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.

ปัจจัยความเสียง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีเสนอขายในครังนี ผู้ลงทุนควรพิจ ารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย
หลักทรัพย์นีก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา
ปจั จัยความเสียงในข้อนี รวมทังข้อมูลอืนๆ ทีปรากฏในเอกสารนี
ทังนี ปจั จัยความเสียงทีระบุไว้ในข้อนีเป็ นปจั จัยความเสียงทีมีนัยสําคัญบางประการ อันอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ โดยปจั จัยความเสียงดังกล่าวมิได้เป็ นปจั จัยความเสียงทังหมดทีมีอยู่
ซึงอาจมีผลกระทบต่อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน ปจั จัยความเสียงอืนๆ ทีบริษทั ฯ มิทราบในขณะนี หรือทีบริษทั ฯ
เห็นว่าเป็ นปจั จัยความเสียงทีไม่เป็ นสาระสําคัญในปจั จุบนั อาจเป็ นปจั จัยความเสียงทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้
ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุนหรือการดําเนิ นงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนีข้อความใน
ลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ทีปรากฏในหนังสือชีชวนฉบับนี เช่นการใช้
ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ” หรือ “ประมาณ” เป็ นต้น หรือการคาดการณ์
เกียวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้อง ในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ นโยบายของรัฐ และอืนๆ ซึงเป็ นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคต และผลทีเกิดขึนจริง อาจมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้
นอกจากนี ข้อมูลทีปรากฏในเอกสารฉบับนีทีได้อา้ งถึง หรือ เกียวกับ หรือเกียวข้องกับรัฐบาล นโยบายของ
รัฐบาล หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเขตจังหวัดทีบริษัทฯ ดําเนินการอยู่นัน ได้มาจากข้อมูลทีมีการเปิ ดเผยสู่
สาธารณชน หรือคัดย่อจากสิงพิมพ์ของรัฐบาล หรือจากแหล่งข้อมูลอืนๆ ทีเชือถือได้
3.1

ความเสียงอันเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ

3.1.1 ความเสียงจากการจัดหาทีดิ นเพือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
ณ วันที มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีทดิี นรอการพัฒนา สําหรับการพัฒนาโครงการใหม่จาํ นวน 5 โครงการ
ในช่วง 1-2 ปี ขา้ งหน้า ทัง, นี, บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายถือครองทรัพย์สนิ หรือทีดินเปล่าทีไม่พร้อมจะพัฒนา แต่บริษทั ฯจะ
ใช้วธิ วี างแผนในการจัดซือ, ทีดินให้เพียงพอต่อรอบระยะเวลาในการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ (1-2 ปี ) บริษทั ฯ จะ
พิจารณาจัดซือ, ทีดินแต่ละแห่งโดยศึกษาความเป็ นไปได้เบือ, งต้นในการพัฒนาโครงการ รวมถึงความเหมาะสมของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบริเวณทีดินดังกล่าวแล้วจึงดําเนินการจัดซือ, ทีดินเพือพัฒนาโครงการ ทําให้บริษทั ฯไม่ได้ถอื
ทีดินเปล่าทีไม่พร้อมจะพัฒนาไว้เว้นแต่จะเป็ นทีดินทีบริษทั ฯ เล็งเห็นว่ามีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา และราคาอยู่ใน
ระดับ ทีให้ผ ลตอบแทนจากการลงทุน สูง ดัง นัน, บริษัท ฯ จึง มีค วามเสียงในการจัด หาทีดิน เพือพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ในอนาคต และโครงการทีผ่านมาในอดีตของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั , อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑลทําให้บริษัทฯ มีความเสียงเพิมเติมทีจะไม่
สามารถจัดหาทีดินทีอยู่ใกล้กบั สถานีขนส่งมวลชนระบบรางเพือการพัฒนาโครงการได้ อันเนืองมาจากการแข่งขัน
ในการซือ, ทีดินของผูป้ ระกอบการรายอืนหรือราคาทีดินทีสูงขึน, ซึงอาจทําให้บริษทั ฯต้องจัดซือ, ทีดินในราคาแพงขึน,
และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออัตราผลตอบแทนในการลงทุนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯเชือว่าการถือครองทีดินไว้เพือรอการพัฒนาโครงการนัน, นอกจากจะก่อให้เกิดความ
เสียงโดยตรงกับบริษทั ฯแล้วยังทําให้เกิดต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิมขึน, จากต้นทุนทางการเงินทีต้องใช้ไปใน
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การซือ, ทีดินเก็บไว้นอกจากนี, การพัฒนาโครงการทีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนัน, มีความต้องการใช้ทดิี นขนาด
พืน, ทีไม่ใหญ่นกั เมือเทียบกับการพัฒนาโครงการทีอยู่อาศัยประเภทอืนๆ ดังนัน, การจัดหาทีดินจึงง่ายกว่าการพัฒนา
โครงการพัฒนาทีอยู่อาศัยประเภทอืนๆ เช่นโครงการบ้านเดียว หรือโครงการทาวเฮ้าส์เป็ นต้น และ บริษัทฯ มี
ความสัมพันธ์ทดีี กบั นายหน้าจัดหาทีดินหลายราย ทําให้บริษทั ฯ เชือว่า จะสามารถจัดหาทีดินเพือพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้
3.1.2 ความเสียงจากการทีบริษทั ฯ มีรายได้หลักจากผลิ ตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิ เนี ยมชนิ ดเดียว
ณ ปจั จุบนั บริษัทฯ เน้นการพัฒนาโครงการอาคารทีอยู่อาศัยประเภทอาคารคอนโดมิเนียมเพียงประเภท
เดีย ว ทัง, ในรู ป แบบอาคาร Low Rise และอาคาร High Rise ดัง นั น, บริษั ท ฯ จึง อาจมีค วามเสียงหากตลาด
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดภาวะอุปทานล้นตลาด (จํานวน
ห้องชุดพักอาศัยเพิมสูงขึน, เกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค) รวมถึงหากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีการเปลียนแปลง
ความต้องการทีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไปยังโครงการทีอยู่อาศัยประเภทอืน เช่น บ้านเดียว ทาวน์เฮาส์ เป็ น
ต้น ซึงเป็ นโครงการทีบริษัทฯ ไม่ได้พฒ
ั นาในปจั จุบนั ทําให้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของ
บริษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตามก่อนการลงทุนพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษทั ฯได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้อย่างละเอียดไม่
ว่าจะเป็ นการวางแผนงานอย่างรอบคอบทัง, ในเรืองของรูปแบบผลิตภัณฑ์ทนํี าเสนอทําเลทีตัง, ของโครงการการ
กําหนดราคาขายต่อห้อง ภาวะตลาดความต้องการของผูซ้ อ,ื เงินลงทุนทีต้องใช้ในการพัฒนาและผลตอบแทนทีคาด
ว่าจะได้รบั จากการลงทุน และเมือเริมลงทุนพัฒนาโครงการ บริษทั ฯ จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเพือใช้ใน
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนปจั จัยอืนๆทีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
อย่างสมําเสมอ นอกจากนี, บริษทั ฯ ยังมีโอกาส และแนวโน้มในการพิจารณาการพัฒนาโครงการทีอยู่อาศัยประเภท
อืนได้ในอนาคต หากบริษทั ฯเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดสําหรับโครงการดังกล่าว ทีมีศกั ยภาพในการเติบโตรวมถึง
ผลตอบแทนการลงทุนทีเหมาะสม บริษัทฯ ก็พร้อมทีจะเข้าไปพัฒนาโครงการทีอยู่อาศัยในลักษณะดังกล่าวใน
อนาคต ทัง, นี, ออริจน,ิ วัน อยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือให้เช่าเป็ นทีพักอาศัยทีศรีราชา
จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดในส่วนที O.O ข้อ 6 โครงการในอนาคต)
3.1.3 ความเสียงจากแนวโน้ มต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงทีเพิ มสูงขึน6
ต้นทุนการก่อสร้างของบริษทั ฯ ประกอบด้วยต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรง เป็ นหลัก ทัง, นี, ดัชนี
ราคาวัส ดุ ก่ อ สร้ า งเฉลียในแต่ ล ะปี ตัง, แต่ ปี 2552-2557 เท่ า กับ 110.8 113.3 120.4 124.7 125.8 และ WOX.Y
ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลียต่อปี (CAGR) ตัง, แต่ปี 2552 ถึง O]]Y เท่ากับร้อยละ O.YW (ทีมา :
กระทรวงพาณิชย์) นอกจากนี, ต้นทุนค่าแรงมีการปรับเพิมขึน, อย่างต่อเนือง รวมทัง, จากนโยบายของภาครัฐในการ
กําหนดอัตราค่าแรงขัน, ตําทีอัตรา 300 บาทต่อวัน ทําให้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรง และต้นทุนการก่อสร้างใน
อนาคตของบริษทั ฯ
ต้นทุนการก่อสร้าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ _X. ` ร้อยละ _ .YX ร้อยละ 79.58 และร้อยละ 75.56 ของต้นทุน
ขายรวม สําหรับรอบปี 2555 2556 2557 และงวด 6 เดือนของปี O]]_ ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนใหญ่ของต้นทุน
ขายรวม ดังนัน, หากต้นทุนการก่อสร้างของบริษทั ฯ เพิมสูงขึน, อย่างต่อเนือง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุน
โครงการฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม การจัดหาวัสดุก่อสร้างทีใช้ในการก่อสร้างโครงการนัน, โดยส่วนใหญ่บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดซือ, วัสดุก่อสร้างหลัก โดยคํานวณรวมเป็ นส่วนหนึงในราคาค่าจ้างก่อสร้าง ดังนัน, หาก
ส่วนที .2.3 หน้าที2

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

วัสดุก่อสร้างหลักปรับตัวสูงขึน, ในระหว่างการก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ เนืองจากผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะ
เป็ นผูร้ บั ความเสียงดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีทวัี สดุก่อสร้างหลักปรับตัวสูงขึน, เกินกว่าร้อยละ W ของมูลค่าราคา
ค่าจ้างก่อสร้าง บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างสามารถเจรจากับบริษทั ฯ เพือพิจารณาปรับเพิมมูลค่าราคาค่าจ้างก่อสร้าง
ตามความเหมาะสม นอกจากนี, บริษทั ฯจะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุก่อสร้างบางประเภททีสามารถนับจํานวนได้แน่นอนและมี
ราคาต่ อหน่ วยค่อนข้างสูง เช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ และเครืองปรับอากาศ เป็ นต้น ซึงคิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย
ประมาณร้อยละ 9.2 ของต้นทุนแต่ละโครงการ ดังนัน, หากราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนนี,ปรับสูงขึน, อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อกําไรขัน, ต้นเพียงเล็กน้อยในส่วนทีบริษทั ฯ ยังไม่ได้ทาํ สัญญาซือ, ขายสําหรับวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
สําหรับรายการวัสดุก่อสร้างเช่นลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ และเครืองปรับอากาศ เป็ นต้นทีบริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาเอง
บริษทั ฯ จะกําหนดประเภท ชนิด และรุ่น เพือตกลงราคาและทําสัญญาซือ, ขาย หรือใบสังซือ, สินค้าดังกล่าวกับผูผ้ ลิต
สินค้าไว้ตงั , แต่เบือ, งต้น ทําให้บริษทั ฯ สามารถลดความเสียงจากการเปลียนแปลงทางด้านราคาในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้ตดิ ตามและประเมินแนวโน้มของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างสมําเสมอเพือทีจะกําหนด
ราคาว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการให้ได้อย่างเหมาะสมโดยหลังจากทีตกลงราคากับผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เป็ นทีเรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะทําการเซ็น สัญญาว่าจ้างผู้รบั เหมาก่ อสร้างโดยกําหนดราคาทีแน่ นอนในสัญ ญา
(Turnkey Contract)นอกจากนี, บ ริษัท ฯยัง พิจ ารณาคัด เลือ กว่ า จ้า งผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า งทีมีค วามน่ า เชือถือ และมี
ความสามารถในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 ความเสียงจากความสําเร็จของโครงการทีกําลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต
ณ วันที 3S มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีโ ครงการทีอยู่ระหว่างการขายจํานวน V โครงการ โดยแบ่งเป็ น
โครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จจํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,919 ล้านบาท และโครงการทีอยู่
ระหว่างการพัฒนา จํานวน 1X โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ VS,Z[5 ล้านบาท และโครงการในอนาคต
จํานวน Z โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,370 ล้านบาท
โครงการ

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

ร้อยละความคืบหน้ าของโครงการ
ณ วันที < มิ ถนุ ายน 2558
การขาย
การก่อสร้าง
การโอน**

โครงการที พัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขาย
1. โครงการ Kensingtonสุขมุ วิท 107
2. โครงการ Notting Hillสุขมุ วิท 107
3. โครงการ The Knight Iสุขมุ วิท 107
4. โครงการ The Knight II สุขมุ วิท 107
5. โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107
6. โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109
7. โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115
8. โครงการ B-Republicสุขมุ วิท 101/1
รวมของโครงการที พัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขาย
โครงการที อยู่ระหว่างการพัฒนา และอยู่ระหว่างขาย

300
340
140
114
810
240
295
680
2,919

88.69
95.65
94.40
79.19
86.79
93.04
65.83
61.25

100
100
100
100
100
100
100
100

87.30
94.15
92.93
79.19
77.52
84.03
51.81
34.35

1. โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean
2. โครงการ Tropicana เอราวัณ
3. โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105

1,430
680
720

87.49
52.94
87.70

30
19
49

-
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โครงการ
4. โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย
5. โครงการ Cabana สําโรง
6. โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร
7. โครงการ Pause A สุขมุ วิท107
8. โครงการ Pause B สุขมุ วิท107
9. โครงการ Pause สุขมุ วิท 103
10. โครงการ Pause สุขมุ วิท 115
11. โครงการ Pause ID สุขมุ วิท 107
12. โครงการ Knightsbridge พหล-สะพานใหม่
13. โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรีราชา
รวมของโครงการที อยู่ ร ะหว่ า งการพัฒ นา และอยู่
ระหว่างขาย
โครงการในอนาคต*

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
390
1,100
570
195
195
560
540
345
1,340
2,500

ร้อยละความคืบหน้ าของโครงการ
ณ วันที < มิ ถนุ ายน 2558
การขาย
การก่อสร้าง
การโอน**
46.04
18
42.12
71.07
30.91
50
42.35
50
36.42
31.08
18.01
72.74
8.06

D<,EFE

1. โครงการ เทพารักษ์ 4
120
2. โครงการ Notting Hill เกษตร-ศรีราชา
1,000
3. โครงการ Kensington เกษตร-ศรีราชา (เฟส 1)
650
4. โครงการ Hampton Residence เกษตร-ศรีราชา
{ZS***
5. โครงการ Kensington เกษตร-ศรีราชา (เฟส 2)
750
รวมของโครงการในอนาคต
, 70
หมายเหตุ: * โครงการในอนาคตยังไม่มรี ายละเอียดความคืบหน้าการขาย การก่อสร้าง และการโอน เนืองจาก ณ วันที
2558 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เปิดขายโครงการดังกล่าว
** ร้อยละของมูลค่าโครงการ
*** มูลค่าลงทุน เนืองจากเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือการเช่าพักอาศัย

มิถุนายน

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะมีความไม่แน่ นอนขึนอยู่ก บั ความสําเร็จของโครงการทีอยู่ระหว่างการ
พัฒนาและโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ ดังกล่าว ทังนี ความสําเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัทฯจะขึนอยู่กบั ปจั จัยต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศความผันผวนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคและเศรษฐกิจโลก การเปลียนแปลง
ของนโยบายทีใช้อ ยู่ ใ นป จั จุ บ ัน เกียวกับ ภาษี ก ารเงิน และการคลัง ของประเทศไทย อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของ
คอนโดมิเนียม ความคืบหน้าของการขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงปจั จัยอืนๆ ทีมีผลกระทบต่อความ
เชือมันและกําลังซือของผู้ซอื เช่น อัตราดอกเบียราคานํ ามัน เป็ นต้น ดังนัน บริษัทฯ จึงอาจมีความเสียงในการ
ดําเนินโครงการทีอยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคตให้ประสบความสําเร็จ และอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการบริษทั ฯจําเป็ นทีจะต้องใช้
เงินทุนจํานวนมากในการพัฒนาซึงโดยเฉลียทัวไปต้นทุนในการพัฒนาโครงการจะขึน, อยู่กบั ขนาดของโครงการโดย
บริษัทฯจะใช้เงินลงทุนของบริษัทฯเฉลียประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการพัฒนาโครงการทัง, หมดสําหรับส่วนที
เหลืออีกร้อยละ 70 ของต้นทุนการพัฒนาโครงการทัง, หมดจะมาจากเงินดาวน์ทผูี ซ้ อ,ื ได้ชาํ ระมาให้บริษทั ฯประมาณ
ร้อยละ W และจากวงเงินกู้สนิ เชือโครงการจากสถาบันการเงินอีกประมาณร้อยละ 60 และ ณ วันที 11 สิงหาคม
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2558 บริษัทฯ ได้รบั การอนุ มตั วิ งเงินสินเชือโครงการทีอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วทัง, หมดจากสถาบันทางการเงิน
และสําหรับโครงการในอนาคต บริษทั ฯ ได้รบั การอนุ มตั วิ งเงินสินเชือโครงการแล้วจํานวน O โครงการ นอกจากนี,
จากผลการดําเนินงานของโครงการในอดีตของบริษัทฯ จนถึงป จั จุบนั บริษัทฯได้รบั การตอบรับจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนือง รวมถึงบริษทั ฯ ใช้กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ทมีี เอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) กลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนืองเพือกระตุน้ ยอดขายซึงแต่ละโครงการมีอตั ราการจองและอัตราการโอนอยู่
ในระดับทีน่ าพอใจสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของบริษทั ฯทัง, นี,บริษทั ฯเชือว่าอุปสงค์ของโครงการอาคารทีอยู่
อาศัยประเภทอาคารคอนโดมิเนียมในแถวรอบนอกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทีอยู่ใกล้กบั สถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางนัน, ยังมีอยู่อย่างต่อเนือง และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มียอดขายทุกโครงการทีอยู่ระหว่างการ
พัฒนา ประมาณร้อยละ ]].`q ของมูลค่าโครงการรวม
3.1.5 ความเสียงจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน6 ทีจังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทพั
ี ฒนาแล้วเสร็จ โครงการทีอยู่
ระหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคตในแถบพืน, ทีจังหวัดสมุทรปราการ ทัง, หมด W6 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม Y,043 ล้านบาท จากโครงการรวมทัง, หมด 27 โครงการของบริษัทฯ ซึงมีมูลค่าโครงการรวมทัง, หมด 17,053
ล้านบาท หรือ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 59.26 และร้อยละ 41.30 ของจํานวนโครงการทัง, หมด และมูลค่าโครงการรวม
ทัง, หมด ตามลําดับ
ทัง, นี, หากพื,นทีแถวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการมีภาวะอุปทานล้นตลาด และมีผู้ประกอบการหลายรายใน
พืน, ทีดังกล่าวจะทําให้บริษทั ฯ มีความเสียงจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน, ทีจังหวัดสมุทรปราการ
อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาบริษทั ฯ สามารถปิ ดการขายโครงการแล้วจํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Sense
of London สุขุมวิท 109 โครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการโอนห้องชุดบางส่วน จํานวน 7 โครงการ
ได้แก่ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท
107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 และโครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 ซึงมี
การขายแล้วทังหมดร้อยละ 86.39 ของมูลค่าโครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จ และโครงการทีอยู่ระหว่างพัฒนาในแถบ
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 7 โครงการซึงมีการขายแล้วทังหมดร้อยละ Z}.Z~ ของมูลค่าโครงการทีอยู่ระหว่าง
พัฒนาในแถบจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงบริษัทฯ มีแผนการขยายโครงการไปในแถบพืนทีนิคมอุตสาหกรรมที
สําคัญเพิมเติมในอนาคต
3.1.6 ความเสียงจากการพึงพิ งบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (Contractor) น้ อยราย
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างหลายรายเพือก่อสร้างโครงการ
โดยเป็ นรูปแบบสัญญาการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จทีกําหนดราคาทีแน่ นอนในสัญญา (Turnkey contract) เพือทําการ
ก่อสร้างตามแบบทีบริษัทฯ กําหนด ทัง, นี, จากโครงการจํานวน 21 โครงการทีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้า ง
ผู้รบั เหมาจํานวนสองรายในการก่อสร้างรายละจํานวน 4 โครงการซึงคิดเป็ นประมาณร้อยละ 23.53 ของจํานวน
โครงการ หรือคิดเป็ นมูลค่าการว่าจ้างประมาณร้อยละ 10 - 13 ของมูลค่ารวมงานก่อสร้าง ซึงได้แก่ บริษทั ณัฐณิชา
การโยธา จํากัด และบริษทั นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชัน จํากัด ทัง, นี, ทีผ่านมาบริษทั ฯมีความสัมพันธ์
อันดีในการทํางานกับผูร้ บั เหมาก่อสร้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายดังกล่าวไม่เคยผิดนัดใน
การส่งมอบงานให้กบั บริษทั ฯและงานทีส่งมอบให้บริษทั ฯมีความเรียบร้อยเป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและแบบ
ตามทีได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี, บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างดังกล่าวไม่ใช่บุคคลทีเกียวโยงกันของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
ส่วนที .2.3 หน้าที5
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อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในอดีตยังมีจํานวนไม่มาก ดังนัน, อาจทําให้
พิจารณาได้ว่า บริษทั ฯ มีการพึงพิงบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างน้อยราย ทัง, นี, ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการขยายโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึน, และมีการเพิมทะเบียนรายชือผู้รบั เหมาก่อสร้าง ทําให้ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่า
สัดส่วนการพึงพิงผู้รบั เหมาก่อสร้างน้ อยรายจะลดลงตามลําดับ นอกจากนี, บริษัทฯ ได้มีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีมีชอเสี
ื ยงต่างๆ ตามข้อกําหนดคุณสมบัตทิ บริ
ี ษทั ฯ ได้กําหนดไว้ เช่น คุณภาพ
งาน ต้ น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า ง ความเชียวชาญและประสบการณ์ ความสามารถในการส่ ง มอบโครงการทีตรงตาม
กําหนดเวลา เป็ นต้น เพือกําหนดเป็ น "รายชือทีผ่านการคัดเลือกเบื,องต้นในการประมูลงาน (Approved Vendor
List)"
3.1.7 ความเสียงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
ปจั จุบนั การแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยงั คงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีผู้ประกอบการหลากหลายทัง, ทีเป็ นรายใหญ่รายกลางและรายเล็กและ
ผู้ประกอบการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนและทีไม่ได้จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ฯสําหรับการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมทีเน้นทําเลใกล้สถานีของระบบขนส่งมวลชนทางรางในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นหลักซึงจะมีความได้เปรียบทางด้านฐานะทางการเงิน และต้นทุนทางการ
เงินทีดีขน,ึ จากทางเลือกในการระดมทุนทีเพิมขึน, นอกจากนี, บริษทั ฯ มีการเปิ ดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ก่อน
การได้รบั ใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารและการได้รบั ใบอนุ ญาตเกียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม (EIA) เพือให้สามารถมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็ นการดําเนินธุรกิจปกติทวไปในธุ
ั
รกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ทัง, นี, บริษัทฯเชือว่าภายหลังจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครัง,
แรกและเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯในครัง, นี,แล้ว บริษัทฯจะสามารถมีความเท่าเทียมกับคู่แข่ง
อืนๆทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรืองทางเลือกในการระดมทุน และคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุน
ทางการเงินของบริษทั ฯ ดีขน,ึ
บริษทั ฯเชือว่าโครงการคอนโดมิเนียมทีบริษทั ฯเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทัง, ในเรืองของทําเลทีตัง, โครงการการออกแบบทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design)การ
ออกแบบฟ งั ก์ช ันการใช้ง านห้อ งชุ ด ทีคุ้ม ค่ า (Best Function Unit Plan Design)และราคาทีเหมาะสมจึง ทํ า ให้
โครงการคอนโดมิเนียมทีบริษทั ฯเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเป็ นทียอมรับในกลุ่มลูกค้า และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ เทียบกับคู่แข่งรายอืนดังนัน, บริษทั ฯจึงเชือว่าบริษทั ฯจะสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอืนทีอยู่ในธุรกิจ
เดียวกันได้ และสําหรับการเปิ ดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ก่อนได้รบั ใบอนุญาตทีเกียวข้องจากหน่วยงานราชการ
นัน, บริษทั ฯ มีการจ้างทีปรึกษาทีมีการเชียวชาญ เช่น ทีปรึกษาเพือศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม (EIA) ทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เป็ นต้น ซึงทีปรึกษาดังกล่าวช่วยแนะนําบริษทั ฯ เกียวกับกฎหมาย
สิงแวดล้อม และกฎหมายทีเกียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร (เช่น พ.ร.บ. อาคารชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร)
รวมถึงบริษัทฯ มีฝ่ายกฎหมายภายในและทีมงานวิศวกรทีมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการก่อสร้าง
อาคารชุดคอนโดมิเนียม เพือคอยตรวจสอบให้การกําหนดแบบโครงการคอนโดมิเนียมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายทีเกียวข้อง นอกจากนี บริษทั ฯ จะเริมก่อสร้างโครงการเมือได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาต
เกียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) แล้ว ทังนี ทีผ่านมาบริษทั ฯ ไม่มปี ระเด็นเรือง
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และไม่เคยประสบปญั หาในการได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด
ส่วนที .2.3 หน้าที6
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3.1.8 ความเสียงจากการกู้ยืมเงิ นและอัตราดอกเบี6ยเงิ นกู้
ณ วันที 31 ธันวาคม O]57 และวันที 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีหนี,สนิ รวมจํานวน 1,623.1 ล้านบาท และ
2,073.8 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นหนี,สนิ ทีมีภาระดอกเบีย, (Interest Bearing Debt) จํานวน 1,0 .] ล้านบาท
และ W387.0 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 63.68 และ 66.8_ ของหนี,สนิ รวม ตามลําดับ ทัง, นี, หากพิจารณาเฉพาะ
ในส่ ว นของหนี, ส ิน ทีมีภ าระดอกเบี,ย (Interest Bearing Debt) ของบริษัท ฯ จะพบว่ า อัต ราส่ ว นหนี, ส ิน ทีมีภ าระ
ดอกเบีย, ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าเท่ากับ 3.60 เท่า และ 3.68เท่า ตามลําดับ โดยเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังกล่าว
นํามาใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษทั ฯ และมีแนวโน้มทีจะต้องใช้เงินกูเ้ พิมขึน, ในการพัฒนาโครงการ ซึง
ณ วัน ที 30 มิถุ น ายน 2558 บริษัท ฯ มีโ ครงการทีอยู่ร ะหว่ างการพัฒนาจํา นวนทัง, สิ,น 1 โครงการรวมมูลค่า
โครงการทัง, สิ,น W ,]X] ล้านบาท แม้ว่าอัตราดอกเบี,ยในป จั จุบนั มีแนวโน้ มทีจะทรงตัว แต่ หากในอนาคตอัตรา
ดอกเบีย, เงินกูย้ มื มีการปรับเพิมสูงขึน, อาจทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการ กําไร
และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูเ้ พือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นัน บริษทั ฯ จะต้องรักษาอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ เช่น อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity
ratio) อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน
้ (Debt to Equity ratio) เป็ นต้น (รายละเอียดเงือนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวทีสํา คัญ โปรดพิจ ารณารายละเอีย ดเพิมเติม ในส่ว นที .2 – ข้อ Z.Z.} สัญ ญาเงิน กู้ข องโครงการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์) และหากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฎิบตั ติ ามเงือนไขสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีบริษทั ฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนเป็ นครัง, แรก
ในครัง, นี,ได้แล้วเสร็จ อัตราส่วนทางการเงินของบริษทั ฯ เช่น อัตราส่วนหนี,สนิ ต่อทุน และอัตราส่วนหนี,สนิ ทีมีภาระ
ดอกเบี,ย ต่ อ ทุน จะลดลงตํ ากว่า ทีเจ้า หนีธนาคารกํา หนด นอกจากนี, เมือบริษัท ฯ เป็ น หุ้น จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะสามารถเพิมช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ รวมทัง, ทีผ่านมาจนถึง 30 มิถุนายน 2558 บริษทั
ฯ สามารถปฎิบตั ติ ามเงือนไขทีสําคัญของสัญญาเงินกูไ้ ด้
3.1.9 ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบี ย บซึ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ
การเปลียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึงเกิดขึนเป็ นครังคราวในประเทศไทยเป็ นปจั จัยซึงมีอทิ ธิพล
ต่อธุรกิจและการดําเนินงานของบริษทั ฯการเปลียนแปลงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯอาทิเช่นการเปลียนแปลงข้อกําหนดการจัดสรรทีดินตามพ.ร.บ.
อาคารชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ได้แก่การกําหนดเนือทีทีดินการกําหนดความกว้างของเขตทางเดินและเขต
ถนนการกําหนดพืนทีส่วนกลางการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิทรั
„ พย์สนิ ส่วนกลางทังหมดให้แก่นิติบุคคลโครงการ
การกําหนดระเบียบชุมชนการประเมินและจัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อมการประเมินและจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบสภาพอาคารสูง ) รวมถึงการเปลียนแปลงกฎระเบียบเกียวกับการกํา หนดเขตการใช้ป ระโยชน์ ทีดิน
(Zoning) กฎหมายผังเมืองการวางผังจราจรและโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง โครงการทางด่วนพิเศษเป็ น
ต้น
ณ ปจั จุบนั ภาครัฐอยู่ระหว่างขันตอนการปรับปรุงนโยบายการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ ทดิี น ซึงร่าง
กฎหมายภาษีทดิี นดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ถูกบังคับใช้เป็ นกฏหมายแต่อย่างใด ทังนี บริษทั ฯ เชือ
ส่วนที .2.3 หน้าที7
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ว่าการปรับปรุงนโยบายการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ทดิี นดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการของ
บริษทั ฯ ปรับตัวเพิมขึนตามราคาทีดินทีปรับตัวสูงขึนอันเนืองมาจากอัตราการจัดเก็บภาษีทดิี นทีสูงขึน
นอกจากนีมาตรการการกําหนดอัตราส่วนเงินให้สนิ เชือต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV ratio) ใน
การให้สนิ เชือหรือให้เงินกูย้ มื เพือทีอยู่อาศัยทีมีราคาซือขายตํากว่า 10 ล้านบาทลงมาสําหรับสินเชือทีอยู่อาศัยแนว
สูงหรือคอนโดมิเนียมนัน กําหนด LTV ratio ทีอัตราร้อยละ 90 และมีการปรับใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะกับการซือ
ขายทรัพย์สนิ ตามสัญญาซือขายทีทําตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 หรือภายหลังจากนันซึงมาตรการเหล่านีจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการกูย้ มื ของผูบ้ ริโภคอีกทังมาตรการเหล่านีอาจจะมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอขึนอยู่
กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลาต่างๆ
อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ทําการศึกษาและติดตามการเปลียนแปลงเกียวกับกฎระเบียบต่างๆทีอาจเกิดขึน
อย่างต่ อเนืองเพือเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลียนการดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพย์ใ ห้
สอดคล้องกับการเปลียนแปลงกฎระเบียบทีอาจจะเกิดขึนดังกล่าวควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสมําเสมอ
ซึงจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าวทําให้บริษทั ฯมันใจได้ว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบหรืออาจได้รบั ผลกระทบเพียง
เล็กน้อยจากการเปลียนแปลงกฎระเบียบดังกล่าว
3.1.10 ความเสี ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ ตลาด
การเงิ นและปัจจัยมหภาคอืนๆ
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยทางเศรษฐกิจของประเทศในปจั จุบนั ซึงรวมถึง
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัย แผ่นดินไหว เป็ นต้นอัตราการจ้าง
งานทีลดลง การเปลียนแปลงรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภค ความผันผวนของเศรษฐกิจโดยรวมและในตลาด
การเงิน ทําให้อาจลดความเชือมันของผูบ้ ริโภคทีมีต่อเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึงอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั ฯ
ทังนี จากข้อมูลรายงานประเด็นเศรษฐกิจไทยในรอบปี ZZ~ ของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า
เศรษฐกิจไทยในปี ZZ~ ขยายตัวเพียงร้อยละ S.~ จากปี ZZ[ เพราะมีขอ้ จํากัดด้านการเติบโตทังปจั จัยภายในและ
ภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี ZZ{ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขนึ โดยมีการใช้จ่ายภาคเอกชนซึง
ได้รบั อานิสงค์จากราคานํ ามันทีลดลงและภาคการท่องเทียวเป็ นแรงขับเคลือนหลัก ประกอบกับการใช้จ่ายของ
ภาครัฐจะกลับมาเป็ นแรงขับเคลือนเศรษฐกิจได้มากขึน ซึงจะช่วยสร้างความเชือมันและบรรยากาศทีดีต่อการลงทุน
ของภาคธุ รกิจ โดยคาดการณ์ ว่า อัต ราการขยายตัว ของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product หรือ GDP) จะเติบโตเท่ากับอัตราร้อยละ .~-X. (ทีมา: สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมห
ภาค)
3.2

ความเสียงด้านการบริหารจัดการของบริษทั ฯ

3.2.D ความเสียงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครังนี ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก นางอารดา จรูญเอก
และบริษทั ทุนพีรดา จํากัด) จะถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมกันในสัดส่วนประมาณร้อยละ 7Z.00 ของหุน้ ทีออกและจําหน่าย
แล้วทังหมดและครอบครัวจรูญเอกยังคงดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามของบริษทั ฯ ด้วย
จึงทําให้ครอบครัวจรูญเอก ในฐานะทีเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่มอี ํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึง
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สามารถควบคุมการออกเสียงลงคะแนนของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทังหมดไม่ว่าจะเป็ นเรืองการแต่งตังกรรมการ
หรือการขอมติในเรืองอืนทีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรืองทีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั
ฯกําหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง X ใน } ของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และเสียงทีครอบครัวจรูญเอกมีสว่ นได้เสียในการออกเสียง
ลงคะแนนดังนันผูถ้ อื หุน้ รายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรืองทีกลุ่มผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ซึงประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีอย่างชัดเจน ทําให้
บริษทั ฯ มีความโปร่งใสของการบริหารจัดการและมีระบบทีตรวจสอบได้
ทังนี ณ วันที 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทังหมด } ท่าน ซึงกรรมการอิสระจํานวน X
ท่านดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ เพือเป็ นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี คณะกรรมการของบริษทั ฯประกอบด้วยกรรมการทีไม่ใช่ครอบครัวจรูญเอก จํานวน 8 ท่าน จากทังหมด
10 ท่ า น จึง สามารถพิจ ารณากลันกรองการเสนอเรืองต่ างๆ ทีจะพิจารณาเข้า สู่ทีประชุมผู้ถือ หุ้นได้ระดับหนึง
นอกจากนันแล้ว บริษัทฯ ได้มแี นวปฏิบตั กิ รณีทมีี การทํารายการระหว่างกัน หรือรายการทีเกียวโยงกับกรรมการ
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมภายในกิจการ รวมทังบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่มอี าํ นาจอนุมตั ิ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการทํารายการนันๆ ซึงจะสามารถช่วยลดความเสียงในข้อนีได้อกี ด้วย
3.3

ความเสียงจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.3.1 ความเสี ยงจากการนํ า หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครังนี ก่อนทีจะรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกียวกับการนําหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
บริษทั ฯ ได้ยนคํ
ื าขออนุ ญาตนําหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมือวันที 24 พฤศจิกายน 2557
ซึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัติ
ของบริษทั ฯ ในเบืองต้นแล้วพบว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือง การรับหุน้ สามัญ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็
„ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที
11 พฤษภาคม 2558 (และทีมีการแก้ไขเพิมเติม) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีความไม่แน่นอนทีจะได้รบั อนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงเกียวกับสภาพคล่องในการซือขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ สามัญได้ตามราคาทีคาดการณ์ไว้
หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
3.3.2 ความเสียงกรณี ราคาหุ้นของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวนซึงก่อให้เกิ ดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ผูล้ งทุนทีซื6อหุ้นสามัญของบริษทั ฯในการเสนอขายหุ้นสามัญในครังนี
6 6
ราคาซือขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญในครังนี อาจมีความผันผวนของช่วง
ราคาซือขายเนืองจากปจั จัยหลายประการ ซึงเป็ นสิงทีบริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึงรวมถึง
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•
•
•
•
•
•
•
•

สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ หรือในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมที
เกียวข้อง
ทัศ นะทีมีต่ อ โอกาสสํา หรับ ธุ ร กิจ และการประกอบการของบริษัท ฯ รวมถึง สภาวะอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไป
ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานทีแท้จริงกับผลประกอบการ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานทีผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
บทวิจยั ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือการเปลียนแปลงคําแนะนําของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การเปลียนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง
ดําเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ
การเปลียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง
ข้อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ และ
สภาวะหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ทังนี ปจั จัยต่างๆ เหล่านีและปจั จัยอืนๆ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ และ ความต้องการซือหุ้นของ
บริษทั ฯ มีความผันผวน ซึงทําให้ราคาซือขายของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจตํากว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
ในครังนีเป็ นอย่างมาก รวมถึงอาจทําให้เกิดข้อจํากัดหรือขัดขวางมิให้ผูล้ งทุนสามารถขายหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้ ของบริษทั ฯ
3.3.3 ความเสียงกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯถือครองหุ้นของบริษทั ฯ จํานวนมาก และหากผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ดงั กล่าวสามารถขายหุ้นได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ในครังนี ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ นางอารดา จรูญเอก และ
บริษทั ทุนพีรดา จํากัด) จะถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ ~Z.SS ของหุน้ ทีออกและจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของ
บริษทั ฯ ทังนี หุน้ ของบริษทั ฯ ซึงถือโดยครอบครัวจรูญเอกในฐานะผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ จะถูกห้ามขายเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีหุน้ ของบริษทั ฯ เริมทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรืองการห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เกี
ี ยวข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกําหนด
พ.ศ. 2544 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และครอบครัวจรูญเอกสามารถทยอยขายหุน้ ของบริษทั ฯ บางส่วนทีตน
ถือเมือครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนหลังจากหุ้นของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมือครบ
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครอบครัวจรูญเอกสามารถขายหุน้ ของ
บริษทั ฯ ได้ทงหมดภายหลั
ั
งสินสุดระยะเวลาห้ามขายหุน้ ดังกล่าว
การทีครอบครัวจรูญเอกอาจขายหุน้ จํานวนมากหรือการคาดการณ์ว่าจะมีการขายหุน้ ในจํานวนมากเกิดขึน
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อราคาซือขายของหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ ซึงบริษทั ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึ ผลกระทบ (ถ้า
มี) ของการขายหุน้ ในอนาคตหรือปริมาณหุน้ ทีจะขายในอนาคตว่าจะมีผลกระทบต่อความเคลือนไหวของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม การขายหุน้ จํานวนมากในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครังนี
หรือการคาดการณ์ว่าจะมีการซือขายในลักษณะดังกล่าวเกิดขึน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้น
ของบริษทั ฯ
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3.3.4 ความเสี ยงเรืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื6อหุ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ที ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ซึงราคาใช้สิทธิ ตากว่
ํ า
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนต่อประชาชนในครังนี
6 6
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 8/2557 เมือวันที10 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ จํานวน 3,150,SSS หน่ วย อายุ 3 ปี นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สทิ ธิ 1 หน่ วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ ราคาการใช้สทิ ธิ 4.50 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาใช้สทิ ธิตามเงือนไขการ
ปรับสิทธิ) ซึงกําหนดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที V ตุ ลาคม ZZ{ ทังนี กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะสามารถเริมทยอยใช้สทิ ธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ได้ตงแต่
ั ใบสําคัญแสดงสิทธิอายุครบ 6 เดือน
ราคาการใช้สทิ ธิดงั กล่าวตํากว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชนในครังนีร้อยละ 50 ดังนัน
ผู้ลงทุนจึงมีความเสียงจากการมีต้นทุนในการถือหุ้นสามัญสูงกว่าต้นทุนการใช้สทิ ธิของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทีถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และอาจมีความเสียงทีราคาหุน้ อาจลดตําลง หากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ขายหุน้ หลังการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี ผูล้ งทุนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
และผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้สทิ ธิซือหุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน โดยผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งกําไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 0.52 โดย
คํานวณจากฐานทุนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงมี
จํานวนรวมทังสิน [SX,VZ0,000 หุน้ สําหรับผลกระทบด้านราคาหุน้ (Price Dilution) เนืองจากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ยังไม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่มรี าคาตลาดของหุน้ ทีใช้อ้างอิงได้ แต่หากคํานวณ
ผลกระทบดังกล่าวโดยใช้ราคาเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนในครังนี ทีเท่ากับ 9.00 บาทต่อหุน้ และราคาใช้สทิ ธิซอื
หุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิทตํี ากว่าราคา IPO ร้อยละ ZS จะเท่ากับราคาใช้สทิ ธิ ทีราคา 4.50 บาทต่ อหุ้น จะมี
ผลกระทบด้านราคาเท่ากับร้อยละ 0.26
นอกจากนี ตามมาตรฐานบัญ ชีเ รือง Share-based payment จากการจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิท ธิใ ห้แก่
กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานนัน บริษัท ฯ จะต้อ งบัน ทึก ค่า ใช้จ่า ยดังกล่า วเมือมีก ารจัดสรรให้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ โดยจะทยอยรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของการใช้สทิ ธิในการแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีเกิดขึนจริง ดังนัน ปจั จัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อกําไรและผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะยังไม่เกิดขึนทันที เนืองจากเงือนไขของระยะเวลาการใช้สทิ ธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทกํี าหนดให้ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิได้หลังจากมีอายุครบ [ เดือนนับจากวันที
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยสามารถใช้สทิ ธิครังแรกได้ไม่เกินร้อยละVSของใบสําคัญแสดงสิทธิทผูี ถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิแต่ละคนได้รบั จัดสรร และในทุกๆ [ เดือนหลังวันใช้สทิ ธิครังแรกสามารถใช้สทิ ธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ร้อย
ละ }S ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทผูี ถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รบั จัดสรร
(รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงไว้ในหัวข้อ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ )
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. .5 ความเสียงเกียวกับการซื6อขายและการส่งมอบหุ้นของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนการเสนอขายหุน้ ในครังนี หุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ได้มตี ลาดรองเพือซือขาย ราคาเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ
ในการเสนอขายครังนีเป็ นผลจากการสํารวจความต้องการซือหุน้ ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuild) และอาจไม่ใช่
การบ่งชีของราคาซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครังนี บริษทั ฯ จําเป็ นต้องจด
ทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วสําหรับหุ้นทีบริษัทฯ เสนอขายในครังนี และยืนบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับ
กระทรวงพาณิชย์ก่อนการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ ซึงบริษทั ฯ คาดว่าการจดทะเบียนและการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ
จะดําเนินการได้ภายในประมาณ 5 วันทําการภายหลังจากทีบริษทั ฯ ได้รบั ชําระเงินค่าหุน้ แล้ว ตามกฎหมายไทย
สถานะของผูล้ งทุนในช่วงระหว่างทีได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ จนถึงเวลาทีได้มกี ารจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วและยืนบัญชี
รายชือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ กับกระทรวงพาณิชย์นันมีความไม่แน่ นอนในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผูล้ งทุนจะยังไม่
ถือว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่จะถือว่าเป็ นเจ้าหนีทีไม่มหี ลักประกัน
. .6 ความเสี ยงกรณี เ งิ น ปั น ผลที ประกาศจ่ ายในอดี ต อาจไม่ส ามารถบ่ ง ชี6 ถึ ง การจ่า ยเงิ น ปั น ผลของ
บริษทั ฯ ในอนาคต
บริษทั ฯ อาจประกาศจ่ายเงินปนั ผลหลังจากพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน
ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนและการดําเนินงานตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายและ
ระเบียบทีใช้บงั คับ รวมทังปจั จัยอืนทีบริษทั ฯ เห็นว่าเกียวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.3 การ
จัดการและกํากับดูแลกิจการ – ข้อ 9.5 นโยบายการจ่ายเงินปนั ผล) ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการครังที X/ ZZ~ เมือ
วันที } มิถุนายน ZZ~ มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจํานวน {}.} ล้านบาท ซึงบริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผัน
การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจากธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ล้ว และทีประชุมคณะกรรมการครังที }/ ZZ{ และครังที ~/ ZZ{ เมือ
วันที V} พฤษภาคม ZZ{ และวันที VV สิงหาคม ZZ{ มีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน VX‰.} ล้าน
บาท และ VVV.} ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน VX‰.} ล้านบาทเรียบร้อย
แล้ว และคาดว่าจะจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล อีกจํานวน VVV.} ล้านบาท ภายในวันที 30 กันยายน ZZ{ ซึงการ
จ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจะทําให้เงินสดและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมงวดหกเดือนสีนสุดวันที
XS มิถุนายน ZZ{ ลดลงเป็ นจํานวน VVV.} ล้านบาท อนึง การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวนีเป็ นการจ่าย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ และไม่ได้รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ใหม่จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนเป็ นครัง
แรกในครังนี
อย่างไรก็ตาม การประกาศจ่ายเงินปนั ผลของบริษัทฯ ในอนาคตอาจหรือไม่อาจสะท้อนถึงการประกาศ
จ่ายเงินปนั ผลในอดีตและจะขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ ทังนี การประกาศจ่ายเงินปนั ผลในอนาคต (ถ้ามี) อาจไม่
เป็ นอัตราเดียวกับอัตราทีบริษัทฯเคยประกาศจ่ายในอดีตนอกจากนี เงือนไขของสัญญาเงินกู้ปจั จุบนั บางฉบับ
กําหนดให้บริษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้ เมือได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารผูใ้ ห้กู้ ซึงบริษทั ฯ จะดําเนินการขอ
ผ่อนผันเงือนไขดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ }S ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทั ฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี
ทังนี คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ น
หลัก เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ การสํารองเงินไว้เพือลงทุนในอนาคต การสํารองเงิน
ไว้เพือจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ และการจ่ายเงินปนั ผลนันไม่มผี ลกระทบ
ส่วนที .2.3 หน้าที12

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ต่ อ การดําเนิ นงานปกติของบริษัทฯ อย่ า งมีนัยสํา คัญ ตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจ ารณาเห็น สมควร หรือ
เหมาะสม
3.3.7 ความเสียงกรณี กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริ ษทั ฯมีข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ซึงอาจ
มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทั ฯ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ จํากัดสัดส่วนการเป็ นเจ้าของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดในบริษทั ฯ ของชาวต่างชาติ
ไว้ทร้ี อยละ }‰ นอกจากนี ความเป็ นเจ้าของหุน้ ของชาวต่างชาติยงั ถูกจํากัดไว้โดยกฎหมายไทย ดังนัน สภาพคล่อง
และราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอย่างยิงเมือการถือหุ้นของ
ชาวต่ างชาติเพิมขึนถึงเพดานทีกําหนดไว้ผู้ถือหุ้นชาวไทยอาจไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอืนซึงมิได้มี
สัญชาติไทย นอกจากนี ผู้ถือหุ้นผู้ซอหุ
ื ้นผู้ขายหุ้นซึงมิได้มสี ญ
ั ชาติไทยมิอาจทราบล่วงหน้าว่าหุ้นนันจะตกอยู่ใน
ข้อจํากัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ และหุ้นนันจะสามารถจดทะเบียนในนามของผู้ซอได้
ื หรือไม่หรือนาย
ทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจ้งการโอนหุน้ เช่นว่านันหรือไม่
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