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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ีก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา
ปจั จัยความเสีย่ งในข้อนี้ รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รากฏในเอกสารนี้
ทัง้ นี้ ปจั จัยความเสีย่ งที่ระบุไว้ในข้อนี้เป็ นปจั จัยความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญบางประการ อันอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ โดยปจั จัยความเสีย่ งดังกล่าวมิได้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ปจั จัยความเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มิทราบในขณะนี้ หรือทีบ่ ริษทั ฯ
เห็นว่าเป็ นปจั จัยความเสีย่ งที่ไม่เป็ นสาระสําคัญในปจั จุบนั อาจเป็ นปจั จัยความเสีย่ งที่มผี ลกระทบต่อธุรกิจ รายได้
ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุนหรือการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ข้อความใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ เช่น การใช้
ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์วา่ ” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” หรือ “ประมาณ” เป็ นต้น หรือการคาดการณ์
เกีย่ วกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึง่ เป็ นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคต และผลทีเ่ กิดขึน้ จริง อาจมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้
นอกจากนี้ ข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ทไ่ี ด้อา้ งถึง หรือ เกีย่ วกับ หรือเกีย่ วข้องกับรัฐบาล นโยบายของ
รัฐบาล หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเขตจังหวัดที่บริษทั ฯ ดําเนินการอยู่นัน้ ได้มาจากข้อมูลที่มกี ารเปิ ดเผยสู่
สาธารณชน หรือคัดย่อจากสิง่ พิมพ์ของรัฐบาล หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อถือได้
3.1

ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ รอการพัฒนา สําหรับการพัฒนาโครงการใหม่จาํ นวน 6 โครงการ
ในช่วง 1-2 ปี ขา้ งหน้า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายถือครองทรัพย์สนิ หรือทีด่ นิ เปล่าทีไ่ ม่พร้อมจะพัฒนา แต่บริษทั ฯ
จะใช้วธิ วี างแผนในการจัดซือ้ ทีด่ นิ ให้เพียงพอต่อรอบระยะเวลาในการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ (1-2 ปี ) บริษทั ฯ
จะพิจารณาจัดซื้อที่ดนิ แต่ละแห่งโดยศึกษาความเป็ นไปได้เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ รวมถึงความเหมาะสม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบริเวณทีด่ นิ ดังกล่าวแล้ว จึงดําเนินการจัดซื้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการ ทําให้บริษทั ฯ
ไม่ได้ถอื ทีด่ นิ เปล่าทีไ่ ม่พร้อมจะพัฒนาไว้ เว้นแต่จะเป็ นทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ เล็งเห็นว่ามีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา และ
ราคาอยู่ในระดับที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาที่ดนิ เพื่อพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ในอนาคต และโครงการที่ผ่านมาในอดีตของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งเพิม่ เติม
ทีจ่ ะไม่สามารถจัดหาทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ใกล้กบั สถานีขนส่งมวลชนระบบรางเพื่อการพัฒนาโครงการได้ อันเนื่องมาจากการ
แข่งขันในการซือ้ ทีด่ นิ ของผูป้ ระกอบการรายอื่นหรือราคาทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ อาจทําให้บริษทั ฯ ต้องจัดซือ้ ทีด่ นิ ในราคา
แพงขึน้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออัตราผลตอบแทนในการลงทุน ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของ บริษทั ฯ ในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อว่าการถือครองทีด่ นิ ไว้เพื่อรอการพัฒนาโครงการนัน้ นอกจากจะก่อให้เกิดความ
เสีย่ งโดยตรงกับบริษทั ฯ แล้วยังทําให้เกิดต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิม่ ขึน้ จากต้นทุนทางการเงินทีต่ อ้ งใช้ไปใน
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การซือ้ ทีด่ นิ เก็บไว้ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมนัน้ มีความต้องการใช้ทด่ี นิ ขนาด
พืน้ ทีไ่ ม่ใหญ่นกั เมือ่ เทียบกับการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทอื่นๆ ดังนัน้ การจัดหาทีด่ นิ จึงง่ายกว่าการพัฒนา
โครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทอื่นๆ เช่น โครงการบ้านเดีย่ ว หรือโครงการทาวเฮ้าส์ เป็ นต้น และ บริษทั ฯ มี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั นายหน้าจัดหาทีด่ นิ หลายราย ทําให้บริษทั ฯ เชื่อว่า จะสามารถจัดหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้
3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักจากผลิ ตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิ เนี ยมชนิ ดเดียว
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ เน้นการพัฒนาโครงการอาคารที่อยู่อาศัยประเภทอาคารคอนโดมิเนียมเพียงประเภท
เดียว ทัง้ ในรูปแบบอาคารเตีย้ (Low Rise Condominium) และอาคารสูง (High Rise Condominium) ดังนัน้ บริษทั
ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งหากตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิด
ภาวะอุปทานล้นตลาด (จํานวนห้องชุดพักอาศัยเพิม่ สูงขึน้ เกินกว่าความต้องการของผูบ้ ริโภค) รวมถึงหาก
พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไปยังโครงการที่อยู่อาศัย
ประเภทอื่น เช่น บ้านเดีย่ ว ทาวน์ เฮาส์ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นโครงการที่บริษทั ฯ ไม่ได้พฒ
ั นาในปจั จุบนั ทําให้อาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้อย่างละเอียด
ไม่วา่ จะเป็ นการวางแผนงานอย่างรอบคอบ ทัง้ ในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ทน่ี ําเสนอ ทําเลทีต่ งั ้ ของโครงการ การ
กําหนดราคาขายต่อห้อง ภาวะตลาด ความต้องการของผูซ้ อ้ื เงินลงทุนทีต่ อ้ งใช้ในการพัฒนา และผลตอบแทนทีค่ าด
ว่าจะได้รบั จากการลงทุน และเมื่อเริม่ ลงทุนพัฒนาโครงการ บริษทั ฯ จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ใน
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนปจั จัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีโอกาส และแนวโน้มในการพิจารณาการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยประเภทอื่นได้ในอนาคต หากบริษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดสําหรับโครงการดังกล่าว ที่มศี กั ยภาพใน
การเติบโต รวมถึงผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใน
ลักษณะดังกล่าวในอนาคต
3.1.3 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่ มสูงขึน้
ต้นทุนการก่อสร้างของบริษทั ฯ ประกอบด้วยต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรง เป็ นหลัก ทัง้ นี้ ดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างเฉลีย่ ในแต่ละปี ตัง้ แต่ปี 2552-2556 เท่ากับ 110.8 113.3 120.4 124.7 และ 125.8 ตามลําดับ
และ ดัชนีรวมราคาวัสดุก่อสร้างเฉลีย่ ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2557 เท่ากับ 127.1 ซึง่ คิดเป็ น
อัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ตัง้ แต่ปี 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 3.15 (ทีม่ า :
กระทรวงพาณิชย์) นอกจากนี้ ต้นทุนค่าแรงมีการปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ จากนโยบายของภาครัฐในการ
กําหนดอัตราค่าแรงขัน้ ตํ่าทีอ่ ตั รา 300 บาทต่อวัน ทําให้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรง และต้นทุนการก่อสร้างใน
อนาคตของบริษทั ฯ
ต้น ทุน การก่อสร้าง คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 86.04 ร้อยละ 83.76 และร้อยละ 80.77 ของต้น ทุน ขายรวม
สําหรับรอบปี 2555 2556 และ งวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนใหญ่ของ
ต้นทุนขายรวม ดังนัน้ หากต้นทุนการก่อสร้างของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ต้นทุนโครงการ ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม การจัดหาวัสดุก่อสร้างทีใ่ ช้ในการก่อสร้างโครงการนัน้ โดยส่วนใหญ่บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้างหลัก โดยคํานวณรวมเป็ นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้าง ดังนัน้ หาก
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วัสดุก่อสร้างหลักปรับตัวสูงขึน้ ในระหว่างการก่อสร้าง จะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ เนื่องจากผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะ
เป็ นผูร้ บั ความเสีย่ งดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีทว่ี สั ดุก่อสร้างหลักปรับตัวสูงขึน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าราคา
ค่าจ้างก่อสร้าง บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างสามารถเจรจากับบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิม่ มูลค่าราคาค่าจ้างก่อสร้าง
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุก่อสร้างบางประเภททีส่ ามารถนับจํานวนได้แน่นอนและ
มีราคาต่อหน่ วยค่อนข้างสูง เช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 9.3 ของต้นทุนแต่ละโครงการ ดังนัน้ หากราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนนี้ปรับสูงขึน้ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อกําไรขัน้ ต้นเพียงเล็กน้อยในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายสําหรับวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
สําหรับรายการวัสดุก่อสร้าง เช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ และเครือ่ งปรับอากาศ เป็ นต้น ทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาเอง
บริษทั ฯ จะกําหนดประเภท ชนิด และรุน่ เพือ่ ตกลงราคาและทําสัญญาซือ้ ขาย หรือใบสังซื
่ อ้ สินค้าดังกล่าวกับผูผ้ ลิต
สินค้าไว้ตงั ้ แต่เบือ้ งต้น ทําให้บริษทั ฯ สามารถลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางด้านราคาในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและประเมินแนวโน้มของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อทีจ่ ะกําหนด
ราคาว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการให้ได้อย่างเหมาะสม โดยหลังจากทีต่ กลงราคากับผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จะทําการเซ็นสัญญาว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างโดยกําหนดราคาทีแ่ น่ นอนในสัญญา
(Turnkey Contract) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ และมี
ความสามารถในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 ความเสี่ยงจากความสําเร็จของโครงการที่กาํ ลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยูร่ ะหว่างขายจํานวน 4 โครงการ
มูลค่าโครงการรวม 870 ล้านบาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จํานวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 6,265
ล้านบาท และโครงการในอนาคตจํานวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,215 ล้านบาท สรุปดังนี้
โครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ร้อยละความคืบหน้ าของโครงการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
การขาย
การก่อสร้าง
การโอน**

โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขาย
1. โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
2. โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
3. โครงการ The Knight I สุขมุ วิท 107
4. โครงการ The Knight II สุขมุ วิท 107
รวมของโครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขาย
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

290
330
136
114
870

90.03
89.52
92.64
75.34
88.32

100.00
100.00
100.00
100.00
-

88.53
87.18
57.26
65.96
80.17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

780
225
290
1,430
670
680
710
380

92.54
69.92
66.09
90.05
59.08
40.95
63.02
12.03

78.13
83.84
58.95
9.34
66.34
-

-

โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115
โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean
โครงการ B Republic สุขมุ วิท 101/1
โครงการ Tropicana เอราวัณ
โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105
โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย

ส่วนที่ 2.2.3 หน้าที่ 3

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

โครงการ
9. โครงการ Cabana สําโรง
รวมของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการในอนาคต*

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1,100
6,265

ร้อยละความคืบหน้ าของโครงการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
การขาย
การก่อสร้าง
การโอน**
7.86
57.66
-

1. โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร
540
2. โครงการ Pause สุขมุ วิท 103
550
3. โครงการ Pause A สุขมุ วิท 107
190
4. โครงการ Pause B สุขมุ วิท 107
215
5. โครงการ Pause 115 สุขมุ วิท 115
600
6. โครงการ B-Loft เทพารัพษ์ 4
120
รวมของโครงการในอนาคต
2,215
หมายเหตุ: * โครงการในอนาคตยังไม่มรี ายละเอียดความคืบหน้าการขาย การก่อสร้าง และการโอน เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เปิดขายโครงการดังกล่าว
** ร้อยละของมูลค่าโครงการ

ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ จะมีความไม่แน่ นอนขึน้ อยู่กบั ความสําเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาและโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ ดังกล่าว ทัง้ นี้ ความสําเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั ฯ จะขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศ ความผันผวนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคและเศรษฐกิจโลก การเปลีย่ นแปลง
ของนโยบายที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั เกี่ยวกับภาษี การเงินและการคลังของประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานของ
คอนโดมิเนียม ความคืบหน้าของการขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงปจั จัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความ
เชื่อมันและกํ
่
าลังซือ้ ของผูซ้ อ้ื เช่น อัตราดอกเบีย้ ราคานํ้ามัน เป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งในการ
ดําเนินโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคตให้ประสบความสําเร็จ และอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ บริษทั ฯ จําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้
เงินทุนจํานวนมากในการพัฒนา ซึ่งโดยเฉลีย่ ทัวไป
่ ต้นทุนในการพัฒนาโครงการจะขึน้ อยู่กบั ขนาดของโครงการ
โดยบริษทั ฯ จะใช้เงินลงทุนของบริษทั ฯ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการพัฒนาโครงการทัง้ หมด สําหรับ
ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 70 ของต้นทุนการพัฒนาโครงการทัง้ หมด จะมาจากเงินดาวน์ทผ่ี ูซ้ ้อื ได้ชําระมาให้บริษทั ฯ
ประมาณร้อยละ 10 และจากวงเงินกูส้ นิ เชื่อโครงการจากสถาบันการเงินอีกประมาณร้อยละ 60 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 บริษทั ฯ ได้รบั การอนุ มตั วิ งเงินสินเชื่อโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาแล้วจากสถาบันทางการเงิน
จํานวน 8 โครงการ จากจํานวนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาทัง้ หมด 9 โครงการ และสําหรับโครงการในอนาคต
อยู่ระหว่างการขอวงเงินสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ จากผลการดําเนินงานของโครงการในอดีต
ของบริษทั ฯ จนถึงปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษทั ฯ ใช้กลยุทธ์การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี เี อกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
กระตุน้ ยอดขาย ซึ่งแต่ละโครงการมีอตั ราการจองและอัตราการโอนอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าอุปสงค์ของโครงการอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทอาคารคอนโดมิเนียมใน
แถวรอบนอกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั สถานีขนส่งมวลชนระบบรางนัน้ ยังมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และ ณ
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วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มียอดขายทุกโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา ประมาณร้อยละ 62.44 ของมูลค่า
โครงการรวม
3.1.5 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ที่จงั หวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทพ่ี ฒ
ั นาแล้วเสร็จ โครงการทีอ่ ยู่
ระหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคตในแถบพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ทัง้ หมด 15 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม 6,698.7 ล้านบาท จากโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคตรวม
ทัง้ หมด 20 โครงการของบริษทั ฯ และมีมลู ค่าโครงการทัง้ หมด 9,548.7 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75.00
และร้อยละ 70.15 ของจํานวนโครงการทัง้ หมด และมูลค่าโครงการรวมทัง้ หมด ตามลําดับ
ทัง้ นี้ หากพืน้ ที่แถวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการมีภาวะอุปทานล้นตลาด และมีผูป้ ระกอบการหลายรายใน
พืน้ ทีด่ งั กล่าว จะทําให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ สามารถปิดการขายโครงการแล้วจํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Sense
of London สุขุมวิท 109 โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการโอนห้องชุดบางส่วนจํานวน 4 โครงการ
ได้แก่ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท
107 ซึง่ มีการขายแล้วทัง้ หมดร้อยละ 88.32 ของมูลค่าโครงการทีพ
่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ และโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างพัฒนาใน
แถบจังหวัดสมุทรปราการจํานวน 6 โครงการ ซึ่งมีการขายแล้วทัง้ หมดร้อยละ 60.45 ของมูลค่าโครงการที่อยู่
ระหว่างพัฒนาในแถบจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง บริษัทฯ มีแผนการขยายโครงการไปในแถบพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญเพิม่ เติมในอนาคต
3.1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบริ ษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (Contractor) น้ อยราย
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างหลายรายเพื่อก่อสร้างโครงการ
โดยเป็ นรูปแบบสัญญาการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จทีก่ ําหนดราคาทีแ่ น่ นอนในสัญญา (Turnkey contract) เพื่อทําการ
ก่อสร้างตามแบบทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด ทัง้ นี้ จากโครงการจํานวน 12 โครงการที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้าง
ผูร้ บั เหมารายหนึ่งในการก่อสร้างจํานวน 4 โครงการ ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 33 ของจํานวนโครงการ หรือคิด
เป็ นมูลค่าการว่าจ้างประมาณร้อยละ 16 ของมูลค่ารวมงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ บริษทั นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริง่
คอนสตรัคชัน่ จํากัด ทัง้ นี้ ที่ผ่านมา บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานกับผู้รบั เหมาก่อสร้างในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายดังกล่าวไม่เคยผิดนัดในการส่งมอบงานให้กบั บริษทั ฯ และงานทีส่ ่ง
มอบให้บริษทั ฯ มีความเรียบร้อย เป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและแบบตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในอดีตยังมีจํานวนไม่มาก ดังนัน้ อาจทําให้
พิจารณาได้วา่ บริษทั ฯ มีการพึง่ พิงบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างน้อยราย ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการขยายโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึน้ และมีการเพิม่ ทะเบียนรายชื่อผู้รบั เหมาก่อสร้าง ทําให้ในอนาคตบริษทั ฯ คาดว่า
สัดส่วนการพึ่งพิงผู้รบั เหมาก่อสร้างน้ อยรายจะลดลงตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มกี ระบวนการพิจารณา
คัดเลือกบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ ชี ่อื เสียงต่างๆ ตามข้อกําหนดคุณสมบัตทิ ่บี ริษทั ฯ ได้กําหนดไว้ เช่น คุณภาพ
งาน ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า ง ความเชี่ย วชาญและประสบการณ์ ความสามารถในการส่ง มอบโครงการที่ต รงตาม
กําหนดเวลา เป็ นต้น เพื่อกําหนดเป็ น "รายชื่อทีผ่ ่านการคัดเลือกเบือ้ งต้นในการประมูลงาน (Approved Vendor
List)"
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3.1.7 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
ปจั จุบนั การแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง โดยเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผปู้ ระกอบการหลากหลายทัง้ ทีเ่ ป็ นรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก และ
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สําหรับการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมที่เน้นทําเลใกล้สถานีของระบบขนส่งมวลชนทางรางในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ทจ่ี ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นหลัก ซึ่งจะมีความได้เปรียบทางด้านฐานะทางการเงิน และต้นทุน
ทางการเงิน อีกทัง้ ยังมีทางเลือกในการระดมทุนทีห่ ลากหลายกว่าบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่า ภายหลังจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้
แรก และเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ จะสามารถมีความเท่าเทียมกับคู่แข่ง
อื่นๆ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ งของต้นทุนทางการเงิน และทางเลือกในการระดมทุน
บริษทั ฯ เชื่อว่าโครงการคอนโดมิเนียมทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัง้ ในเรื่องของทําเลทีต่ งั ้ โครงการ การออกแบบทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ (Unique
Design) การออกแบบฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานห้องชุดทีค่ ุม้ ค่า (Best Function Unit Plan Design) และราคาทีเ่ หมาะสม
จึงทําให้โครงการคอนโดมิเนียมที่บริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า และสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เทียบกับคู่แข่งรายอื่น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเชื่อว่าบริษทั ฯ จะสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
อื่นทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกันได้
3.1.8 ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่ มขึน้ ของดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 710.2 ล้านบาท และ
1,350.2 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) จํานวน 331.4 ล้านบาท
และ 694.5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 46.7 และ 51.4 ของหนี้สนิ รวม ตามลําดับ ทัง้ นี้ หากพิจารณาเฉพาะใน
ส่วนของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ของบริษทั ฯ จะพบว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าเท่ากับ 1.10 เท่า และ 2.78 เท่า ตามลําดับ โดยเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังกล่าว
นํามาใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ และมีแนวโน้มทีจ่ ะต้องใช้เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ ในการพัฒนาโครงการ ซึ่ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาจํานวนทัง้ สิน้ 9 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ
ทัง้ สิน้ 6,265 ล้านบาท แม้วา่ อัตราดอกเบีย้ ในปจั จุบนั มีแนวโน้มทีจ่ ะทรงตัว แต่หากในอนาคตอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
มีการปรับเพิ่มสูงขึ้น อาจทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการ กําไรและผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
ในครัง้ นี้ได้แล้วเสร็จ อัตราส่วนทางการเงินของบริษทั ฯ เช่น อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบีย้ ต่อทุน จะปรับตัวดีขน้ึ นอกจากนี้ เมื่อบริษทั ฯ เป็ นหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถเพิม่ ช่อง
ทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้
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3.1.9 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงทางกฎหมาย
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯ

และกฎระเบียบ

ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อธุรกิ จ

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวในประเทศไทย เป็ นปจั จัยซึ่งมี
อิทธิพลต่อธุรกิจและการดําเนินงานของบริษทั ฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและ
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ อาทิเช่น การเปลีย่ นแปลงข้อกําหนดการจัดสรร
ทีด่ นิ ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ได้แก่ การกําหนดเนื้อทีท่ ด่ี นิ การกําหนดความกว้างของ
เขตทางเดินและเขตถนน การกําหนดพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง การส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ ์ทรัพย์สนิ ส่วนกลางทัง้ หมดให้แก่
นิตบิ ุคคลโครงการ การกําหนดระเบียบชุมชน การประเมินและจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม การประเมินและ
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง) รวมถึงการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบเกีย่ วกับการกําหนดเขตการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ (Zoning) กฎหมายผังเมือง การวางผังจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง โครงการ
ทางด่วนพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ มาตรการการกําหนดอัตราส่วนเงินให้สนิ เชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV ratio)
ในการให้สนิ เชื่อหรือให้เงินกูย้ มื เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ รี าคาซือ้ ขายตํ่ากว่า 10 ล้านบาทลงมา สําหรับสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
แนวสูง หรือคอนโดมิเนียมนัน้ กําหนด LTV ratio ทีอ่ ตั ราร้อยละ 90 และมีการปรับใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะกับ
การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ตามสัญญาซือ้ ขายทีท่ าํ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 หรือภายหลังจากนัน้ ซึง่ มาตรการเหล่านี้
จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการกูย้ มื ของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ มาตรการเหล่านี้อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลาต่างๆ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ทาํ การศึกษา และติดตามการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับกฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนการดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ดังกล่าว ควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสมํ่าเสมอ
ซึง่ จากการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ทําให้บริษทั ฯ มันใจได้
่
วา่ จะไม่ได้รบั ผลกระทบหรืออาจได้รบั ผลกระทบเพียง
เล็กน้อยจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบดังกล่าว
3.1.10 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ ตลาด
การเงิ น และปัจจัยมหภาคอื่นๆ
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยทางเศรษฐกิจของประเทศในปจั จุบนั ซึ่งรวมถึง
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็ นต้นอัตราการ
จ้างงานทีล่ ดลง การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ความผันผวนของเศรษฐกิจโดยรวมและในตลาด
การเงิน ทําให้อาจลดความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคที่มตี ่อเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ จากข้อมูลรายงานนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2557 คาดว่า
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 จะมีอตั ราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product หรือ GDP) เพียงอัตราโตร้อยละ 1.5 ซึง่ ลดลงจากปี 2556 ทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.9 อย่างไรก็ตาม
จากการที่สถานการณ์ ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น ภาครัฐสามารถทํางานได้ตามปกติ ความเชื่อมันของ
่
ภาคเอกชนฟื้ นตัว ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวดีขน้ึ และกลับมาเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
ภาคการส่งออกที่คาดว่าจะฟื้ นตัวเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงคาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยจะ
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กลับมาขยายตัวใกล้เคียงในระดับปกติ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
2558 เท่ากับอัตราร้อยละ 5.5 (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย)
3.2

ความเสี่ยงด้านการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการบริ หารงาน
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก นางอารดา จรูญเอก
และบริษัท ทุน พีร ดา จํา กัด ) จะถือหุ้น ในบริษัท ฯ รวมกัน ในสัด ส่ว นประมาณร้อ ยละ 70.00 ของหุ้น ที่อ อกและ
จําหน่ ายแล้วทัง้ หมด และครอบครัวจรูญเอกยังคงดํารงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของ
บริษทั ฯ ด้วย จึงทําให้ครอบครัวจรูญเอก ในฐานะทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ มีอาํ นาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษทั
ฯ รวมถึงสามารถควบคุมการออกเสียงลงคะแนนของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้
กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอื่นทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ กําหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ และเสียงที่ครอบครัวจรูญเอกมีส่วนได้เสียใน
การออกเสียงลงคะแนน ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่อง
ทีก่ ลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ทําให้
บริษทั ฯ มีความโปร่งใสของการบริหารจัดการและมีระบบทีต่ รวจสอบได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระทัง้ หมด 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเป็ นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการของ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่ใช่ครอบครัวจรูญเอก จํานวน 7 ท่าน จากทัง้ หมด 9 ท่าน จึงสามารถพิจารณา
กลันกรองการเสนอเรื
่
่องต่างๆ ทีจ่ ะพิจารณาเข้าสูท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ระดับหนึ่ง นอกจากนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ได้มแี นว
ปฏิบตั ิ กรณีทม่ี กี ารทํารายการระหว่างกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมภายในกิจการ รวมทัง้ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มอี ํานาจอนุ มตั ิ และไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงในการทํารายการนัน้ ๆ ซึง่ จะสามารถช่วยลดความเสีย่ งในข้อนี้ได้อกี ด้วย
3.3

ความเสี่ยงจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.3.1 ความเสี่ ย งจากการนํ า หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนํ าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ย่นื คําขออนุ ญาตนําหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ซึง่ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทยจํากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ อง
บริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิ ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 22
มกราคม 2554 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีความไม่แน่นอนทีจ่ ะได้รบั อนุ ญาตจากตลาด
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หลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ สามัญได้ตามราคาทีค่ าดการณ์ไว้หาก
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
3.3.2 ความเสี่ยงกรณี ราคาหุ้นของบริ ษทั ฯ อาจมีความผันผวน ซึ่ งก่อให้เกิ ดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อผูล้ งทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้
ราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ อาจมีความผันผวนของช่วง
ราคาซือ้ ขายเนื่องจากปจั จัยหลายประการ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ รวมถึง









สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ หรือในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้อง
ทัศ นะที่ม ีต่ อ โอกาสสํา หรับ ธุ ร กิจ และการประกอบการของบริษัท ฯ รวมถึง สภาวะอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไป
่
ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานทีแ่ ท้จริง กับผลประกอบการ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
บทวิจยั ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือการเปลีย่ นแปลงคําแนะนําของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเปลีย่ นแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
ดําเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ
การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ และ
สภาวะหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ทัง้ นี้ ปจั จัยต่างๆ เหล่านี้และปจั จัยอื่นๆ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทั ฯ และความต้องการซื้อหุ้นของ
บริษทั ฯ มีความผันผวน ซึง่ ทําให้ราคาซือ้ ขายของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
ในครัง้ นี้เป็ นอย่างมาก รวมถึงอาจทําให้เกิดข้อจํากัดหรือขัดขวางมิให้ผูล้ งทุนสามารถขายหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้ ของบริษทั ฯ
3.3.3 ความเสี่ยงกรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ถือครองหุ้นของบริ ษทั ฯ จํานวนมาก และหากผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ดงั กล่าวสามารถขายหุ้นได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษทั ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ นางอารดา จรูญเอก และ
บริษทั ทุนพีรดา จํากัด) จะถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่ออกและจําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ ถือโดยครอบครัวจรูญเอกในฐานะผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ จะถูกห้ามขายเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด
พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และครอบครัวจรูญเอกสามารถทยอยขายหุน้ ของบริษทั ฯ บางส่วนทีต่ น
ถือเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนหลังจากหุ้นของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อครบ
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครอบครัวจรูญเอกสามารถขายหุน้ ของ
บริษทั ฯ ได้ทงั ้ หมดภายหลังสิน้ สุดระยะเวลาห้ามขายหุน้ ดังกล่าว
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การทีค่ รอบครัวจรูญเอกอาจขายหุน้ จํานวนมากหรือการคาดการณ์ว่าจะมีการขายหุน้ ในจํานวนมากเกิดขึน้
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ ขายของหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ บริษทั ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึ ผลกระทบ (ถ้า
มี) ของการขายหุน้ ในอนาคตหรือปริมาณหุน้ ทีจ่ ะขายในอนาคตว่าจะมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม การขายหุน้ จํานวนมากในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้
หรือการคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อขายในลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุน้
ของบริษทั ฯ
3.3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและการส่งมอบหุ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ หุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ได้มตี ลาดรองเพื่อซือ้ ขาย ราคาเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ
ในการเสนอขายครัง้ นี้เป็ นผลจากการสํารวจความต้องการซื้อหุน้ ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuild) และอาจไม่ใช่
การบ่งชี้ของราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้วสําหรับหุ้นที่บริษัทฯ เสนอขายในครัง้ นี้ และยื่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับ
กระทรวงพาณิชย์ก่อนการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าการจดทะเบียนและการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ
จะดําเนินการได้ภายในประมาณ 5 วันทําการภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ชําระเงินค่าหุน้ แล้ว ตามกฎหมายไทย
สถานะของผูล้ งทุนในช่วงระหว่างทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ จนถึงเวลาทีไ่ ด้มกี ารจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้วและยื่นบัญชี
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ กับกระทรวงพาณิชย์นนั ้ มีความไม่แน่ นอนในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผูล้ งทุนจะยังไม่
ถือว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่จะถือว่าเป็ นเจ้าหนี้ทไ่ี ม่มหี ลักประกัน
3.3.5 ความเสี่ ย งกรณี เ งิ น ปั น ผลที่ ป ระกาศจ่ า ยในอดี ต อาจไม่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคต
บริษทั ฯ อาจประกาศจ่ายเงินปนั ผลหลังจากพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน
ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนและการดําเนินงานตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎหมายและ
ระเบียบทีใ่ ช้บงั คับ รวมทัง้ ปจั จัยอื่นทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่าเกีย่ วข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 การ
จัดการและกํากับดูแลกิจการ – ข้อ 9.5 นโยบายการจ่ายเงินปนั ผล) ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมกรรมการครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจํานวน 84.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การประกาศจ่ายเงิน
ปนั ผลของบริษทั ฯ ในอนาคตอาจหรือไม่อาจสะท้อนถึงการประกาศจ่ายเงินปนั ผลในอดีตและจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การประกาศจ่ายเงินปนั ผลในอนาคต (ถ้ามี) อาจไม่เป็ นอัตราเดียวกับอัตราทีบ่ ริษทั ฯเคยประกาศ
จ่ายในอดีต นอกจากนี้ เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้บางฉบับ กําหนดให้บริษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้ เมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากธนาคารผูใ้ ห้กู้ ซึ่งบริษทั ฯ จะดําเนินการขอผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.3.6 ความเสี่ยงกรณี กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มีข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริ ษทั ฯ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ จํากัดสัดส่วนการเป็ นเจ้าของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดในบริษทั ฯ ของชาวต่างชาติ
ไว้ทร่ี อ้ ยละ 49 นอกจากนี้ ความเป็ นเจ้าของหุน้ ของชาวต่างชาติยงั ถูกจํากัดไว้โดยกฎหมายไทย ดังนัน้ สภาพคล่อง
และราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อการถือหุน้ ของ
ชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ ถึงเพดานที่กําหนดไว้ ผู้ถอื หุน้ ชาวไทยอาจไม่สามารถโอนหุน้ ของตนให้บุคคลอื่นซึ่งมิได้ม ี
สัญชาติไทย นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ผูซ้ อ้ื หุน้ ผูข้ ายหุน้ ซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย มิอาจทราบล่วงหน้าว่าหุน้ นัน้ จะตกอยูใ่ น
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บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ข้อจํากัดสัดส่วนการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ และหุน้ นัน้ จะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซ้ ้อื ได้หรือไม่ หรือนาย
ทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจ้งการโอนหุน้ เช่นว่านัน้ หรือไม่
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