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2.2.3 ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยง รวมทังรำยละเอี
้
ยดข้ อมูลอื่นๆที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้อย่ำงรอบคอบก่อน
กำรตัดสินใจลงทุน โดยปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษัทฯและมูลค่ำหุ้นของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ปั จจัยควำมเสีย่ งที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้มิได้ เป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่ กล่ำวคืออำจมีปัจจัยควำม
เสี่ยงอื่น ๆที่ บริ ษัท ฯยังไม่อ ำจทรำบได้ และอำจมี ปัจ จัย ควำมเสี่ย งบำงประกำรที่บ ริ ษั ทฯเห็ นว่ำไม่มี ผลกระทบอย่ำ ง มี
นัยสำคัญต่อบริ ษัทฯในขณะนี ้ แต่ในอนำคตอำจกลำยเป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อรำยได้
ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่งเงินทุน และโอกำสทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้
วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลและปั จจัยเสี่ยงต่ำงๆอย่ำงรอบคอบ โดยไม่จำกัดเพียงปั จจัยควำมเสี่ยงที่ได้ ก ล่ำวไว้ ใน
เอกสำรฉบับนี ้เท่ำนัน้
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันทางธุรกิจ

1.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจพัฒนาและให้ เช่ าพืน้ ที่ในศูนย์ ค้าส่ ง-ค้ าปลีกให้ เช่ าเพื่อการพาณิชย์
บริ ษัทฯมีธุรกิจหลักในปั จจุบนั คือธุรกิ จพัฒนำและให้ เช่ำพื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โดยกำร
ดำเนินธุรกิจในลักษณะนี ้จะเป็ นกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ในลักษณะของกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำง หรื อปรับปรุ งศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำ
ปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ และเมื่อดำเนินกำรเสร็ จแล้ ว บริ ษัทฯจะจัดโครงสร้ ำงกำรบริ หำรเพื่อดำเนินกำรให้ มีกำรนำพื ้นที่
ออกให้ เช่ำแก่กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทฯซึง่ ประกอบด้ วยร้ ำนค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ ศูนย์อำหำร/ร้ ำนอำหำร ร้ ำน
กำแฟและเบเกอรี่ สำขำย่อยของธนำคำรพำณิ ชย์ ร้ ำนจัดจำหน่ำยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ ที่
บริ ษัทฯได้ รับจะอยูใ่ นรูปของรำยได้ จำกกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำร ในช่วงที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯมีรำยได้ ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจำก
โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ซึ่งเป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรพำณิชย์หลักของบริ ษัทฯในปั จจุบนั โดยโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จะเน้ นการปล่อยเช่า
พื ้นที่ให้ แก่ผ้ ดู าเนินธุรกิจค้ าส่งเสื ้อผ้ าและสินค้ าแฟชัน่
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวของบริ ษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันทำงธุรกิจทังจำกคู
้
่แข่งที่เป็ นศูนย์ค้ำ
ส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ ศูนย์กำรค้ ำและห้ ำงสรรพสินค้ ำ ซึ่งตังอยู
้ ่ในบริ เวณย่ำนประตูน ้ำและย่ำนรำชประสงค์ซึ่ง
เป็ นย่ำนใกล้ เคียงกับที่ตงของโครงการศู
ั้
นย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ในปั จจุบนั และศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้
เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ ศูนย์กำรค้ ำและห้ ำงสรรพสินค้ ำซึง่ ตังอยู
้ น่ อกบริ เวณย่ำนประตูน ้ำและย่ำนรำชประสงค์ นอกจำกนี ้ กำร
แข่งขันทำงธุรกิ จในอนำคตอำจมีควำมรุ นแรงมำกขึน้ จำกผู้ประกอบกำรรำยใหม่ซึ่งอำจจะเข้ ำมำพัฒนำโครงกำรและ
ประกอบธุรกิจในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตงของโครงการศู
ั้
นย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เช่น ย่ำนประตูน ้ำ ย่ำน
รำชประสงค์ ย่ำนสยำมสแควร์ ย่ำนสุขมุ วิท ย่ำนพญำไท ย่ำนอนุสำวรี ย์ชยั สมรภูมิ ฯลฯ เนื่องจำกเล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจที่
ยังมีโอกำสในกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในบริ เวณดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯเชื่อว่ำบริ ษัทฯสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่ง
ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีเพิ่มขึ ้นในอนำคตได้ อย่ำงไม่เสียเปรี ยบ โดยอำศัยจุดเด่นทำงด้ ำนต่ำงๆดังต่อไปนี ้:
1. ที่ตงั ้ ของโครงการ: ที่ตงของโครงการศู
ั้
นย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ในปั จจุบนั ตังอยู
้ ่บริ เวณ
สี่แยกประตูน ้ำ ซึ่งเป็ นย่ำนกำรค้ ำและย่ำนท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุ งเทพมหำนคร และเป็ นที่ร้ ู จกั เป็ นอย่ำงดี
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ของนักท่องเที่ยวทังไทยและต่
้
ำงประเทศ ซึ่งมีส่วนที่สำคัญในกำรดึงดูดให้ มีผ้ ปู ระกอบกำรเป็ นจำนวนมำก
(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ค้ำส่งเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ ) เข้ ำมำเช่ำและใช้ บริ กำรพื ้นที่ของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง
2. ทีมผู้บริ หาร: ทีมผู้บริ หำรทังในระดั
้
บสูงและระดับกลำงของบริ ษัทฯประกอบด้ วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องมำนำนกว่ำ 10 ปี ทำให้ มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจเป็ นอย่ำงดีเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ค้ำ
ส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง และสำมำรถนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่มีอยู่มำ
กำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ทำงกำรตลำดที่มีควำมเหมำะสมเพื่อให้ สำมำรถแข่งกับคู่แข่งรำยต่ำงๆได้ เป็ น
อย่ำงดี
3. กลยุทธ์ ด้านการตลาดและส่ งเสริ มการจาหน่ าย รวมถึงด้ านราคา: ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯมีกำรกำหนดและ
ประยุกต์ใช้ แผนกำรตลำดและส่งเสริ มกำรจำหน่ำยที่มงุ่ เน้ นไปยังลูกค้ ำผู้เช่ำพื ้นที่ เพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ ำเหล่ำนันมี
้
กำรต่อสัญญำเช่ำ พืน้ ที่อ ย่ำงต่อเนื่อ ง โดยบริ ษั ทฯมีก ำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำ พืน้ ที่ที่ มีควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำปั จจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของลูกค้ ำผู้เช่ำพื ้นที่ อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรที่
คูแ่ ข่งเรี ยกเก็บ รวมถึงต้ นทุนในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรของบริ ษัทฯ
4. ความสัมพันธ์ ท่ ีดีกับผู้เช่ าพืน้ ที่: ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯได้ ดำเนินกำรในด้ ำนต่ำงๆที่จำเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับกำร
บริ หำรจัดกำรและกำรให้ บริ กำรพื น้ ที่ในอสังหำริ มทรัพย์ ที่เป็ นของบริ ษัทฯ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของผู้เช่ำพื ้นที่ ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถสร้ ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ ำเหล่ำนี ้มำได้ โดย
ตลอด ซึ่งควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำงบริ ษัทฯและผู้เช่ำพืน้ ที่รำยต่ำงๆเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทำให้ ลูกค้ ำผู้เช่ำพืน้ ที่
ดำเนินกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ในโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ เมื่อครบอำยุ
สัญ ญำ รวมถึ ง มี ค วำมเป็ นไปได้ ที่ ลูก ค้ ำ ดัง กล่ำ วจะท ำสัญ ญำเช่ ำ พื น้ ที่ เ พิ่ ม เติ ม ในโครงกำรที่ บ ริ ษั ท ฯจะ
พัฒนำขึ ้นในอนำคต
1.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มจำนวนของโรงแรมในระดับบน ระดับกลำงและ
ระดับล่ำง ส่งผลให้ เกิดกำรแข่งขันด้ ำนรำคำมำกขึ ้น รวมทังผู
้ ้ ประกอบกำรรำยเดิมที่มีอยูก่ ็ได้ มีกำรพัฒนำและปรับตัวเพื่อกำร
แข่งขันมำกขึ ้น ซึง่ ปั จจัยดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ และกำไรของผู้ประกอบกำรในธุรกิจโรงแรมหลำยๆรำยรวมถึง
บริ ษัทฯเอง ในด้ ำนของกำรให้ บริ กำรห้ องพักภำยในโรงแรม อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯได้ วำ่ จ้ ำงเครื อ แอคคอร์ ( ACCOR) ซึ่งเป็ น
หนึง่ ในเครื อของโรงแรม (Hotel Chain) ที่มีชื่อเสียงของโลกและมีโรงแรมในเครื อมำกมำยในหลำยๆภูมิภำคทัว่ โลก รวมถึง
เป็ นผู้ดำเนินธุรกิจกำรบริ หำรโรงแรมระดับนำนำชำติในหลำยๆแบรนด์ เช่น โนโวเทล (Novotel), โซฟิ เทล (Sofitel), แกรนด์
เมอร์ เคียว (Grand Mecure) ฯลฯ เพื่อดำเนินกำรบริ หำรงำนโรงแรมของทำงบริ ษัทฯ โดยที่ผ่ำนมำ เครื อแอคคอร์ เน้ นกำร
ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำให้ เกิดควำมประทับใจเพื่อรักษำฐำนลูกค้ ำเดิมไว้ ทำกำรตลำดในกำรแสวงหำลูกค้ ำใหม่ๆ โดยมีแผนกำร
ตลำดและส่งเสริ มกำรจำหน่ำยเพือ่ ดึงดูดลูกค้ ำในส่วนห้ องพักและห้ องอำหำร และมีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยจัดฝึ กอบรมให้ มี
ควำมรู้ ด้ ำนบริ กำรอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งเป็ นหัวใจสำคัญของธุรกิจ กำรปรับปรุ งโรงแรมให้ มีควำมทันสมัย และอำนวยควำม
สะดวกสบำยให้ แก่ลกู ค้ ำ รวมทังมี
้ กำรควบคุมต้ นทุนกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
นอกจำกนี ้ โครงกำรโรงแรมที่ดำเนินกำรโดยทำงบริ ษัทฯในปั จจุบนั คือ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
ยังมีจดุ เด่นจำกกำรที่โครงกำรดังกล่ำวตังอยู
้ ่บริ เวณสี่แยกประตูน ้ำซึ่งเป็ นย่ำนท่องเที่ยวและกำรค้ ำที่สำคัญในย่ำนใจกลำง
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กรุงเทพมหำนคร รวมถึงยังตังอยู
้ ใ่ กล้ ศนู ย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลำยแห่ง ซึง่ ถือว่ำเป็ นจุด เด่น
ที่สำคัญประกำรหนึง่ ในกำรดึงดูดให้ มีลกู ค้ ำทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศมำใช้ บริ กำรโรงแรมได้ อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
ที่ตงั ้ ของโรงแรมอยู่ในจุดที่ง่ำยและสะดวกต่อกำรเดินทำงเข้ ำถึง นอกจำกนี ้ กำรที่โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม
ประตูน ้ำ ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถดำเนินกลยุทธ์กำรตลำด
และกำรส่งเสริ มกำรจำหน่ำยเพื่อส่งเสริ มให้ กำรดำเนินธุรกิจของโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ทงสองโครงกำรสำมำรถสนั
ั้
บสนุน
กำรดำเนินงำนซึง่ กันและกัน
ขยำยควำมเกี่ยวกับผลกระทบจำกปั ญหำเศรษฐกิจ
และกำรเมืองที่มตี อ่ ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ รวมถึงปรับ
1.2 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและความไม่ แน่ นอนทางการเมือง
วิธีเขียนให้ เข้ ำใจได้ ง่ำยยิ่งขึ ้น
กำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจระดับมหภำคและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อกำลังซื ้อและควำมเชื่ อมัน่ ของผู้บริ โภค โดยเฉพำะผู้ที่มีรำยได้ ในระดับปำนกลำง-ต่ำ ในระยะสัน้ กำลังซื ้อและควำม
เชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคภำยในประเทศที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่ อธุรกิจและผลประกอบกำรของผู้ดำเนินธุรกิจปล่อยเช่ำพื ้นที่
ภำยในศูนย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ และอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ประเภทต่ำงๆ ไม่มำกนักเมื่อเทียบกับธุรกิจของผู้
เช่ำพื ้นที่ เพรำะเจ้ ำของโครงกำรจะได้ รับกระแสเงินสดในรู ปของค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื ้นที่ในอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ ใน
จำนวนที่แน่นอนในแต่ละเดือน อย่ำงไรก็ตำม ภำวะเศรษฐกิจระดับมหภำคที่ชะลอตัวลงและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง
จะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิ จของผู้ปล่อยเช่ำพื ้นที่ในระยะปำนกลำง-ยำว เพรำะผู้เช่ำพื ้นที่อำจขอลดอัตรำค่ำเช่ำ
รวมถึงผู้เช่ำบำงรำยอำจขอยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดหรื อไม่ตอ่ อำยุสญ
ั ญำเมื่อครบกำหนด
เพื่อลดผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง ที่ผ่ำนมำ ฝ่ ำยบริ หำรได้ มีกำร
ติดตำมผลกระทบจำกทัง้ 2 ปั จจัยที่มีตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง และฝ่ ำยบริ หำรได้ มีกำรปรั บกลยุทธ์ และ
แผนกำรดำเนินงำนให้ มคี วำมสอดคล้ องและเหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ เพื่อให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯสำมำรถดำเนินกำร
ต่อได้ อย่ำงเข้ มแข็ง รวมถึงช่วยสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของผู้เช่ำพื ้นที่ภำยในโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั
แฟชัน่ มอลล์ โดยบริ ษัทฯได้ ดำเนินแผนกำรตลำดและส่งเสริ มกำรจำหน่ำยที่จำเป็ นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้ กลุม่ ลูกค้ ำทัง้
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศเข้ ำมำซื ้อสินค้ ำและ/หรื อใช้ บริ กำรของผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆที่เช่ำพื ้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจอยู่
ภำยในโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ รวมถึงบริ ษัทฯได้ พฒ
ั นำรู ปแบบกำรให้ บริ กำรต่ำงๆภำยใน
ศูนย์ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ แก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ภำยในศูนย์และลูกค้ ำที่มำซื ้อสินค้ ำ /ใช้ บริ กำร
ในส่วนของธุรกิจโรงแรมซึง่ ผลประกอบกำรจะได้ รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและควำมไม่แน่นอน
ทำงกำรเมืองมำกกว่ำธุรกิจให้ เช่ำและให้ บริ กำรพื ้นที่ เนื่องจำกอัตรำกำรเข้ ำพักและกำรใช้ บริ กำรประเภทต่ำงๆของโรงแรม
จะลดลงอย่ำงรวดเร็ ว ในช่วงที่เศรษฐกิจและกำรเมืองมีควำมไม่แน่นอน บริ ษัทฯ (โดยกำรบริ หำรงำนผ่ำนทำงผู้บริ หำร
โรงแรม) เน้ นกำรให้ บริ กำรที่สร้ ำงควำมประทับใจให้ แก่ลกู ค้ ำ รวมถึงกำรหำช่องทำงใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่องที่จะเข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำ
ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น สือ่ สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนอินเตอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะได้ ยดึ หลักกำรดำเนินธุรกิจด้ วย
ควำมระมัดระวัง โดยมีกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนให้ อยู่ในระดับที่ เหมำะสม เพื่อให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯเติบโตได้
อย่ำงยัง่ ยืนและมัน่ คง
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กำรชะลอตัวลงของภำวะเศรษฐกิจระดับมหภำคและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะมี
ผลกระทบต่อกำลังซื ้อและควำมเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค โดยเฉพำะผู้ที่มีรำยได้ ในระดับปำนกลำง-ต่ำ กำลังซื ้อและควำมเชื่อมัน่
ของผู้บริ โภคภำยในประเทศที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของผู้เช่ำพื ้นที่ภำยในศูนย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
รวมถึงอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ประเภทต่ำงๆ แม้ ว่ำธุรกิจและผลประกอบกำรของเจ้ ำของและผู้ปล่อยเช่ำพื ้นที่
ภำยในโครงกำรศูนย์กำรค้ ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำ และอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ประเภทต่ำงๆ อำจจะไม่ได้ รับผลกระทบ
มำกนักเมื่อเทียบกับธุรกิจของผู้เช่ำพื ้นที่ เนื่องจำกเจ้ ำของและผู้ปล่อยเช่ำพื น้ ที่ภำยในโครงกำรจะได้ รับกระแสเงินสดในรู ป
ของค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื ้นที่ในอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ ในจำนวนที่แน่นอนในแต่ละเดือน ที่ผ่ำนมำ ฝ่ ำยบริ หำรได้ มีกำร
ติดตำมผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจมหภำคและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองที่มีต่อกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และฝ่ ำยบริ หำรได้ มีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนกำรดำเนินงำนให้ มีควำมสอดคล้ องและเหมำะสมกับกำร
เปลีย่ นแปลงต่ำงๆ เพื่อให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯสำมำรถดำเนินกำรต่อได้ อย่ำงเข้ มแข็ง รวมถึงช่วยสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของ
ผู้เช่ำพื ้นที่ภำยในโครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ และเพื่อให้ กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือที่
จำเป็ นแก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ภำยในโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึ่งบำงส่วนเป็ นผู้ประกอบกำรรำยย่อย
ในช่วงที่เศรษฐกิจอยูใ่ นภำวะชะลอตัว บริ ษัทฯได้ ดำเนินแผนกำรตลำดและส่งเสริ มกำรจำหน่ำยที่จำเป็ นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
จูงใจให้ กลุม่ ลูกค้ ำทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศเข้ ำมำซื ้อสินค้ ำและ/หรื อใช้ บริ กำรของผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆที่เช่ำพื ้นที่
เพื่อดำเนินธุรกิจอยูภ่ ำยในโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ รวมถึงพัฒนำรู ปแบบกำรให้ บริ กำรต่ำงๆ
ภำยในศูนย์เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ แก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ภำยในศูนย์และลูกค้ ำที่มำซื ้อสินค้ ำ/ใช้ บริ กำร
เพื่อให้ กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือที่จำเป็ นแก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ภำยในโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินัม
แฟชัน่ มอลล์ ซึง่ บำงส่วนเป็ นผู้ประกอบกำรรำยย่อย ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภำวะชะลอตัว บริ ษัทฯได้ ดำเนินแผนกำรตลำด
และส่งเสริ มกำรจำหน่ำยที่จำเป็ นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้ กลุม่ ลูกค้ ำทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศเข้ ำมำซื ้อสินค้ ำและ/
หรื อใช้ บริ กำรของผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆที่เช่ำพื ้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจอยู่ภำยในโครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั
แฟชัน่ มอลล์ รวมถึงพัฒนำรูปแบบกำรให้ บริ กำรต่ำงๆภำยในศูนย์เพื่อสร้ ำงควำมพอใจให้ แก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ภำยในศูนย์และลูกค้ ำ
ที่มำซื ้อสินค้ ำ/ใช้ บริ กำร ในส่วนของธุรกิจโรงแรมซึง่ ผลประกอบกำรจะได้ รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและ
ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองมำกกว่ำธุรกิจให้ เช่ำและให้ บริ กำรพื ้นที่ เนื่องจำกอัตรำกำรเข้ ำพักและกำรใช้ บริ กำรประเภท
ต่ำงๆของโรงแรมจะลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจและกำรเมืองมีควำมไม่แน่นอน บริ ษัทฯ (โดยกำรบริ หำรงำนผ่ำนทำงผู้บริ หำร
โรงแรม) เน้ นกำรให้ บริ กำรที่สร้ ำงควำมประทับใจให้ แก่ลกู ค้ ำ รวมถึงกำรหำช่องทำงใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่องที่จะเข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำ
ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนอินเตอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะได้ ยดึ หลักกำรดำเนินธุรกิจด้ วย
ควำมระมัดระวัง โดยมีกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม เพื่อให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯเติบโตได้
อย่ำงยัง่ ยืนและมัน่ คง
ขยำยควำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเสีย่ ง
ในกำรจัดหำผู้เช่ำพื ้นที่รำยใหม่
1.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาผู้เช่ าพืน้ ที่รายใหม่
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ (Commercial Property) ซึ่งเป็ นโครงกำรหลักของบริ ษัทฯในปั จจุบนั คือ
โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ โดยที่ผำ่ นมำโครงกำรดังกล่ำวได้ สร้ ำงรำยได้ ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรซึ่ง
เป็ นรำยได้ โดยส่วนใหญ่ให้ แก่บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ สัญญำเช่ำโดยส่วนใหญ่ที่บริ ษัทฯทำกับผู้เช่ำพื ้นที่ในโครงกำรดังกล่ำวซึ่งส่วน
ใหญ่ดำเนินธุรกิจค้ ำส่งเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ สำขำย่อยของธนำคำรพำณิชย์ ร้ ำนอำหำร ศูนย์อำหำร ร้ ำนกำแฟและเบเกอ
รี่ รวมถึงร้ ำนจัดจำหน่ำยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ฯลฯ จะเป็ นสัญญำเช่ำอำยุ 1-3 ปี ซึง่ ต่อสัญญำได้ เมื่อครบกำหนดอำยุ
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ ำที่ 4

ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกำรหมดอำยุของ
สัญญำเช่ำในแต่ละช่วงเวลำ
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สัญญำเช่ำ โดยสัญญำเช่ำส่วนที่เหลือเป็ นสัญญำระยะยำวอำยุเกินกว่ำ 3 ปี (สัญญำเซ้ ง) ซึ่งต่อสัญญำได้ เมื่อครบกำหนด
อำยุสญ
ั ญำ เช่นกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถหำผู้เช่ำพื ้นที่รำยใหม่มำทดแทนรำยเดิมซึ่งไม่ต่อ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรื อขอยกเลิกหรื อถูกยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนด โดยจำกฐำนผู้เช่ำที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สัญญำเช่ำส่วน
ใหญ่ของโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จะครบกำหนดอำยุในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558-2559 (สัญญำ
ที่หมดอำยุในช่วงนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำเช่ำอำยุไม่เกิน 3 ปี ) และ พ.ศ.2563-2564 (สัญญำที่หมดอำยุในช่วงนี ้ส่วนใหญ่เป็ น
สัญญำเซ้ งอำยุเกิน 3 ปี ) (ที่มำ: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน))
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯจะดำเนินกำรตำมแผนกำรตลำดและส่งเสริ มกำรจำหน่ำยที่กำหนดขึ ้น เพื่อดึง ดูดให้ มีผ้ มู ำเช่ำ
พื ้นที่ของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยจุดเด่นในด้ ำนที่ตงของโครงกำรที
ั้
่
อยูใ่ นย่ำนกำรค้ ำและกำรท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหำนคร รวมถึงรู ปลักษณ์ของอำคำรที่ดทู นั สมัยและมีกำรปรับปรุ ง
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้เช่ำพื ้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
โดยบริ ษัทฯก็ประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงดี ดังจะเห็นได้ จำกอัตรำกำรต่อสัญญำเช่ำ พื ้นที่ (Renewal Rate) ในโครงการศูนย์
แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ที่ผ่ำนมำอยู่ในอัตรำประมำณ 99% (ที่มำ:บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน))ระดับที่สงู มำโดยตลอด และมีจำนวนรำยชื่อของผู้ที่สนใจจะเข้ ำทำสัญญำเช่ำพื ้นที่ซึ่งจะเข้ ำทำสัญญำได้ เมื่อมีผ้ ู
เช่ำพื ้นที่เดิมไม่ต่อสัญญำหรื อถูกยกเลิกสัญญำ (Waiting List) อยู่เป็ นจำนวนมำก ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถจัดหำผู้เช่ำพื ้นที่
รำยใหม่มำแทนผู้เช่ำพื ้นที่รำยเดิมซึง่ ไม่ตอ่ อำยุสญ
ั ญำหรื อถูกยกเลิกสัญญำได้ อย่ำงรวดเร็ ว
1.4

ความเสี่ยงจากการที่ผ้ เู ช่ าพืน้ ที่ไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาเช่ า

ในกำรดำเนินธุรกิจและกำรบริ หำรจัดกำรโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจจะเป็ นกำรปล่อยเช่ำและให้ บริ กำรพื ้นที่ภำยในศูนย์แก่ผ้ เู ช่ำ พื ้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นผู้จัดจำหน่ำยเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำ
แฟชัน่ ทังแบบค้
้
ำส่งและค้ ำปลีก โดยมีผ้ เู ช่ำพื ้นที่บำงส่วนเป็ นธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ร้ ำนอำหำร แผงค้ ำอำหำรภำยในศูนย์
อำหำร สำขำของธนำคำรพำณิชย์ ที่ตงเครื
ั ้ ่ องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) โกดังเก็บสินค้ ำ ที่ตงอุ
ั ้ ปกรณ์และเครื่ องมือสื่อสำร
แผงหนังสือ ร้ ำนจำหน่ำยโทรศัพท์ มือถื อและอุปกรณ์ รวมถึงบูธจำหน่ำยสินค้ ำ โดยในกำรปล่อยเช่ำ /ให้ บริ กำรพืน้ ที่แก่
ผู้ประกอบกำรประเภทต่ำงๆนัน้ บริ ษัทฯจะเข้ ำทำสัญญำเช่ำ พื ้นที่ซึ่งมีทงแบบระยะสั
ั้
นและระยะยำวกั
้
บผู้ประกอบกำรรำย
ต่ำงๆ ทังนี
้ ้ สัญญำเช่ำพื ้นที่ที่บริ ษัทฯทำกับผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะมีเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำ (นอกจำกเงื่อนไขในเรื่ อง
ของระยะเวลำกำรเช่ำและอัตรำค่ำเช่ำซึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละสัญญำ) ที่คล้ ำยคลึงกัน เช่น กำรใช้ พื ้นที่เพื่อ
ดำเนินประเภทธุรกิ จตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ กำรโอนสิทธิ /ให้ เช่ำช่ว งพืน้ ที่แก่บุคคลที่สำม กำรดัดแปลง ตกแต่งและ
ปรับปรุงพื ้นที่เช่ำ ฯลฯ ซึง่ ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ไม่ปฏิบตั ิหรื อฝ่ ำฝื นเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำอำจทำให้ กำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษั ทฯไม่เป็ นไปตำมแผนธุ รกิ จที่ กำหนดไว้ รวมถึ งอำจเข้ ำข่ำยเป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎระเบี ยบของหน่ว ยงำนรำชกำรและ
ข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ตำม สัญญำเช่ำพื ้นที่ที่บริ ษัทฯทำกับผู้เช่ำพื ้นที่แต่ละรำยกำหนดให้ ผ้ เู ช่ำพืน้ ที่ต้องชำระเงินประกันกำรเช่ำ
ให้ แก่บริ ษัทฯในวันทำสัญญำ ตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในสัญญำ เพื่อเป็ นประกันกำรชำระค่ำเช่ำ ค่ำส่วนกลำง ค่ำบริ กำร
ค่ำเสียหำย ค่ำปรับเงินทดรองแทนหนี ้อื่นๆอันเกิดจำกกำรที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ได้ ประพฤติผิดสัญญำ โดยถ้ ำผู้เช่ำพื ้นที่ไม่ชำระหนี ้
ตำมสัญญำเมื่อครบกำหนดชำระหรื อดำเนินกำรใดๆอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำ ผู้เช่ำพื ้นที่ตกลง
ยินยอมให้ บริ ษัทฯหักออกจำกเงินประกันกำรเช่ำได้ ทนั ที และถ้ ำไม่เพียงพอ ผู้เช่ำ พื ้นที่ตกลงจะชดใช้ ให้ ครบตำมจำนวน
นอกจำกนี ้ ถ้ ำผู้เช่ำพื ้นที่มีกำรดำเนินกำรที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของสัญญำ บริ ษัทฯจะดำเนินกำรและ
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ ำที่ 5
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ให้ ควำมช่วยเหลือที่จำเป็ นแก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ดงั กล่ำวในกำรดำเนินกำรให้ ผ้ เู ช่ำ พื ้นที่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไข
ของสัญญำ
1.5

ความเสี่ ย งจากการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯในส่ วนที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ และมี
ผลกระทบต่ อการจัดหาผลประโยชน์

เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ประสบควำมสำเร็ จและสำมำรถ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งขันรำยอื่นได้ เป็ นอย่ำงดี บริ ษัทฯจำเป็ นต้ องมีกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรดังกล่ำวให้ ดใู หม่ ทันสมัยและ
สอดคล้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของผู้เช่ำพื ้นที่ รวมถึงดึงดูดให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไปเข้ ำมำซื ้อสินค้ ำและ/หรื อใช้ บริ กำรของผู้เช่ำพื ้นที่
ภำยในศูนย์ดงั กล่ำว โดยปกติกำรปรับปรุ งหรื อกำรซ่อมแซมบำรุ งรักษำอำคำรประจำปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัท ฯมำกนัก ยกเว้ นในกรณี ที่เป็ นกำรปรั บปรุ งซ่อมแซมใหญ่ ซึ่งเป็ นกำรปรั บปรุ งเพื่อเปลี่ยนแปลง
ภำพลักษณ์ภำยนอกและภำยในอำคำร หรื อเป็ นกำรเปลีย่ นงำนระบบสำคัญภำยในอำคำร (ซึง่ ปกติจะดำเนินกำรทุกๆ 6-8 ปี
โดยประมำณ และมีกำรดำเนินกำรครัง้ ล่ำสุดในปี พ.ศ.2556) อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ
จะมีกำรวำงแผนเพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อร้ ำนค้ ำที่เช่ำพื ้นที่และลูกค้ ำที่มำใช้ บริ กำรน้ อยที่สดุ รวมถึงจะมีกำรศึกษำผลกระทบ
ต่อรำยได้ และผลตอบแทนที่ได้ รับทุกครัง้ ก่อนดำเนินกำร โดยในกำรดำเนินกำรปรับปรุ งซ่อมแซม จะเป็ นกำรหมุนเวียน
ปรับปรุงซ่อมแซมไปทีละส่วน เพื่อไม่ให้ มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของศูนย์ กำรปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ถือเป็ นสิง่ ที่จำเป็ น
ในกำรประกอบธุรกิจของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ เพื่อรักษำภำพลักษณ์ควำมทันสมัยและ
สอดคล้ องกับกำรเปลีย่ นแปลงของภำวะตลำดอยูต่ ลอดเวลำ
สำหรับธุรกิจโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ กำรปรับปรุ งอำคำรรวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
ภำยในโรงแรมมีควำมจำเป็ นอย่ำงมำก เช่นกัน บริ ษัทฯ (โดยได้ รับคำแนะนำจำกเครื อแอคคอร์ ซึ่งเป็ นผู้บริ หำรโรงแรม) จะ
ดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำโรงแรมดังกล่ำวเป็ นระยะๆตำมควำมจำเป็ น โดยพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ของกำรดำเนินกำร ภำวะตลำด และมูลค่ำของผลตอบแทนที่จะได้ รับควบคู่กันไป ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรเพื่อเปลี่ยนแปลง
รู ปลักษณ์ ทงภำยในและภำยนอกของโรงแรม
ั้
โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ (ซึ่งจะมีกำรดำเนินกำรทุกๆ 6-8 ปี
โดยประมำณ แต่ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยมีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพรำะโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ เริ่ มเปิ ด
ดำเนินกำรในปี พ.ศ.2554) โดยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัทฯและเครื อ แอคคอร์ จะได้ ร่วมกันพิจำรณำและดำเนินกำร
เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจโรงแรมน้ อยที่สดุ รวมถึงจะมีกำรศึกษำผลกระทบต่อรำยได้ และผลตอบแทนที่ได้ รับ
ทุกครัง้ ก่อนดำเนินกำร โดยในกำรดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม จะเป็ นกำรหมุนเวียนปรับปรุงซ่อมแซมไปทีละส่วน เพื่อไม่ให้
มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของโรงแรม
1.6 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันระหว่ างโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (The Platinum
Fashion Mall) และโครงการ เดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินัม (The Market by Platinum) (Business
Cannibalization)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2557 รำยได้ หลักของบริ ษัทฯมำจำกกำรดำเนินธุรกิจให้ เช่ำและบริ กำรพื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่งค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โดยปั จจุบนั โครงกำรศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ที่สร้ ำงรำยได้ หลักให้ แก่บริ ษัทฯ
ในรู ปของค่ำ เช่ ำและค่ำ บริ กำร คื อ โครงการศูนย์ แฟชั่น ค้ าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่ง ปั จ จุบันอยู่ภำยใต้ กำร
บริ หำรงำนของบริ ษัทฯ โดยที่ผ่ำนมำอัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ของโครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อยู่ใน
ระดับที่ดีมำโดยตลอด
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อนึ่ง บริ ษัทฯจะพัฒนำและบริ หำรโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (The Market by Platinum) โดยเป็ นกำร
ดำเนินกำรผ่ำนทำงบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯคือบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด โครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั
ซึง่ จะได้ รับกำรพัฒนำในรูปของโครงกำรตลำดนัดติดแอร์ ใจกลำงเมืองแห่งแรกในกรุ งเทพมหำนคร จะตังอยู
้ ่ใกล้ สี่แยกรำช
ประสงค์ โดยโครงกำรดังกล่ำวคำดว่ำจะได้ รับกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงจนแล้ วเสร็ จและเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในปี
พ.ศ.2560 ภำยในโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั จะประกอบไปด้ วยร้ ำนค้ ำที่จัดโซนไว้ เป็ นหมวดหมู่ (Zoning
Arrangement) ประมำณ 3,000 ร้ ำนค้ ำ โดยภำยในโครงกำรดังกล่ำวจะพรั่งพร้ อมไปด้ วยสิ่งอำนวยควำมสะดวกและระบบ
สำธำรณูป โภคที่ ครบครั น โดยโครงกำร เดอะ มำร์ เ ก็ ต บำย แพลทิ นัม มี ลูกค้ ำ เป้ำหมำยทัง้ ที่เ ป็ นลูก ค้ ำ ชำวไทยและ
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำท่องเที่ยวย่ำนรำชประสงค์
จำกกำรที่บริ ษัทฯจะมีกำรดำเนินโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ 2 โครงกำรในบริ เวณที่ใกล้ เคียงกัน (ได้ แก่
โครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ ซึ่งอยู่ที่บริ เวณสี่แยกประตูน ้ำ และโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย
แพลทินัม ซึ่งอยู่ใกล้ สี่แยกรำชประสงค์ ) ในอนำคตอัน ใกล้ นี ้ อำจท ำให้ บริ ษัทฯพบกับควำมเสี่ย งจำกกำรที่โครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ทงั ้ 2 โครงกำรอำจแข่งกันกันเอง โดยเฉพำะกำรแข่งขันในด้ ำนกำรแย่งชิงลูกค้ ำผู้เช่ำพื ้นที่
(Tenants) รวมถึงลูกค้ ำที่เข้ ำมำซื ้อสินค้ ำ/ใช้ บริ กำรภำยในโครงกำร (Visitors) หรื อเกิด market cannibalization
อย่ำงไรก็ตำม ทำงผู้บริ หำรของบริ ษัทฯมองว่ำกำรดำเนินโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ทงั ้ 2 โครงกำรใน
บริ เวณที่ใกล้ เคียงกันและในเวลำเดียวกันไม่น่ำจะก่อให้ เกิด market cannibalization เนื่องจำกทัง้ 2 โครงกำรมีกำรวำง
ตำแหน่งทำงกำรตลำด (Market Positioning) ที่แตกต่ำงกัน โดยโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ มี
กำรดำเนินกำรในรูปของศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โดยเน้ นกำรปล่อยเช่ำ/ให้ บริ กำรพื ้นที่แก่ผ้ ปู ระกอบกำรที่
ต้ องกำรเช่ำพื ้นที่เพื่อจัดจำหน่ำยทังปลี
้ กและส่งเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ โดยโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์จะได้ รับการวำงตำแหน่งให้ เป็ นศูนย์ค้ำส่งเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชั่นแบบครบวงจร ในขณะที่โครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต
บำย แพลทินมั (ซึ่งจะได้ รับกำรวำงตำแหน่งให้ เป็ นตลำดนัดติดแอร์ ในย่ำนใจกลำงเมืองแห่งแรกของกรุ งเทพมหำนคร) จะ
ปล่อยเช่ำพื ้นที่ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรในธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำ ทังที
้ ่เป็ นผู้จดั จำหน่ำยเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ แบบ
ค้ ำปลีก ร้ ำนอำหำร ผู้จดั จำหน่ำยเฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องประดับตกแต่งบ้ ำน ผู้จดั จำหน่ำยของที่ระลึกและของเล่น outlet ผู้
ให้ บริ กำรทำงด้ ำนสุขภำพและควำมงำม ฯลฯ โดยจะมีก ำรจัดพื ้นที่บำงส่วนของศูนย์เพื่อจำลองแบบตลำดนัดที่สำคัญใน
ประเทศไทย เช่น ตลำดนัดดอนหวำย ตลำดนัดจตุจักร ตลำดนัดรถไฟ โดยกำรดำเนินโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำร
พำณิชย์ทงั ้ 2 โครงกำรในบริ เวณที่ใกล้ เคียงกันและพร้ อมกันน่ำจะช่วยส่งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจของทัง้ 2 โครงกำรซึ่งกันและ
กัน และทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถเข้ ำถึงและตอบสนองควำมต้ องกำรของกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยทังที
้ ่เป็ นผู้เช่ำพื ้นที่ และลูกค้ ำที่
เข้ ำมำซื ้อสินค้ ำ /ใช้ บริ กำรภำยในโครงกำรทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศได้ กว้ ำงขวำงมำกขึ ้น โดยทัง้ โครงกำร เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ และโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั มีเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่สำคัญร่วมกันอย่ำงหนึง่ คือไม่เน้ น
กำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำแบบแบรนด์เนม แต่เน้ นส่งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำงที่เป็ นของคนไทยให้ อยู่รอด
และแข่งขันกำรดำเนินธุรกิจกับชำวต่ำงชำติได้
1.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทาสัญญาร่ วมทุนโครงการทางเชื่อมอาคารในย่ านราชประสงค์ (Bangkok Skyline)
บริ ษัทฯและกลุม่ เกษรซึ่งเป็ นผู้ดำเนินธุรกิจ พัฒนำและบริ หำรศูนย์กำรค้ ำในย่ำนรำชประสงค์แห่งหนึ่งได้ ร่วมทุนกัน
จัดตังบริ
้ ษัท
แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด (“BS”) เพื่อดำเนินกำรบริ หำรโครงกำรก่อสร้ ำง รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรสำหรับ
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สะพำนทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS ชิดลมและศูนย์กำรค้ ำและอำคำรพลำซ่ำที่สำคัญในย่ำนรำชประสงค์ อันได้ แก่
อำคำรอัมริ นทร์ พลำซ่ำ อำคำรเกษรพลำซ่ำ และอำคำรที่จะก่อสร้ ำงขึ ้นในอนำคตของกลุม่ เกษร ห้ ำงสรรพสินค้ ำบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ โครงกำรในอนำคตที่จะก่อสร้ ำงขึ ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (โครงกำร เดอะ มำร์ เก็ ต บำย
แพลทินมั ) อำคำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ และโครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ทังส่
้ วนที่เป็ น
ศูนย์ค้ำส่งเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ และส่วนที่เป็ นคอนโดมิเนียม (รวมเรี ยกว่ำ “โครงการ Bangkok Skyline”) โดย ณ วันที่
30 กันยำยน พ.ศ.2557 บริ ษัทฯมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นใน BS คิดเป็ นร้ อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทดังกล่ำว (กลุม่ เกษรถือหุ้นใน BS คิดเป็ นร้ อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
เช่นเดียวกัน)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2556 บริ ษัทฯได้ เข้ ำร่ วมกับกลุม่ เกษร สมำคมผู้ประกอบวิสำหกิจในย่ำนรำชประสงค์
และ BS ในกำรเข้ ำทำสัญญำร่วมทุนโครงกำรทำงเชื่อมอำคำรในย่ำนรำชประสงค์ (Bangkok Skyline) ซึง่ สัญญำดังกล่ำวได้
กำหนดให้ 1) BS เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯและกลุม่ เกษรในกำรเข้ ำทำสัญญำต่อเชื่อมโครงกำร Bangkok Skyline กับระบบ
รถไฟลอยฟ้ ำของ BTS และ 2) ดำเนินกำรขออนุญำตและประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรดำเนินโครงกำร Bangkok Skyline โดยเงื่อนไขของสัญญำร่ วมทุนกำหนดให้ BS มีอำนำจในกำรออกกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม กำรควบคุมบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม กำรออกกฎระเบียบปฏิบตั ิในกำรใช้ ทำงเชื่อม
และกำรควบคุมให้ เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและกฎระเบียบ
ที่ BS ได้ กำหนดไว้
ในกรณี ที่บริ ษัทฯไม่ปฏิบัติตำมหรื อฝ่ ำฝื นเงื่ อนไขของสัญญำร่ วมทุน BS มีสิทธิ ในกำรเรี ยกร้ องค่ำเสียหำย ค่ำ
ดอกเบี ้ยและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องจำกบริ ษัทฯ รวมถึงในกรณีที่บริ ษัทฯผิดเงื่อนไขและข้ อกำหนดในสัญญำร่ วมทุน
ดังกล่ำวอย่ำงร้ ำยแรง และไม่ดำเนินกำรแก้ ไขเหตุแห่งกำรผิดสัญญำภำยในกำหนดระยะเวลำที่ BS ได้ กำหนดไว้ BS
สำมำรถใช้ สิทธิยกเลิกสัญญำร่ วมทุนเฉพำะในส่วนที่ BS ทำกับบริ ษัทฯ (แต่ไม่เป็ นกำรยกเลิกสัญญำที่ทำกับคู่สญ
ั ญำรำย
อื่นๆที่มิได้ มีกำรผิดสัญญำ) อันจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงเมื่อ BS มีกำรยกเลิกสัญญำร่ วมทุน
โครงกำรทำงเชื่อมกับเจ้ ำของอำคำรรำยใดแล้ ว เจ้ ำของอำคำรรำยดังกล่ำวจะต้ องรื อ้ ถอนทำงเชื่อมส่วนที่ตนได้ ก่อสร้ ำงให้
แล้ วเสร็ จภำยในกำหนดระยะเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรที่ BS จะยกเลิกสัญญำร่วมทุนโครงกำรทำงเชื่อมอำคำรในย่ำนรำชประสงค์ในส่วนที่
ทำกับบริ ษัทฯ ทำงบริ ษัทฯจะได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำร่วมทุนดังกล่ำว (ทังที
้ ่มีในปั จจุบนั และที่จะได้ มี
กำรกำหนดหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต) อย่ำงเคร่งครัด

2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาและดาเนินโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการในอนาคต

บริ ษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ ใหม่ 2 โครงกำร ได้ แก่ โครงกำร เดอะ มำร์
เก็ต บำย แพลทินมั โดยเป็ นกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรภำยใต้ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
100% และโครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว และระดับ 4 ดำว ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี โดยเป็ นกำรพัฒนำ
โครงกำรภำยใต้ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% อีกบริ ษัทหนึง่ นอกจำก 2 โครงกำรดังกล่ำวแล้ ว
ในอนำคตบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยอำจมีกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ เพื่อกำรพำณิชย์ประเภทต่ำงๆเพิ่มเติม เช่น
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ศูนย์กำรค้ ำ ศูนย์ค้ำส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โรงแรมและรี สอร์ ท ฯลฯ เพิ่มเติม โดยเน้ นกำรขยำยธุรกิจในย่ำน
กำรค้ ำที่สำคัญของกรุ งเทพมหำนครและจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจำกบริ ษัทฯ
เล็งเห็นศักยภำพของประเทศไทยที่จะเป็ นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว รวมถึงศูนย์กลำงสินค้ ำประเภทเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชั่น
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economic Community: AEC)
ในกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำ ก่อสร้ ำงและบริ หำรโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ประเภทต่ำงๆ บริ ษัทฯต้ อง
ใช้ เงินลงทุนในจำนวนที่คอ่ นข้ ำงสูง โดยหลังจำกกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯจะได้ ผลตอบแทนในรู ป
ของรำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำบริ กำรพื ้นที่ซงึ่ เป็ นรำยได้ ที่คอ่ นข้ ำงมัน่ คงและมีควำมแน่นอนในระยะยำว แต่ต้องใช้ ระยะเวลำนำน
พอสมควรในกำรคืนทุน ดังนัน้ หำกกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรไม่ประสบผลสำเร็ จ ไม่ว่ำจะมีสำเหตุจำกกำรที่กำร
พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรต้ องหยุดชะงักลง กำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรอำจเสร็ จล่ำช้ ำกว่ำกำหนด หรื อกำรพัฒนำ
และก่อสร้ ำงโครงกำรแล้ วเสร็ จแต่ต้องใช้ เงินลงทุนมำกกว่ำที่ได้ วำงแผนและกำหนดไว้ (Cost Overrun) ก็อำจส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบกำร สถำนะทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้และสภำพคล่องของบริ ษัท ฯ รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ู
ลงทุนจะได้ รับจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯมีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำงและบริ หำรธุรกิจให้ เช่ำและบริ กำรพื ้นที่ในโครงการศูนย์
แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ รวมถึงโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ มำเป็ นระยะเวลำที่ยำวนำน
พอสมควร โดยบริ ษัทฯสำมำรถนำประสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรพัฒนำและบริ หำรโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำร
พำณิชย์ ทงั ้ 2 โครงกำรดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ กับโครงกำรใหม่ๆ ของบริ ษัทฯได้ นอกจำกนี ้ ในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ โครงกำรใหม่ บริ ษัทฯจะดำเนินกำรศึกษำและประเมินควำมเป็ นไปได้ ในกำรพัฒนำและ
ดำเนินโครงกำรเป็ นอย่ำงดี รวมถึงมีกำรศึกษำ วิเครำะห์และประเมินปั จจัยเสี่ยงต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯจะมุ่งเน้ น กำร
ลงทุนในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ทมี่ ีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทำเลที่มีศกั ยภำพทำงธุรกิจ โดยคำนึงถึงศักยภำพทำงธุรกิจ
ในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรใหม่ เพื่อ ให้ มั่นใจว่ำโครงกำรใหม่ดังกล่ำวมีโอกำสที่จะประสบควำมสำเร็ จสูง มี
ผลตอบแทนคุ้มค่ำกับควำมเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้น โดยจำกัดควำมเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ในด้ ำนของคุณภำพและมำตรฐำนของงำนก่อสร้ ำง บริ ษัทฯได้ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและขันตอนในกำร
้
คัดเลือกผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึ กษำ วิศวกรควบคุมงำน ตลอดจนบริ ษัทผู้รับเหมำและควบคุมงำนก่อสร้ ำงไว้ อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้ กระบวนกำรคัดเลือกเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส รอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ ได้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมพัฒนำโครงกำรที่มี
คุณสมบัติและมีประสบกำรณ์เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรที่
อำจล่ำช้ ำออกไปหรื อต้ องหยุดกำรก่อสร้ ำงลง ในด้ ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรดูแลควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิน ของลูก ค้ ำ ที่ เ ป็ นผู้เช่ ำ พื น้ ที่ แ ละลูก ค้ ำ ที่ เข้ ำ มำใช้ บริ ก ำรภำยในศูน ย์ ตลอดจนพนัก งำนของบริ ษั ท ฯจะมี
ควำมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำรให้ ควำมสะดวกสบำยและควำมครบถ้ วนของสินค้ ำและบริ กำร ดังนัน้ ในขันตอนของกำร
้
พัฒนำโครงกำร บริ ษัทฯจึงให้ ควำมสำคัญกับทุกขันตอนกำรก่
้
อสร้ ำงเพื่อให้ งำนก่อสร้ ำงดำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพและได้
มำตรฐำน เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งจำกงำนก่อสร้ ำงที่ไม่ได้ มำตรฐำนซึง่ อำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินและ
ยังช่วยให้ บริ ษัท ฯสำมำรถควบคุมงบประมำณกำรลงทุนให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ตลอดจนช่วยลดต้ นทุนในกำร
ปรับปรุงโครงกำรในอนำคตอีกด้ วย
2.2 ความเสี่ยงของการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง
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บริ ษัทฯตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ เพื่อกำรพำณิชย์ที่อยู่ระหว่ำงกำร
พัฒนำและก่อสร้ ำง ซึง่ โครงกำรเหล่ำนี ้อำจมีควำมเสีย่ งที่จะเกิดควำมล่ำช้ ำในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงอันเนื่องมำจำกปั ญหำ
ควำมขัดแย้ งกับชุมชน ปั ญหำจำกภัยธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงแบบกำรก่อสร้ ำง กำรขำดข้ อมูล ที่ชัดเจนและถูกต้ อง
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร กำรดำเนินกำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้ องมีควำมล่ำช้ ำและไม่เสร็ จ
ตำมกำหนด กำรไม่สำมำรถจัดหำวัสดุก่อสร้ ำงได้ ตำมแผนที่กำหนด กำรขำดกำรวำงแผนที่ดีเกี่ยวกับกำรจัดหำและบริ หำร
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ำรก่ อ สร้ ำง กำรขำดแคลนแรงงำนก่ อ สร้ ำงที่ มี คุ ณ ภำพ รวมถึ ง ปั ญหำด้ ำนกำรเงิ น ของ
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำร กำรที่บริ ษัทฯไม่สำมำรถพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ให้ แล้ วเสร็ จ
ได้ ตำมกำหนด (Project Delay) หรื อเกิดต้ นทุนพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรสูงกว่ำที่กำหนดไว้ ในงบประมำณกำรพัฒนำ
โครงกำร (Cost Overrun) จะทำให้ อตั รำผลตอบแทนจำกกำรดำเนินโครงกำรไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ รวมถึงอำจ
มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประกอบกำรและฐำนะกำรเงินของบริ ษัทฯ
เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อำจมีตอ่ บริ ษัทฯจำกกำรไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรให้ แ ล้ วเสร็ จตำมกำหนดระยะเวลำและ/
หรื อภำยใต้ งบประมำณที่กำหนด ในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรต่ำงๆ บริ ษัทฯจะมีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1. ดำเนินกำรศึกษำและประเมินควำมเป็ นไปได้ และควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรทังในด้
้ ำน
กำรตลำด ด้ ำนเทคนิคและด้ ำนกำรเงิน
2. ดำเนินกำรศึกษำข้ อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรพำณิชย์ รวมถึงดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขออนุญำตกำรก่อสร้ ำงอำคำร
และศึก ษำผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ มจำกกำรด ำเนิน โครงกำร โดยบริ ษั ท ฯมี น โยบำยที่ จ ะปฏิ บัติ ต ำม
ข้ อกำหนดต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอย่ำงเคร่งครัดและครบถ้ วน
3. กำรสื่อสำรและทำควำมเข้ ำใจอย่ำงต่อเนื่องกับชุมชนต่ำงๆโดยรอบโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำ
ควำมเข้ ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน
4. กำรจัดตังหน่
้ วยงำนบริ หำรโครงกำรภำยในบริ ษัทฯที่ประกอบด้ วยมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ ใน
กำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ โดยหน่วยงำน
ดังกล่ำวจะรับผิดชอบในกำรควบคุมและติดตำมควำมคืบหน้ ำในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ กำรก่อสร้ ำงโครงกำรจะแล้ วเสร็ จตำมกำหนดระยะเวลำ
5. กำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำร (Contractor) ที่มีชื่อเสียงและควำมชำนำญ มีฐำนะกำรเงินที่ดี
และมีควำมพร้ อมทังในด้
้ ำนทีมงำนและเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ ำง โดยบริ ษัทฯจะเข้ ำทำสัญญำ
กับผู้รับเหมำก่อสร้ ำงด้ วยควำมรัดกุม เพื่อให้ ได้ เงื่อนไขที่มีควำมเป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
และทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ บริ ษัทฯจะสำมำรถติดตำมให้ ผ้ รู ับเหมำปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำได้ อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ ในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร บริ ษัทฯจะได้ ประสำนงำนและทำงำนร่ วมกันอย่ำงใกล้ ชิด
กับบริ ษัทที่ปรึกษำ (Consultant) เพื่อควบคุมดูแลงำนก่อสร้ ำงในแต่ละขันตอน
้
ทำให้ กำรดำเนินกำรพัฒนำ
และก่อสร้ ำงโครงกำรมีประสิทธิภำพ รวมถึงเป็ นไปตำมกฎหมำยด้ ำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง
2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาพัฒนาโครงการในอนาคต
ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ.2558-2561 บริ ษัทฯมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินจำนวนหลำยพันล้ ำนบำทเพื่อลงทุนในโครงกำรใน
อนำคต อันได้ แก่ โครงกำร Bangkok Skyline (ซึ่งจะดำเนินกำรพัฒนำในระหว่ำงปี พ.ศ.2558 และคำดว่ำจะเริ่ มเปิ ด
ให้ บริ กำรภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ.2559) โครงกำร The Market by Platinum (ซึ่งจะดำเนินกำรกำรพัฒนำระหว่ำงปี
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พ.ศ.2557-2560 และคำดว่ำจะเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรภำยในปี พ.ศ.2560) รวมถึงโครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว (ซึง่ จะดำเนินกำร
พัฒนำระหว่ำงปี พ.ศ.2558-2560 และคำดว่ำจะเปิ ดให้ บริ กำรภำยในปี พ.ศ.2560) และโรงแรมระดับ 4 ดำว (ซึ่งจะ
ดำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงปี พ.ศ.2559-2561 และคำดว่ำจะเปิ ดให้ บริ กำรภำยในปี พ.ศ.2561) โดยโครงกำรโรงแรมทังสอง
้
ดังกล่ำวตังอยู
้ ท่ ี่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี ในกำรพัฒนำโครงกำรเหล่ำนี ้ บริ ษัทฯจะใช้ แหล่งเงินทุนซึง่ ประกอบด้ วยกระแสเงิน
สดจำกกำรดำเนินงำนของทำงบริ ษัทฯเอง เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน รวมถึงเงินที่ได้ จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อ
ประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) โดยในกำรจัดหำเงินทุนประเภทต่ำงๆ บริ ษัทฯมีโครงสร้ ำงเงินทุนเป้ำหมำย (Target Capital
Structure) ซึ่งกำหนดให้ อตั รำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ย (Interest-Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1:1 แม้ ว่ำ
บริ ษัทฯจะเป็ นกิจกำรที่มีผลกำรดำเนินงำนที่ดีและมีสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนสูง ดังจะเห็นได้ จำกกำรที่บริ ษัทฯมีกระแส
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนที่เป็ นบวกมำโดยตลอด ในช่วง 3-4 ปี ข้ ำงหน้ ำ บริ ษัทฯมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องจัดหำแหล่ง
เงินทุนจำกภำยนอกทังในรู
้ ปของกำรกู้เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและกำรออกและเสนอขำยตรำสำรทุนต่อผู้ลงทุน เพื่อ
ระดมเงินทุนให้ ได้ ในจำนวนที่เพียงพอเพื่อนำมำพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรทังหมด
้
ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนประเภทเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน แม้ วำ่ บริ ษัทฯจะเป็ นธุรกิจที่มีผลกำรดำเนินงำน
ที่ดีและมีฐำนะกำรเงินที่มนั่ คง บริ ษัทฯก็อำจจะมีควำมเสีย่ งในกำรระดมเงินทุนประเภทเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินได้ ในจำนวน
ที่เพียงพอ โดยมีต้นทุนทำงกำรเงินในระดับที่เหมำะสม โดยในกำรกู้เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ในบำงครัง้ บริ ษัทฯอำจ
ไม่สำมำรถเจรจำกับสถำบันกำรเงินเพื่อให้ ได้ อตั รำดอกเบี ้ยและ/หรื อเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ที่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกำร
พัฒนำและดำเนินโครงกำร อันเนื่องมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดเงิน
ทังในและนอกประเทศ
้
ทิศทำงของอัตรำดอกเบี ้ยทังในและต่
้
ำงประเทศ รวมถึงมำตรกำรในกำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงิน
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนโดยกำรออกและเสนอขำยตรำสำรทุน บริ ษัทฯอำจจะไม่สำมำรถออก
และเสนอขำยตรำสำรทุนเพื่อระดมเงินได้ ในจำนวนที่เพียงพอ ด้ วยต้ นทุนทำงกำรเงินในระดับที่เหมำะสม อันเนื่องมำจำก
ปั จจัยที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุม เช่น ควำมผันผวนและควำมไม่แน่นอนของสภำวะตลำดทุนทังในและต่
้
ำงประเทศ รวมถึง
สภำวะเศรษฐกิจในระดับมหภำคที่อำจไม่เอื ้ออำนวยต่อกำรระดมทุนจำกตลำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อนำมำพัฒนำโครงกำรในอนำคต บริ ษัทฯจะพิจำรณำใช้ แหล่งเงินทุน
หลำยๆประเภทผสมผสำนกัน เพื่อให้ ได้ ระดับของต้ นทุ นเงินทุนในกำรดำเนินโครงกำรที่เหมำะสม โดยในกำรพิจำรณำใช้
แหล่งเงินทุนประเภทต่ำงๆ บริ ษัทฯจะได้ ศึกษำข้ อดี ข้ อเสีย รวมถึงข้ อจำกัดในกำรใช้ แหล่งเงินทุนประเภทต่ำงๆ โดยให้ มี
ระดับของหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมำะสม (ไม่เกิน 1:1) และไม่ก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินในระดับที่สงู จนเกินไป

2.4

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่ าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินัม จะถูกยกเลิกก่ อน
ครบกาหนดหรือไม่ ได้ รับการต่ ออายุสัญญาเมื่อครบกาหนด

ในกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ซึ่งเป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำร
พำณิ ชย์ ที่ตงั ้ อยู่บริ เวณย่ำ นรำชประสงค์ บริ ษัท เดอะแพลทินัม มำร์ เก็ ต จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯและเป็ น
ผู้พฒ
ั นำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำรดังกล่ำว ได้ ทำสัญญำเช่ำที่ดินซึ่งมีพื ้นที่โดยรวมประมำณ 20 ไร่ จำกสำนักงำน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริ ย์ (“สานักงานทรัพย์ สิน”) ซึง่ เป็ นเจ้ ำของที่ดิน โดยสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวมีกำหนดอำยุ 30 ปี
นับจำกวันที่ครบกำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงช่วงแรกตำมเงื่อนไขของสัญญำ หรื อสีป่ ี นับจำกวันที่ผ้ ใู ห้ เช่ำส่งมอบพื ้นที่ครบ
ทังหมดให้
้
แก่ผ้ เู ช่ำ (ส่งมอบเมื่อวันที่ 7 มกรำคม พ.ศ.2557) โดยตำมสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำว บริ ษัท เดอะแพลทินมั มำร์
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เก็ต จำกัด ในฐำนะผู้เช่ำสำมำรถขอต่อสัญญำเช่ำออกไปได้ อีก 30 ปี หลังจำกครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำครัง้ แรก อย่ำงไร
ก็ตำม สำนักงำนทรัพย์สินในฐำนะผู้ให้ เช่ำสำมำรถใช้ สิทธิ ในกำรยกเลิกกำรต่ออำยุสญ
ั ญำหรื อขอยกเลิกสัญญำก่อนครบ
กำหนด ถ้ ำบริ ษัทผู้เช่ำผิดนัดชำระค่ำเช่ำ หรื อกระทำผิดสัญญำเช่ำไม่วำ่ ด้ วยเหตุใด และไม่แก้ ไข/หรื อเยียวยำข้ อผิดพลำดให้
แล้ วเสร็ จภำยในกำหนดเวลำ นับจำกได้ รับหนังสือแจ้ งเตือนจำกสำนักงำนทรัพย์สนิ เว้ นแต่จะได้ รับกำรยกเว้ นจำกสำนักงำน
ทรัพย์สนิ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้ รับกำรต่อ อำยุสญ
ั ญำเช่ำที่ดินเมื่อสัญญำครบกำหนดหรื อกำรถูกยกเลิก
สัญญำเช่ำก่อนครบกำหนด บริ ษัทฯในฐำนะบริ ษัทใหญ่ของบริ ษัท เดอะแพลทินัม มำร์ เก็ ต จำกัด (โดยผ่ำนสำยงำนที่
เกี่ยวข้ องคือสำยงำนบริ หำรโครงกำรและฝ่ ำยกฎหมำย) จะติดตำมให้ บริ ษัทย่อยดังกล่ำวปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไข
ในสัญญำเช่ำที่ดินอย่ำงเคร่ งครัด และในกรณีที่บริ ษัท เดอะแพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด มีกำรฝ่ ำฝื นและ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดในสัญญำเช่ำที่ดินในอนำคต บริ ษัทฯจะติดตำมและดูแลให้ บริ ษัทย่อยดังกล่ำวดำเนินกำรแก้ ไข/เยียวยำเหตุแห่ง
กำรผิดสัญญำให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว
2.5

ความเสี่ยงในการดาเนินโครงการที่ยงั ไม่ มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์

บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัทย่อย) กำลังอยูใ่ นระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั และโครงกำรโรงแรม
ระดับ 3 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Express) และโรงแรมระดับ 4 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Resort) ที่เกำะสมุย โดย
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ทงั ้ 2 โครงกำรจะเริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในช่วงปี พ.ศ.2560-2561 นอกจำกนี ้
เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ซึ่งเป็ นโครงกำร Community
Mall ริ มชำยหำด ที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยในกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรทัง้ 3 โครงกำรเป็ น
กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทฯในระยะยำวที่เน้ นกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ที่
มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและให้ ผลตอบแทนในระยะยำวในระดับที่เหมำะสม
ในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรทัง้ 3 โครงกำร ทีมงำนของบริ ษัทฯได้ มีกำรศึกษำและประเมินควำมเป็ นไปได้ ใน
กำรพัฒนำและดำเนินโครงกำร เพื่อประเมินศักยภำพและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในโครงกำร รวมถึงวิเครำะห์และ
ประเมินปั จจัยเสี่ยงต่ำงๆที่อำจมีผลกระทบต่อ ผลประกอบกำรและผลตอบแทนจำกกำรดำเนินโครงกำร ซึ่งผลกำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ ในกำรดำเนินโครงกำรชี ้ให้ เห็นว่ำกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรทัง้ 3 โครงกำรจะสำมำรถสร้ ำงอัตรำผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนในระยะยำวในระดับที่เหมำะสมแก่บริ ษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ ผลประกอบกำรจริ งของทัง้ 3 โครงกำรเมื่อเริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์
จะเป็ นไปตำมผลกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ที่ได้ จดั ทำขึ ้น เนื่องจำก เมื่อมีกำรเริ่ มดำเนินโครงกำรทัง้ 3 โครงกำรจริ ง อำจจะมี
ปั จจัยบำงประกำรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัทฯและไม่สำมำรถคำดกำรณ์ ได้ ในขณะนี ้ เกิดขึ ้น (เช่น สภำพกำร
แข่งขันภำยในอุตสำหกรรมที่อำจทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ ้น รวมถึงปั จจัยทำงด้ ำนเศรษฐกิจมหภำคและปั จจัยด้ ำนกำรเมืองที่ไม่
เอื ้ออำนวย ฯลฯ) โดยที่ปัจจัยดังกล่ำวจะมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนของแต่ละโครงกำร
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะกำหนดและประยุกต์ใช้ แผนธุรกิจ แผนกำรตลำด รวมถึงแผนกำรดำเนินงำน
ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจของแต่ละโครงกำร เพื่อให้ กำรดำเนินกำรของแต่ละโครงกำรสำมำรถสร้ ำง
ผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมให้ แก่บริ ษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯจะติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำของแต่ละโครงกำร และ
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ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินงำนให้ มีควำมเหมำะสมกับสภำพธุรกิจ สภำพทำงเศรษฐกิจและสภำพกำรแข่งขัน ใน
กรณีที่ผลกำรดำเนินจริ งของทัง้ 3 โครงกำรไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
2.6) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการเช่ าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย

ให้ รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเสีย่ ง
จำกกำรเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย

บริ ษัทฯได้ ทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ซึ่งเป็ นโครงกำร Community Mall ติดชำยหำด ที่ตงอยู
ั ้ ่ที่
หำดบ่อผุด เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี เป็ นเวลำนำน 10 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31 ธันวำคม พ.ศ.2567 ตำม
สัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย บริ ษัทฯจะต้ องจ่ำยค่ำเช่ำโครงกำรเป็ นรำยปี ให้ แก่บริ ษัทซึง่ เป็ นเจ้ ำของโครงกำร
คือ บริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ) ในอัตรำปี ละ 34 ล้ ำนบำท (ซึ่งเป็ นรำคำที่
ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทผู้เช่ำและบริ ษัทผู้ให้ เช่ำ ) โดยค่ำเช่ำรำยปี จำนวน 34 ล้ ำนบำทดังกล่ำวยังต่ำกว่ำรำคำประเมิน
สิทธิกำรเช่ำโครงกำรจำนวน 38.94 ล้ ำนบำท ที่ประเมินโดยบริ ษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมิน
รำคำทรัพย์สินอิสระที่บริ ษัทฯได้ ว่ำจ้ ำง อย่ำงไรก็ดี ในกำรเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นระยะเวลำนำน 10 ปี
บริ ษัทฯก็ยงั มีควำมเสีย่ งที่อำจจะไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรเช่ ำบริ หำรโครงกำร ตำมที่ได้ ศึกษำและคำดกำรณ์ไว้ หำกผล
กำรดำเนินที่แท้ จริ งของโครงกำรในระหว่ำงช่วงเวลำกำรเช่ำบริ หำรนำน 10 ปี ต่ำกว่ำที่ได้ คำดกำรณ์ไว้ อันเนื่องมำจำกปั จจัย
ต่ำงๆที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น สภำพกำรแข่งขันในธุรกิจที่ทวีควำมรุ นแรงขึ ้น ปั จจัยทำงเศรษฐกิจและ
กำรเมืองที่ไม่เอื ้ออำนวยต่อกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
ทังนี
้ ้ในกำรประเมินรำคำสิทธิกำรเช่ำโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย จำนวน 38.94 ล้ ำนบำท ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน
อิสระได้ กำหนดสมมติฐำนที่สำคัญ อันได้ แก่
-

ระยะเวลำของกำรเช่ำบริ หำรโครงกำรมีระยะเวลำทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี

-

พื ้นที่ให้ เช่ำของโครงกำรรวมเท่ำกับ 5,493 ตำรำงเมตร

-

อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) ของโครงกำรเท่ำกับ 85% ในปี ที่ 1-2 เท่ำกับ 90% ในปี ที่ 3-4 และ
ตังแต่
้ ปีที่ 5-10 เท่ำกับ 95%

-

อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่เมื่อเปิ ดโครงกำรอยูท่ ี่ตำรำงเมตรละ 690 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน และปรับเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อย
ละ 4 ต่อปี โดยเริ่ มตังแต่
้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป

-

รำยได้ คำ่ ส่วนกลำงมีอตั รำเฉลีย่ อยูท่ ี่ตำรำงเมตรละ 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน โดยค่ำส่วนกลำงจะเพิ่มขึ ้น
โดยเฉลีย่ ร้ อยละ 4 ต่อปี ตังแต่
้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป

(ผู้ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับสรุ ปสมมติฐำนในกำรประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ
สมุย ในเอกสำรแนบ 5 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ )
ในส่วนของอัตรำค่ำเช่ำจำนวน 34 ล้ ำนบำท/ปี ถ้ ำพิจำรณำจำกประมำณกำรทำงกำรเงินที่จดั ทำโดยทำงบริ ษัทฯเพื่อ
ประเมินควำมเหมำะสมในกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรและประมำณกำรทำงกำรเงินทีจ่ ดั ทำโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระเพื่อ
ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของโครงกำร ด้ วยอัตรำค่ำเช่ำรำยปี จำนวนดังกล่ำว ในช่วง 2 ปี แรกของกำรดำเนินโครงกำร
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนจะไม่สงู มำกนัก เนื่องจำกอัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) ในช่วงดังกล่ำวยังอยูใ่ นระดับที่
ต่ำกว่ำ 90% และบริ ษัทฯยังไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำได้ ในอัตรำที่สงู เพื่อเป็ นกำรจูงใจให้ ผ้ ปู ระกอบกำรมำเช่ำพื ้นที่ของ
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โครงกำรเพื่อดำเนินธุรกิจ แต่ตงแต่
ั ้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป ซึง่ อัตรำกำรเช่ำพื ้นทีต่ ำมสมมติฐำนจะขยับขึ ้นมำอยูท่ ี่ประมำณ 90% และ
บริ ษัทฯขอปรับเพิ่มรำคำค่ำเช่ำพื ้นที่ได้ อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินโครงกำรก็จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ จำกประมำณกำรทำง
กำรเงินที่จดั ทำโดยทำงบริษัทฯเองและผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ อิสระ
อัตรำกำรทำกำไรของโครงกำรในช่วงปี ท้ ำยๆของอำยุ
สัญญำเช่ำ 10 ปี แรกจะสูงกว่ำอัตรำกำรทำกำไรในช่วงต้ นของอำยุสญ
ั ญำ โดยถ้ ำพิจำรณำในภำพรวมแล้ ว อัตรำกำรทำกำไรโดย
เฉลีย่ ของโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ในช่วงอำยุสญ
ั ญำเช่ำบริ หำรรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี ดังกล่ำวอยูใ่ นระดับที่ถือว่ำยอมรับได้ คือ
สูงกว่ำ 15%
แม้ วำ่ กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในกำรดำเนินโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย จะชี ้ให้ เห็นว่ำกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวจะ
ช่วยเพิ่มรำยได้ และกำไรให้ แก่บริ ษัทฯในระยะยำว ผลประกอบกำรที่แท้ จริ งของโครงกำรในอนำคตอำจมีควำมแตกต่ำงไป
จำกผลกำรศึกษำที่บริ ษัทฯได้ จัดทำ เนื่องจำกปั จจัยต่ำงๆที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น สภำพกำรแข่งขันใน
ธุรกิจ ปั จจัยทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง รวมถึงผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเช่ำบริ หำรโครงกำร
เดอะ วอร์ ฟ สมุย รวมถึงเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงรำยได้ และกำไรจำกโครงกำร ในกำรดำเนินโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย
บริ ษัทฯในฐำนะผู้เช่ำบริ หำรโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย จะติดตำมผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำร
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และแผนกำรตลำดของโครงกำรให้ มีควำมเหมำะสมกับสภำพธุรกิจและกำรแข่งขันที่เปลีย่ นแปลงไป ตำม
ควำมจำเป็ น
3) ความเสี่ยงอื่นๆ
3.1

Update เรื่องควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนำจควบคุมกำรออกเสียงลงมติในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทฯมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ ีมีอานาจควบคุมการออกเสียงลงมติใน
การประชุมผู้ถอื หุ้นเกินกว่ า 50%

ก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี ้ กลุม่ โชติจุฬำงกูรซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯถือหุ้นของบริ ษัทฯรวมกันทังสิ
้ ้น 1,318.461,634.06 ล้ ำนหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.7877.82
ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ผู้
ถือหุ้นกลุม่ ดังกล่ำวจะถือหุ้นของบริ ษัทฯรวมทังสิ
้ ้น 1,318.46634.06 ล้ ำนหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 47.0958.36 ของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน ซึ่งทำให้ กลุม่ โชติจุฬำงกูรสำมำรถควบคุมมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำรหรื
้
อกำรขอมติในเรื่ องอื่นๆที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท ฯกำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจำกนี ้ โดยในกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ อันได้ แก่ กลุม่ วิจิตรธนำรักษ์ กลุ่มลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล กลุ่มพงษ์ สทุ ธิมนัส กลุ่ม
อนันตกูล และผู้ถือหุ้นอีก 3 รำยก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) มีกำรออกเสียงไปในทิศทำงเดียวกับ
กลุม่ โชติจฬุ ำงกูร จะทำให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯก่อนกำรกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก สำมำรถควบคุม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทงหมดไม่
ั้
ว่ำในเรื่ องที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อเรื่ องที่ กฎหมำยกำหนดให้ ต้อง
ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ เกิดควำมเสี่ยงแก่ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยที่ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่ องที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำร IPO เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำรงำนของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯจึงได้ จดั โครงสร้ ำงกำรจัดกำรซึง่ ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ กรรมกำรทุกคณะประกอบด้ วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และมีกำรกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำนและกำรมอบอำนำจให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรอย่ำงชัดเจน บริ ษัทฯมีกำรกำหนด
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มำตรกำรกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุมกิจกำรและบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งซึง่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และกฏหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในกำรทำรำยกำรจะไม่สำมำรถเข้ ำประชุมและ
ออกเสียงลงมติในกำรทำรำยกำรได้ อีกทังบริ
้ ษัทฯยังมีกำรแต่งตังบุ
้ คคลภำยนอกที่เป็ นอิสระเข้ ำร่ วมในคณะกรรมกำรบริ ษัท
จำนวน 4 ท่ำน โดย 3 ท่ำนทำหน้ ำที่เป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ และอีก 1 ท่ำนทำหน้ ำที่กรรมกำรอิสระ เพื่อ
ทำหน้ ำที่ตรวจสอบถ่วงดุลกำรตัดสินใจและพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันและรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิ ดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์อื่นๆ ก่อนนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ
3.2

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

บริ ษัทฯมีควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 750 ล้ ำนหุ้น ต่อประชำชนในครัง้ นี ้ ก่อนที่จะได้ รับทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกำรนำหุ้นของบริ ษัทฯเข้ ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ ยื่นคำขออนุญำตนำหลักทรัพย์เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ.2557 ซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำร
เงินของบริ ษัทฯได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทฯในเบื ้องต้ น แล้ วและพบว่ำบริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสำมำรถเข้ ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรื อ
หุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2554 เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่ นกั ลงทุนรำยย่อย โดย
บริ ษัทฯจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทังหมดหลั
้
ง
IPO ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ผลกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน บริ ษัทฯจึงยังคงมีควำมไม่แน่นอนที่บริ ษัทฯจะได้ รับอนุญำตจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื ้อขำย
หุ้นของบริ ษัทฯในตลำดรอง และอำจไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหุ้นของบริ ษัทฯไม่
สำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
3.3 ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯก่ อนการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชนเป็ นครั ง้ แรก (IPO) จะขายหุ้น
หลังจากหุ้นของบริษัทฯเข้ าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครั ง้ แรก (IPO) บริ ษัทฯมี ทุนที่ชำระแล้ วทัง้ สิ ้น 2,100 ล้ ำนบำท
(ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญทังสิ
้ ้น 2,100 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท) หลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี จ้ ำนวน
700 ล้ ำนหุ้น บริ ษัทฯจะมีห้ นุ ที่ชำระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,800 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ทังนี
้ ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด พ.ศ.2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริ ษัทฯต้ องสัง่ ห้ ำมผู้มีสว่ นร่ วมในกำรบริ หำรและผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ
นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้ อยละ 55 ของทุนชำระแล้ วหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนแล้ วเสร็ จ
ออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯเริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นวัน
แรก (Silent Period) โดยหลังจำกวันที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯทำกำรซื อ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนด
ระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุ้นสำมัญที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยได้ ในจำนวนร้ อยละ 25 ของจำนวน
หุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยหุ้นส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี ดังนัน้ จำนวนหุ้นที่ถกู
สัง่ ห้ ำมขำยของบริ ษัทฯในช่วง Silent Period จะมีจำนวนทังสิ
้ ้น 1,540 ล้ ำนหุ้น โดยยังคงเหลือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้น 560 ล้ ำนหุ้น ที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี ้ ที่สำมำรถขำยได้ ทนั ทีหลังจำกที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมตั ิให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯเริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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ทีผ่ ำ่ นมำ ผู้ถือหุ้นเดิมได้ เข้ ำลงทุนในหุ้นของบริ ษัทฯในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ (ซึ่งเท่ำกับ 1 บำท) ซึ่งเป็ นรำคำที่ต่ำ
กว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯต่อประชำชนในครัง้ นี ้ ดังนัน้ ถ้ ำผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งถือหุ้นของบริ ษัทฯรวมกันทังสิ
้ ้น 560
ล้ ำนหุ้น สัง่ ขำยหุ้นของบริ ษัทฯ ก็อำจส่งผลให้ รำคำหุ้นของบริ ษัทฯลดลงต่ำกว่ำรำคำเสนอขำย
เพิ่มควำมเสีย่ งจำกกำรที่รำคำหุ้นของบริ ษัท
ฯอำจลดลงหลังจำกกำรเสนอขำย IPO
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