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3. ปั จจัยความเสี่ยง
กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯที่เสนอขำยในครัง้ นี ้มีควำมเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้
อย่ำงรอบคอบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปั จจัยควำมเสีย่ งในหัวข้ อนี ้ก่อนตัดสินใจลงทุนซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
ข้ อควำมดังต่อไปนี ้แสดงถึงปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญบำงประกำรอันอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษัทฯ
และมูลค่ำหุ้นของบริ ษัทฯ นอกเหนือจำกปั จจัยควำมเสีย่ งที่ปรำกฏในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ อำจมีควำมเสีย่ งอื่นๆ ซึง่ บริ ษัทฯ
ไม่อำจทรำบได้ ในขณะนี ้หรื อเป็ นควำมเสีย่ งที่บริ ษัทฯ พิจำรณำในขณะนี ้ว่ำไม่เป็ นสำระสำคัญซึง่ อำจเป็ นปั จจัยควำมเสีย่ ง
ที่มีควำมสำคัญต่อไปในอนำคต ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อธุรกิจ รำยได้ ผลกำไร สินทรัพย์
สภำพคล่อง หรื อ แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ
นอกจำกนี ้ ข้ อควำมในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏใน
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ เช่น กำรใช้ ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้ “ประมำณ” หรื อ
กำรประมำณกำรทำงกำรเงินโครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำร
เปลีย่ นแปลงของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ นโยบำยของรัฐและ/หรื อคำหรื อข้ อควำมอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน เป็ นคำหรื อข้ อควำมที่บ่งชี ้ถึงสิ่งที่อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต ซึ่งมีควำมไม่แน่นอน เป็ นกำรคำดกำรณ์ถึง
เหตุกำรณ์ในอนำคต อันเป็ นควำมเห็นของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั นัน้ มิได้ เป็ นกำรรับรองผลประกอบกำรหรื อเหตุกำรณ์ใน
อนำคตและผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรื อคำดคะเนก็ได้ สำหรับข้ อมูลใน
ส่วนนี ้ที่อ้ำงถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับรัฐบำลหรื อเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ ได้ มำจำกข้ อมูลที่มีกำรเปิ ดเผยหรื อคัดย่อ
จำกสิ่งพิมพ์ของรัฐบำลหรื อจำกแหล่งข้ อมูลอื่นๆ โดยที่บริ ษัทฯ มิได้ ทำกำรตรวจสอบหรื อรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่ำวแต่ประกำรใด
3.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ
3.1.1 ความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ มี ีขนาดใหญ่ และมูลค่ าโครงการสูง
โครงกำรปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรประกอบด้ วย 3 โครงกำร ได้ แก่ สำเพ็ง 2 เฟส 1
ถึง 4 มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 7,500 ล้ ำนบำท ทิวลิปสแควร์ มลู ค่ำประมำณ 1,800 ล้ ำนบำท และไมอำมี่ บำงปู
มูลค่ำประมำณ 5,500 ล้ ำนบำท ซึง่ แต่ละโครงกำรทีบ่ ริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดำเนินกำรนันเป็
้ นโครงกำรขนำดใหญ่
และมีมลู ค่ำโครงกำรที่คอ่ นข้ ำงสูง ซึ่งในอดีตที่ผ่ำนมำไม่เคยพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ที่มีขนำดใหญ่เท่ำกับ
โครงกำรในปั จจุบนั ตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นอำจนับได้ ว่ำเป็ นควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในกำรพัฒนำ
โครงกำรให้ ประสบควำมสำเร็ จ ซึ่งหำกบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรให้ ประสบควำมสำเร็ จได้
จะส่งผลต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยต่อไป แต่อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบำยที่
จะพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่เป็ นโครงกำรขนำดใหญ่และมีมูลค่ำสูง โดยดำเนินกำรแบ่งพื ้นที่ที่จะทำกำร
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พัฒนำออกเป็ นเฟส เพื่อให้ สำมำรถพัฒนำและปรั บเปลี่ยนรู ปแบบของโครงกำรให้ สอดคล้ องและเหมำะสมกับ
สภำวะตลำดและควำมต้ องกำรซื ้อ (Demand) ของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยในช่วงเวลำนันๆ
้ อีกทังนโยบำยดั
้
งกล่ำวจะ
ช่วยในกำรบริ หำรและควบคุมกำรก่อสร้ ำงของโครงกำรในแต่ละส่วนให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้นโยบำย
กำรแบ่งโครงกำรที่จะพัฒนำออกเป็ นเฟส ยังเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของโครงกำรด้ วย กล่ำวคือ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยจะเปิ ดกำรขำยและเริ่ มกำรก่อสร้ ำงทีละเฟส เมื่อ เฟสนันๆ
้ มียอดทำสัญญำจะซื ้อจะขำยแล้ วไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 50-60 ของแต่ละเฟส
3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตขึน้ อยู่กับความสาเร็จของโครงการที่กาลังพัฒนาอยู่
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อยมี โครงกำรที่อยู่ร ะหว่ำงดำเนิน กำรทัง้ หมด 3 โครงกำร
(รำยละเอียดของโครงกำรอยูใ่ นส่วนที่ 2.2 ข้ อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) และมีโครงกำรในอนำคตรวมประมำณ
4 โครงกำร (รำยละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2.2 ข้ อ 6 โครงกำรในอนำคต) ซึ่งโครงกำรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรนัน้ สำมำรถจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์ได้ แล้ วมีมลู ค่ำรวมประมำณ 9,144 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ น
ส่วนที่จำหน่ำยและโอนกรรมสิทธิ์ที่สำมำรถรับรู้เป็ นรำยได้ แล้ วมูลค่ำประมำณ 2,541 ล้ ำนบำท และส่วนที่จำหน่ำย
และอยู่ร ะหว่ำ งรอโอนกรรมสิท ธิ์ มูล ค่ำ ประมำณ 6,603 ล้ ำ นบำท

นอกจำกนี บ้ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี

อสังหำริ มทรัพย์ในโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรขำย มูลค่ำประมำณ 5,657 ล้ ำนบำท (โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2-4
โครงกำรทิวลิป แสควร์ บำงส่วน และโครงกำรไมอำมี่ บำงปู) สำหรับโครงกำรในอนำคตมีมลู ค่ำโครงกำรอีกประมำณ
5,818 ล้ ำนบำท ( โครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์ และโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ส่วนขยำย) ดังนัน้ บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีมลู ค่ำโครงกำรคงเหลือที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรขำยรวมทังสิ
้ ้นประมำณ 11,475 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทฯ คำดว่ำ
จะสำมำรถทยอยรับรู้รำยได้ ทงหมดภำยใน
ั้
3-5 ปี
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีโครงกำรในอนำคตที่เป็ นส่วนของพื ้นที่ให้ เช่ำ โดยคิดเป็ นมูลค่ำกำรลงทุนรวมทัง้
สิ ้นอีกประมำณ 1,250 ล้ ำนบำท
ด้ วยเหตุนี ้ ผลประกอบกำรในอนำคตของบริ ษัทฯ จึงมีควำมไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กับปั จจัยและสภำวะกำรตลำดใน
หลำยๆ ด้ ำน อันได้ แก่ ควำมเพี ยงพอของเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโครงกำร ควำมสำมำรถในกำรหำโครงกำรใน
อนำคต ภำวะเศรษฐกิจในประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษี กำรเงินและกำรคลังในประเทศไทย อุปสงค์และ
อุปทำนของอสังหำริ มทรัพย์ กำรขยำยระบบขนส่งมวลชน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อควำมเชื่อมัน่ ของผู้ซื ้อ อำทิ
อัตรำดอกเบีย้ รำคำนำ้ มัน ตลอดจนด้ ำนกำรเมืองในประเทศ เป็ นต้ น (รำยละเอีย ดในส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 2.2.2
กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน)
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3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีการแข่ งขันสูง
ผลจำกสภำวะตลำดด้ ำนอสังหำริ มทรัพย์ในปี 2555 ซึง่ ได้ รับผลกระทบต่อเนื่องจำกปั ญหำน ้ำท่วมในหลำยพื ้นที่ใน
ประเทศไทย โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล รวมถึงกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของไทย ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภค
มีแนวโน้ มที่จะเลือกซื ้ออสังหำริ มทรัพย์ ได้ แก่ อำคำรพำณิชย์ บ้ ำน และคอนโดมิเนียม ในบริ เวณที่ได้ รับผลกระทบ
จำกน ้ำท่วมน้ อยหรื อไม่ได้ รับผลกระทบเลย รวมทังพิ
้ ถีพิถนั ในกำรเลือกซื ้อโครงกำรมำกขึ ้น ด้ วยเหตุดงั กล่ำวนี ้ ทำ
ให้ ผ้ ปู ระกอบกำรอสังหำริ มทรัพย์มีควำมจำเป็ นต้ องจัดซื ้อที่ดินในบริ เวณที่ไม่ได้ รับผลกระทบน ้ำท่วมเพื่อจัดทำ
โครงกำรในอนำคต ทำให้ เกิดกำรแข่งขันในตลำดที่อยูอ่ ำศัยและอำคำรพำณิชย์เพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งสะท้ อนได้ จำกต้ นทุน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรก่อสร้ ำง และค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของผู้ประกอบกำรที่ปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ ส่วนหนึง่ มำจำก
กำรนำกลยุทธ์ ทำงกำรตลำดในรู ปแบบต่ำงๆ มำใช้ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั แนวโน้ มกำรแข่งขันในธุรกิ จ
พัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ มีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรรำยใหญ่มำกขึน้ เห็นได้ จำกส่วนแบ่ง
กำรตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมสำมำรถปรับตัวได้ สงู ของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีตอ่ สภำวะผันผวนของตลำด อีกทังผู
้ ้ ประกอบกำรรำยใหญ่มีศกั ยภำพกำรลงทุนที่สงู กว่ำ
และยังสำมำรถระดมทุนได้ หลำยช่องทำงเนื่องจำกทังนั
้ กลงทุนและสถำบันกำรเงินให้ ควำมเชื่อมัน่ มำกกว่ำ
อย่ำงไรก็ดี ควำมเสี่ยงที่ได้ กล่ำวมำในหัวข้ อนี ้ ทำงบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงเป็ นอย่ำงดี และได้ ดำเนินกำรบริ หำร
จัดกำรควำมเสี่ยง โดยกำรให้ ควำมสำคัญเพิ่มเติม ในส่วนของงำนพัฒนำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำอย่ำงสูงสุดและเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกำรแข่งขัน โดยเน้ นไปที่ 2 ปั จจัยหลัก คือ
1) สร้ ำงควำมแตกต่ำงของโครงกำรที่บริ ษัทฯ พัฒนำขึ ้นมำ โดยจะเน้ นพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์
แนวรำบ (Commercial Low Rise) โดยที่แต่ละโครงกำรจะมีจุดเด่นและสร้ ำงจุดขำยเฉพำะโครงกำร ประกอบกับ
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีชื่อเสียงไม่ได้ พฒ
ั นำโครงกำรในรู ปแบบเดียวกับบริ ษัทฯ นับได้ ว่ำเป็ นตลำดที่มีช่องว่ำง
ทำงกำรตลำด ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สำมำรถเข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยที่ชดั เจนได้ 2) ทำเลที่ตงโครงกำรของบริ
ั้
ษัทฯ
จะติดถนนสำยหลัก ใกล้ ระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้ ำ ทำงด่วน เป็ นต้ น ตลอดจนสำธำรณูปโภคที่ครบถ้ วน
นอกจำกนี ้ เนื่องจำกผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบกำรอสังหำริ มทรัพย์ในตลำดเชิงพำณิชย์ และมี
ประสบกำรณ์ ในอุตสำหกรรมนีม้ ำกว่ำ 20 ปี ทำให้ เชื่ อได้ ว่ำ บริ ษัทฯ จะมีควำมได้ เปรี ยบด้ ำนชื่อเสียง ควำม
น่ำเชื่อถือ รวมถึงคุณภำพที่ได้ มำตรฐำน
บริ ษัทฯ เชื่อว่ำ ภำยหลังจำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ กบั ประชำชนเป็ นครัง้ แรก และเข้ ำ
จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเอ็ม เอ ไอแล้ ว บริ ษัทฯ จะสำมำรถมีควำมเท่ำเทียมกับ
ผู้ประกอบกำรอื่นๆ ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในเรื่ องของต้ นทุนทำงกำรเงิน และทำงเลือกในกำร
ระดมทุน
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3.1.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีนโยบำยในกำรซื ้อที่ดินเป็ นจำนวนมำกเพื่อเก็บไว้ สำหรับรอกำรพัฒนำเป็ นโครงกำร
ต่ำงๆ เนื่องจำกบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่ต้องกำรแบกรับภำระต้ นทุนทำงกำรเงินซึ่งอำจจะก่อให้ เกิดปั ญหำสภำพ
คล่องแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ อีกทังบริ
้ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ต้ องกำรลดควำมเสี่ยงในเรื่ องกำรปรับเปลี่ยนผัง
เมืองและแนวเวนคืนซึง่ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีควำมเสี่ยงจำก
กำรที่ไม่สำมำรถซื ้อที่ดินในทำเลที่ต้องกำรได้ หรื อควำมเสี่ยงจำกกำรที่รำคำที่ดินมีรำคำสูงขึ ้นทำให้ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ไม่มีที่ดินในทำเลที่ดีในกำรพัฒนำหรื อมีต้นทุนในกำรพัฒนำโครงกำรที่สงู ขึ ้น ทำให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้ ตำมที่วำงแผนไว้ ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในอนำคตได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จดั ทำแผนกำรจัดซื ้อที่ดนิ เพื่อพัฒนำเป็ นโครงกำรล่วงหน้ ำให้ สอดคล้ องกับ
แผนธุรกิจของบริ ษัทซึ่งจะกำหนดไว้ ลว่ งหน้ ำประมำณ 4-5 ปี ทังนี
้ ้เพื่อให้ แน่ใจว่ำกลุม่ บริ ษัทจะมีที่ดินเพื่อพัฒนำ
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกำรติดตำมและศึกษำข้ อมูลเรื่ องที่ดินอย่ำง
ใกล้ ชิดมำโดยตลอด เพื่อให้ ทรำบถึงแนวโน้ มและศักยภำพในกำรพัฒนำของที่ดินในทำเลต่ำงๆ โดยกำรศึกษำจำก
ทิศทำงกำรเจริ ญเติบโตของแหล่งกำรค้ ำ ที่อยู่อำศัย เส้ นทำงกำรพัฒนำโครงกำรระบบขนส่งมวลชน ข้ อจำกัดทำง
กฎหมำยและกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์อย่ำงละเอียดเพื่อลดควำมเสีย่ งในทุกๆ ด้ ำนก่อนกำรตัดสินใจซื ้อที่ดินดังกล่ำว
รวมถึงกำรสำรวจและจัดทำกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ทำงกำรตลำดและทำงกำรเงิน ดังนันเชื
้ ่อได้ ว่ำ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ยังคงมีเวลำเพียงพอในกำรจัดหำที่ดินก่อนกำรเปิ ดตัวโครงกำรใหม่ นอกจำกนี ้ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย มีประสบกำรณ์ในกำรซื ้อขำยที่ดิน และติดต่อกับนำยหน้ ำค้ ำที่ดินมำเป็ นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ดังนัน้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะซื ้อที่ดินในรำคำที่ได้ ประเมินแล้ วว่ำสำมำรถนำมำพัฒนำขำยแล้ วสำมำรถสร้ ำงรำยได้
และกำไรในระดับที่ผำ่ นเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เท่ำนัน้
นอกจำกนี ้ผู้ถือหุ้นและ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ มีกำรทำ
สัญญำในกำรให้ สิทธิปฏิเสธก่อนแก่บริ ษัทฯ ในกำรซื ้อที่ดินดังกล่ำว (Right of First Refusal) ดังนันหำกในอนำคต
้
เจ้ ำของกรรมสิทธิ์ ที่ดินดังกล่ำว มีควำมประสงค์ที่จะขำยที่ดินกรรมสิทธิ์ จะต้ องให้ สิทธิ แก่บริ ษัทฯ ในกำรซื ้อที่ดิน
ดังกล่ำวก่อน และหำกบริ ษัทฯ ปฏิเสธที่จะซื ้อที่ดินดังกล่ำว เจ้ ำของที่ดินถึงจะมีสิทธิในกำรขำยที่ดินให้ แก่บคุ คลอื่น
ในรำคำและเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอให้ กับบริ ษัทฯ ต่อไป (รำยละเอียดส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำร
ประกอบธุรกิจ ข้ อ 5.4 สรุปสัญญำหลักที่สำคัญในกำรดำเนินงำน)
3.1.5 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มต้ นทุนการก่ อสร้ างที่สูงขึน้
กลุม่ บริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกแนวโน้ มต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงที่สงู ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยดัชนีรวมรำคำวัสดุก่อสร้ ำง
เฉลีย่ ในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี 2552 - 2556 เท่ำกับ 110.8 113.3 120.4 124.7 และ 125.8 ตำมลำดับ และดัชนีรวมรำคำ
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วัสดุก่อสร้ ำงเฉลี่ยในระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถนุ ำยน 2557 เท่ำกับ 127.1 ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตโดย
เฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ตังแต่
้ ปี 2552 ถึง เดือนมิถนุ ำยน 2557 เท่ำกับร้ อยละ 2.53 (ที่มำ : สำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ ำ
กระทรวงพำณิชย์) ทังนี
้ ้ แนวโน้ มต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงที่สงู ขึ ้นดังกล่ำวถือเป็ นควำมเสีย่ งที่ผ้ ปู ระกอบกำรทุกรำยรวมทัง้
บริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบเช่นกัน
บริ ษัทฯ ได้ ติดตำมและประเมินแนวโน้ มของรำคำวัสดุก่อสร้ ำงอยูเ่ สมอ เพื่อที่จะกำหนดรำคำว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำในกำร
ก่อสร้ ำงโครงกำรในแต่ละแห่งให้ ได้ อย่ำงเหมำะสม โดยบริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะกำหนดรำคำกลำงของกำรรับเหมำ
ก่อสร้ ำงแต่ละโครงกำร โดยจะให้ ผ้ ูรับ เหมำรำยหลักเสนอรำคำให้ แ ก่กลุ่มบริ ษั ท ซึ่งทำงบริ ษัทจะประเมินและ
เปรี ยบเทียบทังรำคำและคุ
้
ณภำพของผู้รับเหมำแต่ละรำย และกำหนดเป็ นรำคำมำตรฐำนในกำรก่อสร้ ำงแต่ละ
โครงกำร ดังนัน้ ทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ บริ ษัทฯ จะสำมำรถควบคุมและกำหนดต้ นทุนในกำรก่อสร้ ำงโครงกำรได้ อย่ำง
สมเหตุสมผลและไม่เกินกว่ำที่บริ ษัทฯ ได้ ทำกำรประมำณกำรไว้ อย่ำงไรก็ตำม สำหรับวัสดุก่อสร้ ำงบำงส่วนที่เน้ น
ในเรื่ องคุณภำพสินค้ ำ เช่น กระเบื ้อง สุขภัณฑ์ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะจัดซื ้อสินค้ ำดังกล่ำวเอง เนื่องจำก
ต้ องกำรควบคุมคุณภำพสินค้ ำให้ มีมำตรฐำนเดียวกันทังโครงกำร
้
ซึ่งบริ ษัทฯ จะทำกำรประมำณกำรควำมต้ องกำร
ใช้ สินค้ ำล่วงหน้ ำและพิจำรณำสภำวะตลำดของสินค้ ำดังกล่ำวอย่ำงใกล้ ชิด จึงคำดว่ำบริ ษัทฯ จะสำมำรถบริ หำร
และควบคุมรำคำสินค้ ำดังกล่ำวได้ เป็ นอย่ำงดี
อย่ำงไรก็ตำม หำกต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษัทฯ อำจพิจำรณำปรับเพิ่มรำคำขำยของโครงกำร
เพื่อรักษำอัตรำกำไรของบริ ษัทฯ ไว้ ให้ ได้

3.1.6 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ
กำรขำดแคลนผู้รับเหมำก่อสร้ ำงที่มีคณ
ุ ภำพ ย่อมส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ ำงโครงกำรให้ แล้ ว
เสร็ จได้ ตำมแผนงำน ซึง่ อำจนำไปสูต่ ้ นทุนกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ ้น อำทิ ภำระดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ ต้ องแบกรับไว้ นำน
ขึ ้น ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนโครงกำร อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยมีนโยบำยกำร
คัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ ำงที่มีคณ
ุ ภำพ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ กำหนดเป็ นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำ โดยจะ
พิจำรณำจำกชื่อเสียง สถำนะทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ทำงำนและจำกกำรประเมินผลงำนจริ งที่ได้ ทำให้ กบั บริ ษัท ฯ
ในกรณีที่เป็ นผู้รับเหมำรำยใหม่ คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกและประเมินผู้รับเหมำ จะไป site visit และ company
visit ตลอดจนตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มเติม นอกจำกนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญในกำร
สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้รับเหมำ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผ้ รู ับเหมำที่มีคณ
ุ ภำพอยู่กบั บริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 20 รำย ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็ นผู้รับเหมำที่ได้ ร่วมงำนกับบริ ษัทฯ มำเป็ นระยะเวลำนำน แสดงให้ เห็นถึงควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำง
ผู้รับเหมำกับบริ ษัทฯ และทำให้ บริ ษัทฯ มีผ้ รู ับเหมำหลำยรำยที่มีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ ำงร่ วมกับบริ ษัทฯ มำโดย
ตลอด
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 54

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
3.1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความช่ วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ กลุม่ มโนธรรมรักษำ กลุม่ สวำทยำ
นนท์ กลุม่ รุ่งชีวำ และกลุม่ นีรพิทกั ษ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรื อกรรมกำร โดยได้ ให้ ควำมช่วยเหลือแก่บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยทังในด้
้ ำนกำรค ้ำประกันเงินกู้ยืมกับสถำบันกำรเงินในวงเงินรวมทังสิ
้ ้นประมำณ 4,700 ล้ ำนบำท โดย
เป็ นภำระคงค้ ำง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 ประมำณ 1,947 ล้ ำนบำท รวมถึงกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร เงินมัดจำค่ำที่ดิน และค่ำพัฒนำโครงกำร ในระหว่ำงที่
รอสถำบันกำรเงินอนุมตั ิสนิ เชื่อให้ กบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทังที
้ ่มีหลักฐำนกำรกู้เงินและไม่มหี ลักฐำนกำรกู้เงิน รวม
เป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมำณ 900 ล้ ำนบำท (เงินกู้กรรมกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ชำระคืนในปี
2556) อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ได้ มีกำรชำระคืนเงินกู้จำกกรรมกำรดังกล่ำวทังจ
้ ำนวนแล้ ว โดยเงินที่
จ่ำยชำระหนี ้มำจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนและเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ซึง่ ที่ผำ่ นมำได้ มีกำรทยอยชำระเงินกู้ยมื ระหว่ำงกันไปแล้ ว โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 มีภำระเงินกู้
ที่บริ ษัทฯ ได้ ให้ CNC กู้ยืมไปได้ รับชำระหนี ้เสร็ จสิ ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีนโยบำยที่จะไม่ก้ ยู ืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ /กรรมกำรหรื อให้
เหลือน้ อยที่สุดเท่ำที่ จำเป็ น ดังจะเห็นได้ จำกได้ มีกำรทยอยชำระเงิ นกู้ยืมดังกล่ำวทัง้ จำนวนแล้ วระหว่ำงเดือน
กันยำยน ถึง เดือนธันวำคม เนื่องจำกหลังจำกที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะมีช่องทำงในกำรระดมทุนได้ หลำกหลำยมำกขึ ้น และบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ได้ มีกำรเจรจำกับสถำบันกำรเงินที่ให้ กำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่ อในปั จจุบนั เพื่อให้ ปลดภำระค ้ำประกัน
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันหลังจำกที่ได้ มีกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว ทังนี
้ ้เพื่อลดกำร
พึง่ พิงด้ ำนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี หำกกลุม่ บริ ษัทกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินแทนกำรกู้ยืมจำก
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องนัน้ อำจส่งผลกระทบกับภำระดอกเบี ้ยจ่ำยและส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริ ษัท ฯ เนื่องจำกเงินกู้ยืม
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมีเพียงบำงส่วนเท่ำนันที
้ ไ่ ด้ มีกำรคิดอัตรำดอกเบี ้ยที่ใกล้ เคียงกับสถำบันกำรเงิน (โดยเงินกู้ยืม
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องจำนวน 134 ล้ ำนบำทที่มีกำรคิดอัตรำดอกเบี ้ย)
3.1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อธุรกิจ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กฎหมำย และกฎระเบียบซึ่งเกิดขึ ้นเป็ นครัง้ ครำวในประเทศไทย เป็ นปั จจัยซึ่งมี
อิทธิ พลต่อธุรกิจและกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจจะส่งผลกระทบต่อ กำรวำงแผน
ธุรกิจ ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ทงแนวรำบและแนวสู
ั้
งของบริ ษัทฯ อำทิ
กำรเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดกำรจัดสรรที่ดินตำม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน(ได้ แก่ กำรกำหนดเนื ้อที่ที่ดิน กำรกำหนดควำม
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กว้ ำงของเขตทำงเดินและเขตถนน กำรกำหนดพื ้นที่สว่ นกลำง กำรส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลำง
ทังหมดให้
้
แก่นิติบคุ คลโครงกำร กำรกำหนดระเบียบชุมชน กำรประเมินและจัดทำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
กำรประเมินและจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพอำคำรสูง ) รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับกำร
กำหนดเขตกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กฎหมำยผังเมือง กำรวำงผังจรำจร และโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
ทำงด่วนพิเศษ เป็ นต้ น
ในอดีตรัฐบำลได้ เคยแทรกแซงเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในบำงครำวได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ ำนนโยบำยที่
สำคัญซึ่งรวมถึง กำรควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศ กำรควบคุมค่ำจ้ ำงและรำคำ กำรควบคุมเงินทุน และกำรจำกัด
กำรนำเข้ ำ ซึง่ ในกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยดังกล่ำวในบำงครัง้ เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงภำยหลังจำกที่ได้ มีกำรประกำศ
นโยบำยใหม่ นอกจำกนี ้ยังมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทำงกำรเมือง ซึ่งอำจส่งผลต่อสถำนะกำรเมือง
เศรษฐกิจ และกฎหมำยในประเทศไทย
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ ทำกำรศึกษำ และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรปรับเปลีย่ นกำรดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ให้ สอดคล้ อง
กับกำรเปลีย่ นแปลงที่อำจจะเกิดขึ ้นดังกล่ำว ควบคู่ไปกับกำรศึกษำภำวะตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งจำกกำรเตรี ยม
ควำมพร้ อมดังกล่ำว ทำให้ เชื่อได้ วำ่ บริ ษัทฯ จะสำมำรถปรับเปลีย่ นได้ ทนั ต่อเหตุกำรณ์
3.1.8 ความเสี่ยงด้ านภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและต่ อธุรกิจของบริษัทฯ
ภัยพิบัติ ทำงธรรมชำติ เช่น ไฟไหม้ รวมถึ ง อุทกภัย ครั ง้ ล่ำสุดเมื่ อปี 2554 อำจส่งผลกระทบร้ ำยแรงต่อผล
ประกอบกำรและสถำนะกำรเงินของกลุม่ บริ ษัท โดยในปี 2554 ที่เกิดมหำอุทกภัย ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ ปรับ
ลดประมำณกำรกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product หรื อ GDP) สำหรับ
ปี 2554 จำกร้ อยละ 4.1 ก่อนเหตุกำรณ์อทุ กภัยเป็ นร้ อยละ 1.8 และยังได้ ปรับลดประมำณกำรกำรเติบโตของ GDP
เหลือร้ อยละ 1.0 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2555 ซึ่งหลังจำกนันธนำคำรแห่
้
งประเทศไทยได้ รำยงำนผลกำรเติบโตของ
GDP สำหรับปี 2555 ในอัตรำร้ อยละ 1.0 นอกจำกนัน้ เหตุกำรณ์อทุ กภัยยังมีผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปี 2555 และหลังจำกนัน้ โดยมีหลำยปั จจัยที่ต้องพิจำรณำ รวมถึง อัตรำกำรซ่อมแซมและ
ทดแทนของที่อยูอ่ ำศัย สถำนประกอบกำร และระบบสำธำรณูปโภค ควำมสำมำรถในกำรเริ่ มเปิ ดดำเนินงำนใหม่
ของโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรมให้ มีกำลังกำรผลิตในระดับเดิมก่อนเกิดเหตุกำรณ์อทุ กภัย รวมถึง
อัตรำกำรขยำยตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ อยู่ในระดับเดิมก่อน
เหตุกำรณ์อทุ กภัยจะเป็ นปั จจัยสำคัญซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนำคต ซึ่ง
รัฐบำลได้ แสดงควำมมุง่ มัน่ ที่จดั กำรปั ญหำนี ้โดยกำรจัดทำแผนกำรบริ หำรจัดกำรน ้ำ อย่ำงไรก็ตำมหำกมีอทุ กภัยที่
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มีควำมร้ ำยแรงเทียบเท่ำหรื อมำกกว่ำอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในปี 2554 อำจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและกระทบอย่ำงร้ ำยแรงต่อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำว บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทำประกันภัยทังจำกอุ
้
บตั ิภยั ทำงธรรมชำติ และ
จำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆภำยในและบริ เวณใกล้ เคียงกับสถำนที่ป ฏิบตั ิงำนที่มีผลต่อบุคคลที่ 3 ในทุกโครงกำร ทำให้
สำมำรถลดควำมเสีย่ งที่เกิดจำกควำมเสียหำยจำกอุบตั ิภยั ทำงธรรมชำติ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ต่อไป

3.1.9 ความเสี่ยงด้ านนโยบายการปล่ อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
ภำวะเศรษฐกิจปั จจุบนั มีกำรชะลอตัว หนี ้ครั วเรื อนมีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำครองชีพสูงขึ ้น อีกทังยั
้ งมี
นโยบำยภำษี เพื่อรถยนต์คนั แรกที่เป็ นผลทำให้ ภำระหนี ้ของประชำชนเพิ่มขึ ้น ทำให้ ธนำคำรพำณิชย์เริ่ มมีควำม
กังวลใจในควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ ประกอบกับธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ ติดตำมกำรปล่อยสินเชื่อของ
ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ โดยให้ เน้ นด้ ำนคุณภำพกำรปล่อยสินเชื่อค่อนข้ ำงมำก ธนำคำรพำณิชย์จึงเริ่ มมีกำรเพิ่ม
ควำมเข้ มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อมำกขึ ้นโดยเฉพำะสำหรั บซื ้อบ้ ำนหลังที่ 2 และมีกำรปรับเกณฑ์กำรกลัน่ กรอง
สินเชื่ อและมุ่งเน้ นลูก ค้ ำที่ซื อ้ ที่พัก อำศัยในโครงกำรของผู้ป ระกอบกำรรำยใหญ่ เ ป็ นหลัก นอกจำกนีธ้ นำคำร
พำณิ ช ย์ ไ ด้ มี ก ำรปรั บ ลดวงเงิ น สิ น เชื่ อ ต่ อ หลัก ประกั น ส ำหรั บ ลูก ค้ ำ ในโครงกำรทั่ว ไปที่ ไ ม่ ใ ช่ โ ครงกำรของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เป็ นผลทำให้ ลกู ค้ ำที่ก้ ซู ื ้อที่อยู่อำศัยหรื ออสังหำริ มทรัพย์ ดงั กล่ำว จะต้ องเตรี ยมเงินดำวน์
มำกขึ ้น โดยสรุปภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนี ้ครัวเรื อนเพิ่มสูงขึ ้น และนโยบำยที่เข้ มงวดในกำรปล่อยกู้เพื่อซื ้อที่อยู่
อำศัยและอสังหำริ มทรัพย์นนั ้ อำจส่งผลกระทบต่อกำลังซื ้อและกำรตัดสินใจซื ้อของลูกค้ ำ อย่ำงไรก็ตำมในทำง
กลับกัน อำจจะเป็ นผลดีตอ่ ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท เนื่องจำกเป็ นกำรช่วยคัดกรองลูกค้ ำในระดับหนึ่ง ที่จะทำให้ มีแต่
ลูกค้ ำที่มีกำลังซื ้อที่แท้ จริ ง นอกจำกนี ้ มำตรกำรกำหนดอัตรำส่วนเงินให้ สินเชื่อต่อมูลค่ำหลักประกัน (Loan to
Value: LTV ratio) ในกำรให้ สนิ เชื่อหรื อให้ เงินกู้ยืมเพื่อกำรจัดหำที่อยูอ่ ำศัยที่มีรำคำซื ้อขำยต่ำกว่ำ 10 ล้ ำนบำทลง
มำ สำหรับสินเชื่อที่อยู่อำศัยแนวสูง หรื อคอนโดมิเนียมโดยกำหนด LTV ratio ที่ร้อยละ 90 และมีกำรปรับใช้
มำตรกำรดังกล่ำวเฉพำะกับกำรซื ้อขำยทรั พย์สินตำมสัญญำซื ้อขำยที่ทำตังแต่
้ 1 มกรำคม 2554 หรื อภำยหลัง
จำกนัน้ ส่วนสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัยแนวรำบ เช่น บ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝด ทำวน์เฮำส์ กำหนด LTV ratio ที่ร้อยละ 95 มีผลใช้
เฉพำะสัญญำจะซื ้อจะขำยที่ทำตังแต่
้ 1 มกรำคม 2556 ซึง่ มำตรกำรเหล่ำนี ้จะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร
กู้ยืมของผู้บริ โภค อีกทังมำตรกำรเหล่
้
ำนี ้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ ้นอยู่กบั สภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
และนโยบำยของรัฐบำลในช่วงเวลำ ต่ำง ๆ ยิ่งไปกว่ำนัน้ และอำจส่งผลต่อผลประกอบกำรของกลุม่ บริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริ ษัทพัฒนำโครงกำรส่วนใหญ่เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์แนวรำบ ดังนันลู
้ กค้ ำส่วน
ใหญ่จะเป็ นเจ้ ำของธุรกิจ และผู้บริ หำรระดับสูง ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ท้ ำให้ ง่ำยต่อกำรพิจำรณำให้
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 57

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
สินเชื่อของสถำบันกำรเงิน นอกจำกนี ้มีกลุม่ ลูกค้ ำส่วนหนึ่งไม่ประสงค์จะขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ที่ผ่ำนมำ
บริ ษัทฯ ยังไม่เคยประสบปั ญหำข้ ำงต้ น
3.1.10 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไม่ ตรงตามเป้าหมายเนื่ องจากลูกค้ าไม่ โอนตามวันที่
กาหนดไว้ ในสัญญา และมีการค้ างชาระเงินดาวน์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่ลกู ค้ ำทำสัญญำซื ้อขำยแล้ วและอยูร่ ะหว่ำงโอนกรรมสิทธิ์จำนวน
ทังสิ
้ ้น 2,836 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่ำรวม 6,956 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นโครงกำรซึง่ ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและอยูร่ ะหว่ำงรอ
โอนกรรมสิทธิ์ ได้ แก่ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ สำเพ็ง 2 เฟส 2 มีจำนวนยูนิตขำยรวม 474 ยูนิต มูลค่ำรวม
3,669 ล้ ำนบำท โดยโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ วจำนวน 374 ยูนิต มูลค่ำรวม 2,921 ล้ ำนบำท และอยูร่ ะหว่ำงรอกำรโอน
กรรมสิทธิ์รวม 100 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่ำ 734 ล้ ำนบำท หรื อ ร้ อยละ 10.55 จำกมูลค่ำสัญญำทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงรอโอน
กรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
โดยลูกค้ ำส่วนที่เหลืออยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรติดต่อสินเชื่อจำกธนำคำรและดำเนินกำรตรวจรับ
ห้ อง โดยบริ ษัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์ลกู ค้ ำเกือบทังหมดจำกโครงกำรดั
้
งกล่ำวได้ แล้ วเสร็จ
ภำยในปี 2557 หำกลูกค้ ำไม่สำมำรถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ตำมกำหนด อำจส่งผลกระทบต่อกำรรับรู้รำยได้ ในอนำคต
ของบริ ษัทฯ มูลค่ำตำมสัญญำประมำณ 7341,114 ล้ ำนบำท
สำหรับโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงก่อสร้ ำงและรอโอนกรรมสิทธิ์นนั ้ ได้ แก่ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 –เฟส 4 ทิวลิปสแควร์
และไมอำมี่ บำงปูนนั ้ มีจำนวนรวม 6,856 ยูนิต มูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 11,351 ล้ ำนบำท ซึง่ มีลกู ค้ ำทีท่ ำสัญญำซื ้อขำย
รวมจำนวน 2,736 ยูนิต มูลค่ำรวม 6,222 ล้ ำนบำท โดยลูกค้ ำทังหมดอยู
้
ร่ ะหว่ำงกำรผ่อนชำระเงินดำวน์ โดยมี
ลูกค้ ำที่ค้ำงชำระเงินผ่อนดำวน์มลู ค่ำรวมทังสิ
้ ้น 87.60139.74 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ ำในโครงกำรสำเพ็ง
2 เฟส 4 (รำยละเอียดส่วนที่ 2.2-2 ตำรำง 2-2) ทังนี
้ ้เนื่องจำกโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 และ เฟส 4 มีกำรกำหนด
เงินจอง ทำสัญญำและผ่อนดำวน์ในอัตรำทีค่ อ่ นข้ ำงสูงคือร้ อยละ 30 ซึง่ สูงกว่ำโครงกำรอื่นของบริ ษัทฯ ทำให้
ลูกค้ ำที่ซื ้อห้ องจำนวนมำกผ่อนชำระไม่ไหว และลูกค้ ำอีกส่วนหนึง่ มีกำรจ่ำยชำระล่ำช้ ำ ทังนี
้ ้หำกลูกค้ ำไม่สำมำรถ
ผ่อนชำระเงินดำวน์ได้ ตำมกำหนด อำจส่งผลกระทบทำให้ ยอดทำสัญญำจะซื ้อจะขำยณ วันที่ 30 ก.ย.มิ.ย. 2557
ลดลงจำนวนทังสิ
้ ้น 51,435904 ยูนิต จำกที่ขำยได้ แล้ วทังหมด
้
(รำยละเอียดส่วนที่ 2.2 -2 ตำรำง 2-1 และ 2-2)
อย่ำงไรก็ดีบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยได้ พยำยำมทีจ่ ะกระตุ้นกำรโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้ ำ บริ ษัทฯ ได้ ออกมำตรกำรใน
กำรเร่งรัดกำรโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้ ำ อำทิเช่น กำรเจรจำกับลูกค้ ำเพื่อสอบถำมถึงเหตุผลในกำรโอนกรรมสิทธิ์
ล่ำช้ ำและหำทำงออกร่วมในกำรแก้ ไขปั ญหำกำรตังขี
้ ดจำกัดเวลำในกำรโอน (Deadline) โดยบริ ษัทฯ จะมีกำรแจ้ ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อลูกค้ ำให้ มำดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
หำกลูกค้ ำไม่มำ
ดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์ และพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำลูกค้ ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรโอนกรรมสิทธิ์หรื อไม่ประสงค์จะ
โอนกรรมสิทธิ์บริ ษัทฯ จะถือว่ำลูกค้ ำสละสิทธิกำรจองและจะดำเนินกำรยึดเงินผ่อนดำวน์และดำเนินกำรหำลูกค้ ำ
รำยใหม่ตอ่ ไป นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ กำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินกำรติดตำมลูกค้ ำที่ค้ำงชำระเงินผ่อนดำวน์
(รำยละเอียดส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 22 เรื่ องกำรดำเนินกำรเรื่ องกำรติดตำมลูกค้ ำที่ค้ำงเงินดำวน์)
3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงด้ านการเงินจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
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ควำมเสีย่ งในหัวข้ อนี ้ สำมำรถพิจำรณำได้ 2 4 ประเด็น กล่ำวคือ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อการตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัยของ
ลูกค้ า
หำกอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ในระบบสถำบันกำรเงินปรับตัวเพิ่มขึ ้น อำจส่งผลกระทบต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจซื ้อที่อยู่
อำศัยและอสังหำริ มทรัพย์ของลูกค้ ำ ซึง่ ส่วนใหญ่จะขอกำรสนับสนุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัยหรื อเพื่อกำรพำณิชย์จำก
สถำบันกำรเงิน ดังนัน้ อัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้และเงื่อนไขกำรผ่อนชำระเงินกู้ จึงเป็ นปั จจัยที่สำคัญปั จจัยหนึ่งต่อกำร
ตัดสินใจซื ้อที่อยูอ่ ำศัยและอสังหำริ มทรัพย์ของลูกค้ ำ ทำให้ ควำมสำมำรถในกำรผ่อนชำระของลูกค้ ำลดลง ลูกค้ ำ
อำจชะลอกำรตัดสินใจซื ้อได้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตระหนักถึงปั ญหำในข้ อนี ้กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทฯ โดยศึกษำ
พฤติกรรมของลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สำมำรถจัดเงื่อนไขกำรซื ้อ และผ่อนดำวน์ให้ กับ
ลูกค้ ำได้ อย่ำงเหมำะสม ช่วยแบ่งเบำภำระทำงกำรเงินในกำรซื ้อที่อยู่อำศัยของลูกค้ ำและให้ มีผลกระทบต่อรำยได้
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ น้อยที่สดุ
3.2.2 ความเสี่ยงจากการปรั บตัวเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อต้ นทุนทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ ก้ ูเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ และมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว กำร
เพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบีย้ จะทำให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนทำงกำรเงิ นที่สงู ขึน้ ซึ่งดอกเบีย้ ดังกล่ำวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อกำไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และทำให้ ต้นทุนในกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยเพิ่มสูงขึ ้น โดยณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีภำระหนี ้รวมทังสิ
้ ้น 1,950.68
ล้ ำนบำท หำกอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ปรับเพิ่มขึ ้นครัง้ ละ 1% จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงินที่
เพิ่มขึ ้นประมำณ 20 ล้ ำนบำท/ปี
อย่ำงไรก็ดี กำรนำบริ ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ จะทำให้ บริ ษัท ฯสำมำรถระดมทุนจำกกำรขำยหุ้น
สำมัญเพื่อนำไปใช้ สำหรับพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ ทำให้ คำดว่ำต้ นทุนด้ ำนดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะ
ลดลง ดังนันควำมเสี
้
ย่ งจำกกำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ จึงมีแนวโน้ มลดลง

3.2.3 ความเสี่ยงจากการมีอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุนที่สูง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สินต่อทุนในอัตรำที่ค่อนข้ ำงสูง ประมำณ 1.81เท่ำ เทียบกับ
สัดส่วนหนี ้สินต่อทุนของอุตสำหกรรมอสังหำริ มทรัพย์ซึ่งเท่ำกับ 1.35 เท่ำ โดยบริ ษัทฯ มีหนี ้สินทังหมดเท่
้
ำกับ
3,624.99 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ ำจำนวน 1,343.93 ล้ ำนบำท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีสว่ นของ
ผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1,998.13 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำกเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ กบั ประชำชนเป็ นครัง้ แรก บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินจำกกำร
เพิ่มทุนจำนวนหนึง่ ซึง่ จะส่งผลให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยปรับตัวดีขึ ้น
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3.2.3 4 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ ำทำสัญญำสินเชื่ อ กับสถำบันกำรเงิ นรวมทัง้ สิ ้น 9 สัญญำ ในวงเงิ นรวมทัง้ สิ ้น
4,709.78 ล้ ำนบำท (ชำระหนี ้เสร็ จสิ ้นแล้ ว 1 สัญญำ วงเงินรวม 626.83 ล้ ำนบำท) โดยเงื่อนไขในสัญญำสินเชื่อ
กับสถำบันกำรเงินบำงสัญญำได้ กำหนดเงื่อนไขรำยละเอียดดังนี ้ (รำยละเอียดส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 5 ข้ อ 5.4 สรุ ป
สัญญำหลักที่สำคัญในกำรดำเนินงำน)
 ให้ ครอบครัวมโนธรรมรักษำต้ องรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทังหมดของ
้
บริ ษัทผู้ก้ ู เว้ นแต่กรณีที่ผ้ กู ้ จู ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
แล้ ว ให้ รักษำสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทังหมด
้
 ให้ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ รักษำสถำนภำพกำรเป็ นผู้มีอำนำจหลักในกำรบริ หำรกิจกำรบริ ษัทผู้ก้ ู
 ให้ ดำรงอัตรำส่วนของหนี ้สินทังหมดต่
้
อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ให้ อยู่ในระดับไม่เกิน
3.5 ต่อ 1 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ สำหรับรอบปี 2556 ให้ อยูใ่ นระดับไม่เกิน 2.5 ต่อ 1
โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ สำหรับรอบปี 2557
 ให้ ดำรงอัตรำส่วนของหนี ้ทังหมดที
้
่มีภำระดอกเบี ้ยของผู้ก้ ตู อ่ ส่วนผู้ถือหุ้น (ไม่รวมเงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัทผู้ก้ )ู (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ให้ ไม่เกิน 2.75:1 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวม
ของบริ ษัท ผู้ก้ ู สำหรับรอบบัญชีปี 2556 และปี 2557
สำหรับเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดในสัญญำสินเชื่อบำงสัญญำนัน้ หำกบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำม
ได้ อำจทำให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยผิดเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ และทำให้ สถำบันกำรเงินมีสทิ ธิเรี ยกเงินกู้ดงั กล่ำวคืน
ทังจ
้ ำนวน หรื ออำจฟ้ องร้ องเพื่อบังคับหลักประกันเพื่อชำระคืนเงินกู้
อย่ำงไรก็ดี ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำสินเชื่อได้ มำโดยตลอด และหำก
บริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นหรื อเกิดสถำนกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำสินเชื่อได้ ทำงบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยก็จะแจ้ งให้ สถำบันกำรเงินทรำบและเพื่อขออนุมตั ิให้ ยกเว้ นเงื่อนไขดังกล่ำวก่อน
3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
3.3.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้ านของบริษัทฯ
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จำเป็ นต้ องพึง่ พำควำมสำมำรถและควำมชำนำญเฉพำะด้ ำนของผู้บริ หำรเป็ นหลัก ทัง้
ในด้ ำนกำหนดวิสยั ทัศน์องค์กรและกำรบริ หำรธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ซึ่งเป็ นผู้มีประสบกำรณ์อย่ำงยำวนำนกว่ำ 20 ปี ในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ และเป็ นที่ยอมรับใน
ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ หำกบริ ษัทฯ สูญเสียประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และไม่สำมำรถสรรหำผู้ที่เหมำะสม และมี
คุณสมบัติเทียบเคียงได้ อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
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นอกจำกนัน้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ยังต้ องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญโดยเฉพำะเช่น สถำปนิก วิศวกร
นักบัญชีกำรเงิน และบุคลำกรอื่นๆที่มีควำมชำนำญสูง หำกบริ ษัทฯ สูญเสียบุคลำกรดังกล่ำวในจำนวนที่มีนยั สำคัญ
อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อำทิ กำรดำเนินงำนล่ำช้ ำจำกกำรจัดหำบุคลำกรทดแทน กำร
ดำเนินงำนอำจไม่ประสบควำมสำเร็ จตำมที่คำดหวังไว้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงำนในตลำดอย่ำงสม่ำ เสมอ เพื่อนำมำ
ปรับปรุ งโครงสร้ ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษัทฯ ให้ เข้ ำกับภำวะสังคมปั จจุบนั และจัดให้ มีแผนกำรฝึ กอบรม
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนได้ กำหนดเป็ นนโยบำยในเรื่ องของแผนพัฒนำเพื่อทดแทนตำแหน่งงำน ดังนัน้
บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่ำบริ ษัทฯ จะมีบคุ ลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์เข้ ำมำดำเนินธุรกิจสืบทอดต่อ
จำกผู้บริ หำรระดับสูงในปั จจุบนั
3.3.2 ความเสี่ยงจากกรณีท่ บี ริษัทฯ มีผ้ ถู อื หุ้นใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ กลุม่ มโนธรรมรักษำ กลุม่ สวำทยำนนท์ กลุม่ รุ่งชีวำ
และกลุม่ นีรพิทกั ษ์ โดยถือหุ้นรวมกันเป็ นจำนวนร้ อยละ 92 ของจำนวนหุ้นทังหมด
้
และภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุนและ
เสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทัว่ ไปจำนวน 1,200 ล้ ำนหุ้น จะทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ ใหญ่กลุม่ นี ้ถือหุ้นสูงถึงในสัดส่วนร้ อยละ
65 (มำกกว่ำร้ อยละ 50) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มนี ้สำมำรถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องกฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดต้ องให้ ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้น
ใหญ่เสนอได้ นอกจำกนี ้ผู้ถือหุ้นกลุม่ นี ้เป็ นส่วนหนึ่ง ในคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ที่มีอำนำจในกำรควบคุมและอิทธิพล
ในกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบุ
้ คคลภำยนอก 5 ท่ำนเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัท โดยเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 4 ท่ำน จำกกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
9 ท่ำน จึงเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจของกำรบริ หำรจัดกำรได้ ในระดับ
หนึง่ นอกจำกนี ้ ในกรณีเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้มีอำนำจควบคุม รวมถึงบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ งบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว

3.3.3 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่ มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื่ องจากมีกิจการที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกันกับบริษัทฯ
ภำยหลังกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะมี กลุม่ สวำทยำนนท์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ ในอัตรำส่วนร้ อยละ 13 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ วของบริ ษัทฯ โดย
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ผู้ถือหุ้นกลุม่ นี ้ไม่ได้ สง่ ตัวแทนเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทแต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ กลุม่ สวำทยำนนท์ ได้ มีบริ ษัทที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ คือ บจก.บุญยงทัศนีย์ และบจก.ทัศนีย์นิเวศน์ ซึ่งเป็ นธุรกิจครอบครัว อนึ่งโครงสร้ ำง
กำรถือหุ้นดังกล่ำวอำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ได้ เนื่องจำก บจก.บุญยงทัศนีย์ และบจก.ทัศนีย์
นิเวศน์นนประกอบธุ
ั้
รกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ประเภทที่อยู่อำศัยแบบทำวน์ เฮ้ ำส์ 2 ชัน้ และตัง้ อยู่ในบริ เวณ
จังหวัดปทุมธำนี อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร และเขตทุง่ ครุ ใน กรุงเทพมหำนคร
อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ บริ ษัทฯ จะดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ที่เป็ นอำคำรพำณิชย์ ทำวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
ซึง่ มีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ แต่ภำพรวมธุรกิจ ลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับรำคำเฉลีย่
สินค้ ำ กลุ่มลูกค้ ำหลัก ฐำนธุรกิจหลัก ที่ตงโครงกำร
ั้
และทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯและผู้ถื อหุ้นใหญ่มี
ควำมแตกต่ำงกัน เช่น บริ ษัทฯ จะเน้ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่เป็ นระดับกลางถึงบน โดยทาวน์โฮม 3 ชัน้ และอาคาร
พาณิชย์ 3 ชันครึ
้ ่ ง - 4 ชัน้ ระดับราคาตังแต่
้ ประมาณ 4-5 ล้ านบาทขึ ้นไป โครงการตังอยู
้ ่ที่ถ.กัลปพฤกษ์ ถ.เพชร
เกษม และ ต.ท้ ายบ้ าน อ.เมืองสมุทรปราการ ในขณะที่บริ ษัทของกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะเน้ นกลุม่ ลูกค้ าระดับล่าง
โดยพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้ าส์ 2 ชัน้ ระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 2 ล้ านบาท ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดปทุมธำนี อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร และเขตทุง่ ครุ ในกรุ งเทพมหำนครแสดงให้ เห็นว่ำแม้ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่จะ
ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เหมือนกัน แต่รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจที่กล่ำวมำในข้ ำงต้ นแสดงให้ เห็นว่ำ ไม่ได้ มี
กำรแข่งขันโดยตรงในกำรดำเนินธุรกิจ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมีมำตรกำรที่เข้ มงวดในกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยบริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำ งผู้ถือหุ้น
และโครงสร้ ำงกรรมกำรที่มีก ำรถ่ วงดุลอย่ำ งเหมำะสม โดยที่ค ณะกรรมกำรบริ ษัท 9 ท่ำ น มี กรรมกำรที่เป็ น
บุคคลภำยนอก 5 ท่ำนที่ไม่ได้ เข้ ำมำยุ่งเกี่ยวในด้ ำนกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปของบริ ษัทฯ ทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถดำเนิน
ธุรกิจได้ อย่ำงอิสระ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 ข้ อ 11 กำรกำกับดูแลกิจกำร) นอกจำกนี ้ได้ ให้
บริ ษัทของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทดังกล่ำวลงนำมในสัญญำไม่แข่งขันทำงธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 ข้ อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อ 5.4 สรุ ป
สัญญำหลักที่สำคัญในกำรดำเนินงำน)

3.3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพืน้ ที่เช่ าจากบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงทำสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำรพื ้นที่กรรมสิทธิ์ ของบจก.ธนเสฏฐ์ ทำวเวอร์ เพื่อใช้ เป็ นอำคำร
สำนักงำนใหญ่ โดยเช่ำพื ้นที่ 1,728 ตร.ม. อัตรำค่ำเช่ำ 100 บำท/ตร.ม. และอัตรำค่ำบริ กำร 100 บำท/ตร.ม.
กำหนดระยะเวลำ 3 ปี เริ่ มทำสัญญำครัง้ แรกเมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2556 และเริ่ มชำระค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรตังแต่
้
วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ตำมเงื่อนไขสัญญำนันเมื
้ ่อครบกำหนดระยะเวลำเช่ำแล้ ว ผู้เช่ำมีสิทธิขอขยำยระยะเวลำกำร
เช่ำครำวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ครำว และสำมำรถปรับค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรเพิ่มขึ ้นได้ ไม่เกิน 10% ในกรณีที่มีกำร
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ขยำยระยะเวลำเช่ำ โดยในปั จจุบนั มีอตั รำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร 345,600 บำทต่อเดือน หรื อคิดเป็ น 4,147,200 บำท
ต่อ ปี ซึ่ ง รำคำที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ นัน้ เป็ นรำคำที่ ต่ ำ กว่ ำ ค่ำ เช่ ำ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ตำมที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ส อบถำมและ
เปรี ยบเทียบรำคำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนในบริ เวณใกล้ เคียงกัน ซึ่งทำงบริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบเรื่ องกำรจัดหำ
พื ้นที่เพื่อใช้ เป็ นอำคำรสำนักงำน หำกบจก.ธนเสฏฐ์ ฯ พิจำรณำไม่อนุญำตให้ ใช้ ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงภำยหลังจำก
ที่หมดระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำเช่ำพื ้นที่และสัญญำบริ กำรดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม บจก.ธนเสฏฐ์ ฯ ซึ่งมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบจก.ธนเสฏฐ์ ฯ ได้ แก่ นำยทนง
ศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 และนำย
อำคม อัครวัฒนวงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 บจก. ธนเสฎฐ์ ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลประโยชน์
จำกกำรเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงเพื่อใช้ เป็ นที่ตงของอำคำรส
ั้
ำนักงำน นอกจำกนี ้ตำมเงื่อนไขในสัญญำเช่ำนัน้
หำกบริ ษัทฯ (ผู้เช่ำ) ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำ สำมำรถต่อระยะเวลำกำรเช่ำได้ ครำวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ครำว
โดยผู้ให้ เช่ำไม่มีสทิ ธิยกเลิกสัญญำดังกล่ำว
3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่ห้ ุนสามัญของบริ ษัทฯ อาจจะไม่ ได้ รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ให้ เป็ นหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
บริ ษัทฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้ นี ้ ก่อนที่จะได้ รับทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอในกำรรับหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ [] โดย บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด
(มหำชน) ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในแล้ วพบว่ำ บริ ษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่ อง กำรรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ยกเว้ น คุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำย
ย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วและผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
โดยแต่ละรำยต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื ้อขำย ดังนัน้ บริ ษัทฯ ยังคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะได้ รับ
อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้
ลงทุนจึงยังคงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯในตลำดรอง หำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถ
กระจำยหุ้นได้ ครบถ้ ว นตำมหลักเกณฑ์ ข องตลำดหลัก ทรั พย์ ฯ ซึ่ง จะท ำให้ บริ ษั ทฯ มีคุณ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำม
ข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อหำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯไม่ได้ รับอนุญำตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรื อผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมรำคำที่
คำดกำรณ์ไว้

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 63

