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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์น้ี
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปจั จัยความเสี่ยงในข้อนี้
รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รากฎในเอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
ทัง้ นี้ ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อา้ งอิงจากข้อมูลปจั จุบนั และคาดการณ์อนาคตทีส่ ามารถระบุได้ โดย
ปจั จัยเสีย่ งเหล่านี้มนี ยั สาคัญบางประการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไร
ก็ตาม ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ซ่งึ อาจมีผลกระทบต่อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรืออาจมีบางปจั จัยความเสีย่ งที่
บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษทั ฯ ในปจั จุบนั อาจกลายเป็ นปจั จัยความเสีย่ งที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ ผลกาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุนหรือผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ใน
อนาคตได้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วจิ ารณญานในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ทีป่ รากฎอยู่ในหนังสือชีช้ วน
ฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “มีแผนจะ” “เห็นว่า” เป็ น
ต้น หรือคาหรือข้อความอื่นใดในทานองเดียวกัน หรือการคาดการณ์เกีย่ วกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึง่ เป็ น
การคาดการณ์ ถึงสิง่ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต และผลที่เกิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากการ
คาดการณ์หรือสิง่ ทีค่ าดคะเนไว้กไ็ ด้
อีกทัง้ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ท่ไี ด้อ้างถึงหรือเกีย่ วกับ หรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล หรือ
เศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ และเขตจังหวัดที่บริษัทฯ ดาเนินการอยู่นัน้ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยสู่
สาธารณชน หรือคัดย่อจากสิง่ พิมพ์ของรัฐบาล หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อถือได้ โดยที่บริษัทฯ มิได้ทาการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
3.1.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อนามาพัฒนาโครงการในอนาคต
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มนี โยบายถือครองทีด่ นิ เปล่าทีย่ งั ไม่พร้อมจะพัฒนาโครงการหรือ ซือ้ ทีด่ นิ มา
เก็บไว้เพื่อรอการพัฒนาโครงการทีย่ งั ไม่ได้มกี ารวางแผนไว้สาหรับโครงการคอนโดมิเนียม เนื่องจาก
ทีด่ นิ เป็ นสินทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าสูง และใช้เงินลงทุนในจานวนมาก ในขณะทีก่ ารพัฒนาแต่ละโครงการจะใช้
ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไปขึน้ อยู่กบั ขนาดของโครงการ การลงทุนซือ้ ทีด่ นิ มาเก็บไว้ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ยัง
ไม่ มีแ ผนการพัฒ นาโครงการบนพื้น ที่นัน้ จะท าให้ บริษัท ฯ มีค วามเสี่ยงจากการที่ สภาพคล่อ งของ
บริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ จะไม่สามารถนาเงินทุน ดังกล่าวไปใช้หมุนเวียนภายในบริษัทฯ หรือพัฒนา
โครงการอื่นๆ ได้ และยังทาให้เกิดต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิม่ ขึน้ จากต้นทุนทางการเงินทีต่ ้องใช้
ไปในการซื้อที่ดนิ มาเก็บไว้ ซึ่งจะทาให้ไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามเป้าหมายทีบ่ ริษัทฯ
วางแผนไว้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการวางแผนในการจัดซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการให้เพียงพอต่อรอบระยะเวลา
ในการพัฒ นาแต่ ละโครงการของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จะพิจารณาจัด ซื้อ ที่ดิน แต่ ละแห่ง โดยศึก ษาและ
ประเมินความเป็ นไปได้เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ พิจารณาโอกาสและศักยภาพจากการพัฒนา
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ที่ดนิ ดังกล่าว รวมถึงความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบริเวณที่ดนิ นัน้ ๆ แล้วจึงดาเนินการ
จัดซื้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการ ทาให้บริษัทฯ ไม่มีการถือที่ดนิ เปล่าที่ไม่พร้อมจะพัฒนาไว้ เว้นแต่
บริษัทฯ จะเล็งเห็นว่าที่ดนิ แปลงนัน้ มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา และราคาอยู่ในระดับทีใ่ ห้ผลตอบแทน
จากการลงทุนสูง
บริษทั ฯ ยังมีการทาการศึกษาและติดตามเรื่องทีด่ นิ อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและศักยภาพ
ของการพัฒนาแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคา
ทีด่ นิ ทีส่ ูงขึน้ ความเสีย่ งจากการที่ไม่สามารถซื้อทาเลที่ มศี กั ยภาพในการพัฒนาในอนาคต หรือความ
เสีย่ งจากนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และการวางผังโครงการระบบ
การขนส่งมวลชนระบบราง เป็ นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมนัน้ มีความต้องการใช้ทด่ี นิ ขนาดพืน้ ทีไ่ ม่ใหญ่นกั เมื่อเทียบกับการพัฒนาโครงการ
ที่อ ยู่อ าศัย ประเภทอื่น ๆ ดัง นัน้ การจัด หาที่ดิน สาหรับ พัฒ นาโครงการจึง ไม่ ย ากเท่ า กับ การพัฒ นา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่นๆ เช่น โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์
เป็ นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ มีการจัดหาที่ดินทัง้ ดาเนินการเองโดยหน่ วยงานภายในของบริษัทฯ ภายใต้
ขัน้ ตอนการจัดหาทีด่ นิ ทีก่ าหนดไว้อย่างชัดเจนและการจัดหาทีด่ นิ ผ่านนายหน้า (broker) ซึง่ บริษทั ฯ มี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั นายหน้าจัดหาทีด่ นิ หลายราย ทาให้บริษทั ฯ เชื่อว่าจะสามารถจัดหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้
3.1.2 ความเสี่ยงจากความสาเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคต
ในเดือนธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายจานวน 2 โครงการ
ได้แก่ โครงการเดอะ สุรวงศ์ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,450 ล้าน
บาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์
มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,030 ล้านบาท
และโครงการในอนาคตจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 1,040 ล้านบาท ได้แก่โครงการ
ชีวาทัย บางโพ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
มูลค่า
โครงการ
โครงการ
(ล้านบาท)
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย
1. โครงการ เดอะ สุรวงศ์
350
2. โครงการชีวาทัย รามคาแหง
1,100
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
1. โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
1,050
2. โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
780
3. โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
1,200
โครงการในอนาคต*
1. โครงการชีวาทัย บางโพ
1,040
หมายเหตุ

ร้อยละความคืบหน้ าของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การก่อสร้าง การขาย การโอน
100
100

75
70

77
67

70
10
90

65
22
54

-

-

-

-

* โครงการในอนาคตยังไม่มรี ายละเอียดความคืบหน้าการขาย การก่อสร้าง และการโอน เนื่องจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เปิ ดขายโครงการดังกล่าว
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บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งในการดาเนินโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคตให้ประสบ
ความสาเร็จ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ ผลประกอบการในอนาคตของบริษทั ฯ จะมีความไม่แน่ นอน ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ความสาเร็จจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่อี ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการใน
อนาคตดังกล่าว ทัง้ นี้ ความสาเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทัง้
ภายในและภายนอก รวมถึงสภาวะตลาดในหลายๆ ด้าน โดยทีป่ จั จัยภายในได้แก่ ความล่าช้าของการ
ก่อสร้างโครงการ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการก่อสร้างอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทาให้ต้นทุนการก่อสร้างและการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึน้ หรือ การ
จาหน่ ายห้องชุดเพื่อพักอาศัยได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็ นต้น ด้านปจั จัยภายนอกได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศ การเปลีย่ นแปลงของนโยบายด้านภาษี การเงินและการคลังในประเทศไทย อุปสงค์
และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความคืบหน้าการขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงปจั จัย
อื่นๆ ที่มผี ลต่ อความเชื่อมันและก
่
าลังซื้อ ของผู้ซ้อื เช่น อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ ามัน และความมันคง
่
ั
ทางการเมืองในประเทศ เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากปจจัยดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จของโครงการ รวมถึงการดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ได้
อย่างไรก็ตาม ก่อนการดาเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ บริษทั ฯ จะมีการศึกษาและวาง
แผนการดาเนินการโครงการต่างๆ รวมถึงมีการจัดจ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยในการดาเนินการส่วนต่า งๆ
มีการวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการทีช่ ดั เจน มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระตุน้ การตระหนักในแบรนด์และยอดขาย มีการนาเสนอแนวคิด (concept) ในการพัฒนาโครงการ
เพื่อเพิม่ คุณค่าและความแตกต่างของแต่ละโครงการโดยคานึงถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของโครงการนัน้ ๆ เป็ นหลัก รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและการใช้
ประโยชน์สงู สุดของผูอ้ าศัย ซึง่ จากผลการดาเนินงานของโครงการในอดีตทีบ่ ริษทั ฯ เริม่ พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางจนถึงปจั จุบนั บริษัทฯ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง มีอตั ราการจองและอัตราการโอนอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ และบริษัทฯ เชื่อว่าอุปสงค์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
คอนโดมิเนียมทีอ่ ยู่ใกล้กบั สถานีขนส่งมวลชนระบบรางนัน้ ยังอยู่ในความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ทาให้บริษทั ฯ มีความมันใจว่
่ าจะสามารถดาเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้สาเร็จตามแผนทีว่ างไว้
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ ประกอบธุรกิ จที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นับเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่มกี ารแข่งขันสูง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริม ณฑล โดยมีผู้ป ระกอบการหลากหลายและจ านวนมากทัง้ ที่เ ป็ น รายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ท่เี พิง่ ก้าวเข้ามาในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็ นบริษัทจด
ทะเบียนและทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ด้วยพืน้ ทีท่ ม่ี อี ยู่อย่างจากัดแต่
ผูป้ ระกอบการอาจมีความต้องการพัฒนาโครงการบนทีด่ นิ ในทาเลเดียวกัน จึงอาจมีผลทาให้ราคาทีด่ นิ มี
การปรับตัวสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทีเ่ น้นทาเลใกล้สถานีของ
ระบบขนส่ง มวลชนระบบราง ซึ่ง ผู้ประกอบการส่ว นใหญ่ ท่ีเ น้ น การพัฒ นาบนท าเลดังกล่ า วจะเป็ น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการเป็ นบริษัทจดทะเบียนจะช่วยเพิ่ม
ทางเลือก โอกาสและความได้เปรียบในการระดมทุนจากหลายช่องทาง ทัง้ การระดมทุนจากนักลงทุน
บุคคลและนักลงทุน สถาบันในตลาดทุน รวมถึงการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่ างๆ เนื่องจากนัก
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ลงทุนและสถาบันการเงินมีความเชื่อมันมากกว่
่
าผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงผู้ประกอบการทีไ่ ม่ได้
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทาให้บริษทั เหล่านัน้ มีความแข็งแกร่งจากศักยภาพด้านเงิน
ลงทุนทีส่ งู กว่า มีความได้เปรียบทางสถานะทางการเงินและต้นทุนทางการเงิน ซึง่ ทาให้ศกั ยภาพในการ
แข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้สงู ขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อว่าภายหลังการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน
เป็ นครัง้ แรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ จะสามารถมีความทัดเทียม
ในด้านทางเลือกในการระดมทุนและต้นทุนทางการเงิน เช่นเดียวกันกับผูป้ ระกอบการอื่นๆ ทีเ่ ป็ นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
นอกเหนือจากศักยภาพทางด้านการเงินซึง่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันแล้วนัน้ บริษทั ฯ เชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพและสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นปจั จัยหลักทีส่ าคัญใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน บริษทั ฯ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ าศัยได้อย่างครบถ้วน ด้วยการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบที่มี
เอกลักษณ์และแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ รวมถึงการเลือกทาเลทีต่ งั ้ โครงการที่อยู่ในทาเลหรือเขต
ชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการ
เดินทาง ใกล้ทางด่ว น หรือ ตามแนวสถานี ข นส่ง มวลชนระบบรางในเขตกรุง เทพมหานครและเขต
ปริมณฑลทัง้ ปจั จุบนั และในอนาคต ประกอบกับการออกแบบซึง่ เน้นการใช้งานของพืน้ ทีท่ จ่ี ากัดได้อย่าง
คุม้ ค่า ใช้อุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ และมีราคาทีเ่ หมาะสม จึงทาให้โครงการ
คอนโดมิเนียมทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มลูกค้า และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ เทียบกับคู่แข่งรายอื่น
อีกทัง้ จากความสามารถและประสบการณ์ของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ TEE Development Pte Ltd
บริษทั ในเครือของ TEE Land Ltd ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ชาติชวี ะ จากัด ซึง่ มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานาน
จึงทาให้บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ า บริษทั ฯ จะมีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับผูป้ ระกอบการรายอื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
3.1.4 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ มีรายได้หลักมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิ เนี ยม
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการประกอบธุรกิจทีจ่ ากัดขอบเขตเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงั คงพิจารณาโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อี ยู่อาศัยประเภทอื่นๆ
เช่น โครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั
โครงการอสังหาริมทรัพย์ดา้ นที่อยู่อาศัย ที่บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาแล้วเสร็จหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนานัน้
เป็ นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมทัง้ หมด ทัง้ ในรูปแบบอาคารเตี้ย (Low Rise) และอาคาร
สูง (High Rise) และมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าประเภทโรงงานสาเร็จรูป ให้เช่า ทัง้ นี้ รายได้
จากการขายจากธุร กิจพัฒนาโครงการอาคารชุ ด คอนโดมิเนี ยมและรายได้จากการให้เช่าจากธรุกิจ
โรงงานสาเร็จรูป ให้เช่าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 96.6 และร้อยละ 3.4 ของรายได้หลักจากการประกอบ
ธุรกิจทัง้ หมดในปี 2557 ตามลาดับ (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 1) (ใน
ปี 2555 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เริม่ รับรูร้ ายได้ค่าเช่าจากธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า และเริม่ รับรูร้ ายได้จากผู้
เช่ารายแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2556 เป็ นต้นมา)
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ดัง นั น้ บริษัท ฯ จึง อาจมีค วามเสี่ย งหากตลาดอสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทคอนโดมิเ นี ย มในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดภาวะอุปทานล้นตลาด (จานวนห้องชุดพักอาศัยเพิม่ สูงขึน้ เกินกว่า
ความต้องการของผูบ้ ริโภค) อิม่ ตัวหรือมีการถดถอย รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคซึง่
เปลีย่ นแปลงความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไปยังโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น เช่น
บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้พฒ
ั นาในปจั จุบนั ซึง่
อาจกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน
มิถุนายน ปี 2557 บริษทั ฯ จึงยังรับรูร้ ายได้ยงั ไม่มากนักเมือ่ เทียบกับรายได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการ
ส่งเสริมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการอยู่เสมอ เพื่อสร้างความตระหนักของแบรนด์ให้เป็ นที่
รูจ้ กั และเพิม่ จานวนผูเ้ ช่า ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ได้มากขึน้ จากจานวนผูเ้ ช่าทีม่ ากขึน้
ในปี 2558 เป็ นต้นไป อีกทัง้ รายได้จากค่าเช่าจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมดังกล่าวลง และยังช่วยเพิม่ ความสม่าเสมอและความต่อเนื่องของ
รายได้บริษทั ฯ ชดเชยรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมในส่วนทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอีกด้วย
นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษทั ฯ จะมีการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการอย่างละเอียด มีการวางแผนงานอย่างรอบคอบ ตัง้ แต่การจัดหาทีด่ นิ การกาหนดรูปแบบและ
แนวคิดของโครงการทีน่ าเสนอ ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ การกาหนดราคาขายต่อห้องชุด ภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ ๆ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เงินลงทุนทีต่ ้องใช้ในการพัฒนา และผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รบั จากการลงทุน และบริษทั ฯ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อุปสงค์และอุปทานของตลาดคอนโดมิเนียม ตลอดจน
ปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
บริษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสในการพิจารณาการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น หรือโครงการในจังหวัด
อื่น นอกเขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑลที่อ ยู่ใ นความต้อ งการของตลาด รวมถึง ยัง เปิ ด โอกาส
พิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ หาก
พิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวมีศกั ยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั บริษทั ฯ และผู้
ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ได้ อัน จะช่ ว ยลดความเสี่ย งจากการพึ่ง พิง รายได้ห ลัก จากโครงการประเภท
คอนโดมิเนียมหากความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีการเปลีย่ นแปลงไป
3.1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิ จหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น
เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และความ
มังคั
่ งให้
่ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น การร่วมลงทุนในธุรกิจหรือโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีช่ ่วยสร้างการรับรูร้ ายได้อย่างต่อเนื่อง
และลดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ และยังได้พฒ
ั นาโครงการบนที่ดนิ ที่บริษัทฯ มีความต้องการ
ทัง้ นี้ การร่ วมลงทุ น โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์จ ากผู้ป ระกอบการอื่น อาจก่อ ให้เ กิด ความเสี่ย งของ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายใต้การดาเนินงานของผูป้ ระกอบการดังกล่าวก่อนการร่วมลงทุนของบริษทั ฯ ซึง่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สถานะการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญภายหลังการร่วมลงทุน
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งดังกล่าว ก่อนการร่วมลงทุนใดๆ หน่ วยงานภายในภายใต้ทมี
กฎหมาย บัญชี และทีม ก่อสร้างของบริษัทฯ ร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสานัก งานบัญชีและสานักงาน
กฎหมายที่บริษัทฯ ได้จดั จ้างจากภายนอกจะเข้าร่วมตรวจสอบเชิงลึก ทางด้านกฎหมาย บัญชี และ
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วิศวกรรม เพื่อประเมินโอกาสและเหตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดภาระผูกพันและความเสีย่ งกับบริษทั ฯ ในอนาคต
ภายหลังการร่วมทุน นอกจากนี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาร่วมทุน จะมีขอ้ กาหนดซึง่ เป็ นคารับรองจาก
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ดังกล่าว ในกรณีทบ่ี ริษทั นัน้ มีภาระผูกพันใดๆ เช่น ภาระผูกพัน
ทางภาษี หนี้สนิ คดีความ รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึน้ ภายใต้การดาเนินงานของผู้ประกอบการ
ดัง กล่ า วก่ อ นการร่ ว มลงทุ นของบริษัท ฯ กลุ่ ม ผู้ถือ หุ้น เดิม หรือ ผู้บ ริห ารของบริษัท ดังกล่ า ว จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อภาระผูกพันนัน้ ๆ แทนบริษทั ฯ ทัง้ สิน้
3.1.6 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงที่เพิ่ มสูงขึน้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจมีความเสีย่ งจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยหาก
พิจารณาจากข้อมูลดัชนีรวมราคาวัสดุก่อสร้างเฉลีย่ ในแต่ละปี 5 ปี ยอ้ นหลัง นับตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปี
2557 จะมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 113.3 120.4 124.7 125.8 และ 126.7 ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเติบโต
โดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ตัง้ แต่ปี 2553 ถึงปี 2557 เท่ากับร้อยละ 2.8 ทัง้ นี้ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหลัก
เช่น ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สามารถแสดงได้ดงั นี้
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลีย่ รายปี (เฉลีย่ ดัชนีรายเดือน)

ทีม่ า: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครัฐในการกาหนดอัตราค่ าแรงขัน้ ต่ าที่อตั รา 300 บาทต่ อวัน ซึ่งได้
ประกาศให้มผี ลบังคับใช้นับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นมา และมีแนวโน้มการปรับเพิม่ ขึน้ ของ
ต้นทุนค่าแรงอย่างต่ อเนื่อง ทาให้ ส่งผลกระทบต่ อค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ซึ่งต้นทุนการ
ก่อสร้างและต้นทุนค่าแรง นับเป็ นต้นทุนทางธุรกิจทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ซึง่ แนวโน้มการปรับ ตัวเพิม่ ขึน้
ของต้นทุนดังกล่าว อาจส่งผลต่อต้นทุนโครงการ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการในอนาคตของ
บริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ถือเป็ นความเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบการทุกรายอาจได้รบั ผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน
อย่ างไรก็ต าม บริษัท ฯ มีก ารติดตามและประเมิน แนวโน้ มของราคาวัสดุ ก่อ สร้างอยู่เ สมอ เพื่อวาง
แผนการก่อสร้างและประเมินปริมาณการใช้วสั ดุก่อสร้างหลัก เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย และเหล็ก
เป็ นต้น ในการพิจารณากาหนดราคาว่าจ้างผูร้ บั เหมาในการก่อสร้างในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้ ผู้รบั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดหาวัสดุทจ่ี าเป็ นสาหรับการก่อสร้างของโครงการ
เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเสริมคอนกรีต เป็ นต้น โดยจะทาการประเมินและคานวณปริมาณวัสดุ
ก่อสร้างที่จะต้องใช้ในโครงการทัง้ หมดและคานวณต้นทุนดังกล่าวรวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาค่าจ้าง
รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีการกาหนดราคาที่แน่ นอนในสัญญา (Turnkey contract) แล้ว ดังนัน้ บริษัท
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหากมีการเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างเกิดขึน้ ทัง้ นี้ สัญญา
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ดัง กล่ า วจะไม่ ร วมถึง การจัด หาวัสดุ แ ละอุ ป กรณ์ บ างอย่ า งที่มีก ารใช้เ ป็ น จ านวนมากในรูป แบบที่
เหมือ นกัน หรือสามารถนับ จ านวนได้แ น่ น อน และมีราคาต่ อหน่ ว ยค่อ นข้า งสูง เช่น ลิฟ ท์โ ดยสาร
เครื่อ งปรับ อากาศ เครื่อ งท าน้ า อุ่ น ชุ ด ครัว และอุ ป กรณ์ ชุ ด ครัว หรือ งานตกแต่ ง ภายใน และงาน
เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ซึง่ บริษัทฯ จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดซือ้ จัดหาด้วยตนเอง โดยหน่ วยงานภายในฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัทฯ สามารถจัดหาได้จากผู้จดั จาหน่ ายภายในประเทศทัง้ หมด โดย
หน่วยงานดังกล่าวจะมีการเปรียบเทียบและต่อรองราคากับผูข้ ายหรือตัวแทนการจัดหาหลายราย เพื่อให้
บริษัทฯ ได้วสั ดุก่อสร้างที่มคี ุณภาพและในราคาที่เหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการจัดซื้อ
อุปกรณ์หรือวัสดุก่อสร้างจานวนมากมาเก็บสารองไว้ นอกเหนือจากการใช้ในการพัฒนาโครงการแต่ละ
โครงการเท่านัน้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสารองการเพิ่มขึ้น ของค่ าวัสดุก่อสร้างและค่าก่อ สร้า ง ( Contingency
Costs) ประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าโครงการไว้ล่วงหน้าในการจัดทาการประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้าง
ของทุกโครงการ และในการดาเนินการที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้างอยู่ใน
ระดับทีม่ กี ารประมาณการมาโดยตลอด
3.1.7 ความเสี่ยงจากความล่าช้าและคุณภาพของผลงานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มที ีมงานก่อสร้างของบริษัทฯ เอง ดังนัน้ ในการดาเนินงานก่อสร้างโครงการ
อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมต่างๆ บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างจากภายนอก ซึง่ บริษทั ฯ อาจ
เผชิญกับความเสีย่ งกรณีท่ีขาดแคลนผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ คี ุณภาพหรือ ผูร้ บั เหมาส่งมอบงานล่าช้า อัน
เนื่องมาจากผูร้ บั เหมาอาจไม่มคี วามชานาญหรืออาจมีปญั หาขาดแคลนแรงงาน หรือผูร้ บั เหมาส่งมอบ
งานได้ทนั ตามกาหนดเวลาแต่คุณภาพของงานอาจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ทาให้บริษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานและส่งมอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้
ตรงตามกาหนด
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการกาหนดนโยบายในการคัดเลือก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่มคี ุณภาพ โดยจัดให้มกี ารประกวดราคาในทุกโครงการ ให้มผี ู้ย่นื เสนอราคาอย่าง
น้อย 3 รายขึน้ ไป ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รบั เหมา โดยจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์การทางาน ชื่อเสียง และผลงานในอดีตทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะผลงานทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับ
โครงการของบริษทั ฯ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมถึงความ
พร้อ มในการทางานและฐานะการเงิน ของบริษัท ผู้รบั เหมาก่ อสร้าง เพื่อ ประกอบการพิจารณาการ
คัดเลือกผูร้ บั เหมานอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ จะได้ผรู้ บั เหมาที่มี
คุณภาพ มาเป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้างให้กบั โครงการของบริษทั ฯ อีกทัง้ สาหรับโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่
และมีความซับซ้อนของงาน บริษัทฯ จะมีผรู้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ ากกว่า 1 ราย ดาเนินการสาหรับงาน
ก่อสร้างภายนอกแยกจากงานก่อสร้างภายในตัวอาคาร และงานระบบภายนอก เช่น ระบบไฟฟ้าและ
สือ่ สาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงงานตกแต่งภายใน เพื่อ
ลดความเสีย่ งในการบริหารการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ สัญญาว่าจ้างก่อสร้างของบริษทั ฯ
ยังมีการกาหนดค่าปรับในกรณีส่งมอบงานล่าช้า และมีการหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละงวดงาน
อีกร้อยละ 5 ของมูลค่างานที่ส่งมอบ ซึ่ง ผู้รบั เหมาจะได้รบั เงินประกันคืนเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ประกันผลงาน ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ สามารถควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และ
คุณภาพของงานได้ตามทีก่ าหนด
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บริษทั ฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน
ั หาต่ า งๆ ที่พ บในงานก่ อ สร้า งและร่ ว มกัน แก้ไ ขป ญ
ั หาดัง กล่ า ว
อย่ า งสม่ า เสมอเพื่อ สอบถามป ญ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาและควบคุมงานเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และกากับดูแล
ในด้ า นระยะเวลาและควบคุ ม คุ ณ ภาพผลงานของผู้ ร ับ เหมาก่ อ สร้ า ง ในการตรวจรับ งานจาก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างบริษทั ฯ จะมีผจู้ ดั การโครงการ ทีมงานวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อร่วมกัน
พิจารณาคุณภาพของการส่งมอบงานของผูร้ บั เหมาอีกด้วย
ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
3.1.8 ความเสี่ยงจากความสาเร็จของโครงการในอนาคต
ในเดือนธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการ
ขายพืน้ ทีเ่ ช่าจานวน 1 โครงการ จานวน 10 ยูนิต ซึง่ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 300 ล้านบาท ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีลกู ค้าทีท่ าสัญญา
เช่าแล้วจานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด และมีโครงการในอนาคตจานวน 1
โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 175 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการ
แล้วและยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทีด่ นิ ดังกล่าว โดยบริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการไม่มผี เู้ ช่าโรงงาน
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อันจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนจากโรงงานที่สร้างแล้วเสร็จ
และภาระต้นทุนการก่อสร้างสาหรับโครงการในอนาคตอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการดาเนินการหาผู้เช่านัน้ บริษัทฯ ได้แบ่งการก่อสร้าง
โครงการเป็ น 2 เฟส โดยสาหรับการก่อสร้างโครงการที่ 1 ทีแ่ ล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการให้เช่าพืน้ ทีเ่ ช่า
จานวน 10 ยูนิต นัน้ บริษทั ฯ ได้ทาการก่อสร้างเป็ น 2 เฟส โดยจานวน 5 ยูนิตแรกได้เริม่ ก่อสร้างและ
แล้วเสร็จพร้อมเปิ ดให้บริการในเดือนสิงหาคม ปี 2555 และเดือนมีนาคม ปี 2556 ตามลาดับ ซึ่ง
หลังจากเปิ ดให้บริการไม่นาน บริษัทฯ ก็ได้การตอบรับที่ดีจากลูกค้าและทาสัญญาเช่าหลังจากเปิ ด
ให้บริการภายในปี เดียวกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั การตอบรับที่ดแี ละเห็นโอกาสทางธุรกิจเพิม่ เติม บริษทั ฯ
จึงดาเนินการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพิม่ เติมอีกจานวน 5 ยูนิตในพื้นที่เดียวกัน โดยได้เริม่
ก่อสร้างในเดือนธันวาคม ปี 2556 และแล้วเสร็จพร้อมเปิ ดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 ทาให้
บริษทั ฯ ไม่ได้มภี าระจากต้นทุนการก่อสร้างเต็มจานวนทัง้ 10 ยูนิตในตัง้ แต่แรก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
อยู่ในระหว่างการพัฒนาทีด่ นิ สาหรับโครงการที่ 2 ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณอื่น แต่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ีเช่ นเดียวกัน และจะเริ่มต้นพัฒนาและก่อสร้า งเมื่อบริษัท ฯ ได้รบั การติดต่ อจากลูกค้าแล้ว
เท่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความมันใจว่
่ าจากการเปิ ดเสรีทางด้านการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ ภายในกรอบ
AEC ในปี 2558 จะส่งผลให้เกิดการขยายฐานการผลิตและการลงทุนในประเทศมากยิง่ ขึน้ เนื่องจาก
ความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียนมีการขยายตัว
มากขึน้ ซึง่ เป็ นโอกาสทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ จานวนลูกค้าได้มากขึน้ จากกลุ่มผูป้ ระกอบการที่
ต้องการโรงงาน แต่ยงั ไม่ต้องการลงทุนสร้างโรงงานเอง ทัง้ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศอีกเป็ น
จานวนมาก
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3.1.9 ความเสี่ยงจากสัญญาเช่าระยะสัน้
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีลูกค้าทีใ่ ช้บริการเช่ากับบริษทั ฯ จานวน 3 ราย ซึง่ สัญญาบริการโรงงานสาเร็จรูป
ให้เช่าของบริษทั ฯ กับลูกค้าทัง้ 3 รายนัน้ เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยให้ทางเลือกในการ
ต่อสัญญา บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการทีล่ กู ค้าไม่ตอ้ งการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว
อย่างไรก็ดี โดยทัวไปเมื
่
่อลูกค้าเริม่ ทาการดาเนินธุรกิจหรือผลิตสินค้าแล้วนัน้ มักจะไม่ยา้ ยฐานการผลิต
หรือเปลีย่ นแปลงสถานทีเ่ ช่า เนื่องจากก่อนการตัดสินใจเช่าโรงงานนัน้ ลูกค้าจะพิจารณาฐานลูกค้าหรือ
แหล่ ง การกระจายสิน ค้ า ของตน การอยู่ ใ กล้ก ับ แหล่ ง วัต ถุ ดิบ ที่ส าคัญ รวมถึ ง ธุ ร กิจ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึง่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ เป็ นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเบาทีม่ กี ารผลิตเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ ยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ซึง่ หากแหล่งวัตถุดบิ หรือฐานการผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุ นยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
แล้วนัน้ จึงมีโอกาสน้อยทีล่ ูกค้าของบริษัทฯ จะย้ายฐานการประกอบธุรกิจไปยังสถานที่อ่นื นอกจากนี้
การตัดสินใจย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจยังก่อให้เกิดต้นทุนในการโยกย้ายวัสดุอุปกรณ์และสินค้า และ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพิ่มเติม ในโรงงานในพื้นที่ใหม่ อีกด้วย ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการออกแบบโรงงาน
สาเร็จรูปของบริษทั ฯ ทีม่ มี าตรฐาน มีรปู แบบทีท่ นั สมัย มีความโดดเด่นด้านพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีอ่ อกแบบมาให้
สามารถจัดวางโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่นซึ่งทาให้ลูกค้ าสามารถออกแบบการวาง
โครงสร้างใช้งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลาอันสัน้ ในการจัดตัง้ โรงงาน นอกจากนี้บริษทั ฯ ยัง
เน้นการสร้างความสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นกับลูกค้า มีบริการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อการ
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นระยะยาว เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในการไม่ต่อสัญญาเช่ากับบริษทั ฯ อีกด้วย
3.1.10 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
ในปจั จุบนั บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการ
จานวน 1 โครงการ ก่อสร้างบนเนื้อทีโ่ ดยประมาณ 26 ไร่ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ในพืน้ ที่
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และมีโครงการในอนาคตทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาทีด่ นิ
อีก 1 โครงการในบริเวณใกล้เคียงในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัด
ระยอง มีพน้ื ทีโ่ ดยรอบเป็ นทีต่ งั ้ ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมหลาย
แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์ และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน์ อินดัสเตรียลพาร์ค เป็ นต้น ซึ่งมีผปู้ ระกอบการรายอื่นที่
ให้บริการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ หลายราย ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีช่อื เสียงและมี
ประสบการณ์การดาเนินธุรกิจมายาวนานกว่าบริษัทฯ ทัง้ นี้ หากพื้นที่ในบริเวณจังหวัดระยองมีภาวะ
อุปทานล้นตลาด จะทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
และทาให้การแข่งขันในธุรกิจสูงขึน้
อย่างไรก็ตาม ก่อนดาเนินการพัฒนาโครงการ บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้และพิจารณาศักยภาพ
ของการพัฒนาโครงการอย่างละเอียด มีการวางแผนงานอย่างรอบคอบ ตัง้ แต่การจัดซือ้ จัดหาทีด่ นิ การ
กาหนดรูปแบบและแนวคิดของโครงการที่นาเสนอ ทาเลที่ตงั ้ ของโครงการ การกาหนดค่าเช่าและ
ค่าบริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการ ผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการลงทุน โอกาส
การได้รบั สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ น รวมถึงอุปสงค์
และอุปทานของธุรกิจ และภาวะการแข่งขันโดยรอบพื้นที่ดงั กล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้ การพัฒนา
โครงการสาเร็จ ตามที่ได้วางแผนไว้ สร้างผลตอบแทนที่ดแี ละต่อเนื่องให้กบั บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้จากัดการพิจารณาพัฒนาโครงการแต่ เพียงในจังหวัดระยองเท่านัน้
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บริษัทฯ ยังมีการศึกษาและพิจารณาการขยายการลงทุนไปยัง พื้นทีน่ ิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
บริษัท ฯ เล็ง เห็น ถึง ศัก ยภาพในการพัฒ นา มีโ อกาสการเติบ โตและการขยายฐานลูก ค้า และสร้า ง
ผลตอบแทนทีด่ ขี องโครงการในอนาคต เช่น สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็ น
ต้น
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 1,692.27 ล้านบาท โดยเป็ นหนี้สนิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) จานวน 1,429.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.44 ของหนี้สนิ
รวม ทัง้ นี้ หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ดังกล่าว ประกอบด้วยสินเชื่อจากสถาบันการเงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว และเงินกูย้ มื จากกิจการทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แปรผันตาม
การประกาศของธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้ หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวปรับตัวสูงขึน้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
เป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ได้แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะนาเงินทุนทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนได้บางส่วนมาชาระภาระ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ นอกจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะเพิม่ ขึน้ จากทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วเพิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนของหนี้สนิ จะลดลงจากการชาระคืนเงินกูย้ มื เช่นกัน ดังนัน้ อัตราส่วน
ทางการเงินของบริษัทฯ เช่น อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนและอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนจะ
ปรับตัวดีขน้ึ ซึง่ อาจทาให้บริษทั ฯ ได้รบั อัตราดอกเบีย้ ทีล่ ดลงหากบริษทั ฯ มีความต้องการสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพิม่ เติมในอนาคต และนอกจากนี้ เมื่อบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ แล้วนัน้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิม่ โอกาสและทางเลือกในการระดมทุน ผ่านตลาดทุนได้มากขึน้ และ
ต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลงอีกด้วย
3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของหน่ วยงานราชการหรือ
หน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิ จของบริษทั ฯ
การเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็ นปจั จัย
ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั ฯ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่ได้ทา
การติดตามและศึกษากฎระเบียบอย่างครบถ้วนและให้เป็ น ปจั จุบนั แล้วนัน้ อาจทาให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ไิ ม่
สอดคล้องกับกฎระเบียบทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงใหม่ และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
เพื่อแก้ไขดัดแปลงให้การปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างถูกต้อง การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ อาทิ การเปลีย่ นแปลง
กฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติผงั เมือง ข้อกาหนดการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด และพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ได้แก่ การกาหนดเนื้อทีท่ ด่ี นิ การกาหนดความกว้างของ
เขตทางเดินและเขตถนน การกาหนดพืน้ ทีส่ ่วนกลาง การส่งมอบและโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ส่วนกลาง
ทัง้ หมดให้แก่นิติบุคคลโครงการ การกาหนดระเบียบชุมชน การประเมินและจัดทารายงานผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน และจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง เป็ น ต้น รวมถึง การ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การวางผังจราจร และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรือโครงการทางด่วนพิเศษ เป็ นต้น
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นอกจากนี้ มาตรการการกาหนดอัตราส่วนเงินให้สนิ เชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV
ratio) ในการให้สนิ เชื่อหรือให้เงินกูย้ มื เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ รี าคาซือ้ ขายต่ ากว่า 10 ล้านบาทลงมา สาหรับ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยแนวสูง หรือคอนโดมิเนียมนัน้ มีการกาหนด LTV ratio ทีอ่ ตั ราร้อยละ 90 และมีการ
ปรับใช้มาตราการดังกล่าวเฉพาะกับการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ตามสัญญาซือ้ ขายทีท่ าตัง้ แต่ 1 มกราคม 2554
หรือภายหลังจากนัน้ ซึง่ มาตราการเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการกูย้ มื ของผูบ้ ริโภค อีก
ทัง้ มาตราการเหล่านี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอขึน้ อยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบาย
ของรัฐบาลในช่วงเวลาต่างๆ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ทาการศึกษาและมีการติดตามการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับกฎระเบียบต่างๆ และ
นโยบายของหน่วยงานราชการทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องอย่างละเอียด และได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการโดยพิจารณาตามข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ปรับเปลี่ยนการดาเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิด ขึ้นดังกล่ าว ควบคู่ไ ปกับ การศึก ษาสภาวะตลาดอย่า งสม่ าเสมอ ซึ่งจากการเตรีย มความพร้อ ม
ดังกล่าว บริษัทฯจึงมันใจว่
่ า บริษทั ฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบดังกล่าว
3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ ภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ ตลาด
ทางการเงิ น รวมถึงปัจจัยมหภาคอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิ งลบต่อเศรษฐกิ จของประเทศ
ไทยและต่อธุรกิ จของบริษทั ฯ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ทอ่ี าจเกิดขึน้ ซึ่งทาให้เกิดการชะลอใน
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลให้ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจลดลง อาจก่อให้เกิด
การชะลอตัว ในการใช้จ่า ยของผู้บริโ ภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ อ ฐานะทางการเงินและผล
ประกอบการของบริษทั ฯ โดยปจั จัยเหล่านี้เป็ นปจั จัยภายนอกทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็ น
ความเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบการทุกรายอาจได้รบั ผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน
ทัง้ นี้ จากข้อ มู ล รายงานนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ฉบับ เดือ นมีน าคม ปี 2558
คาดการณ์ ว่ า เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 จะมีอตั ราการขยายตัว ของผลิต ภัณฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ในอัตราร้อยละ 3.8 ซึง่ ลดลงจากการคาดการณ์
ณ เดือนธันวาคม ปี 2557 ทีอ่ ตั ราร้อยละ 4.0 อย่างไรก็ตาม จากการทีส่ ถานการณ์ทางการเมืองมีความ
ชัดเจนมากขึน้ การทีภ่ าครัฐสามารถดาเนินงานได้ตามปกติ และความเชื่อมันของภาคเอกชนฟื
่
้ นตัว จาก
มาตรการการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ จะส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวดีขน้ึ และกลับมาเป็ นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับภาคการส่งออกทีค่ าดว่าน่ าจะฟื้ นตัวเพิม่ ขึน้ เช่นเดี ยวกัน ดังนัน้ จึงได้
คาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมาขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับปกติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจึงคาดการณ์อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2558 เท่ากับอัตราร้อยละ 3.8 ซึง่ สูงกว่า
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2556 และปี 2557 ทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.9 และร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
(ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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3.3.3 ความเสี่ยงจากกลุม่ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่ องจากมีการ
ประกอบธุรกิ จที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับบริษทั ฯ
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้แก่ TEE Development Pte Ltd มีการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อ ยละ 49 ของทุ น จดทะเบีย นที่อ อกและเรีย กช าระแล้ว ก่ อ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ให้แ ก่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ ซึง่ TEE Development Pte Ltd มีการถือหุน้ โดย TEE Land Ltd ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ทัง้ นี้ TEE Land Ltd เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) ซึง่ อาจทาให้
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งหากผู้ถอื หุ้น ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม TEE Development Pte Ltd และบริษทั ฯ ได้มขี อ้ ตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholder
Agreement) ซึง่ มีขอ้ ความทีย่ นื ยันกับบริษทั ฯ ว่ากลุ่ม TEE Development Pte Ltd จะไม่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย หรือประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลกั ษณะอาจเป็ นการ
แข่งขัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในอนาคต ทัง้ เป็ นการประกอบกิจการ
ด้วยตนเอง หรือประกอบกิจการร่วมกับผูอ้ ่นื ในประเทศไทย
3.3.4 ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามัญ ต่ อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ ก่ อนที่จะได้
รับ ทราบผลการพิจ ารณาของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เกี่ย วกับ การน าหุ้ น สามัญ ของบริษัท ฯ เข้า เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ดังนัน้ จึงยังคงมีความไม่แน่ นอนที่บริษัทฯ จะได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสีย่ งเกีย่ วกับสภาพคล่องในการซื้ อขายหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ สามัญตามทีค่ าดการณ์ไว้
หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่ได้รบั การอนุญาตให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทัง้ นี้
บริษัท ฯ ได้ย่ืน ค าขออนุ ญ าตน าหุ้น สามัญ เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ แล้ ว เมื่อ วัน ที่ 7
พฤษภาคม 2558 ซึง่ ในขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้า
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้ว พบว่าบริษทั ฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุ รมิ สิทธิเป็
์ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดยตาม
หลักเกณฑ์การนาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นัน้ บริษทั ฯ จะต้องมีผู้
ถือหุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาทางการเงิน ของบริษทั ฯ คาด
ว่า บริษทั ฯ จะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับการกระจายการถือหุน้ รายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดดังกล่าว
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปแล้
่
วเสร็จ
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3.3.5 ความเสี่ยงกรณี ราคาหุ้นของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวน ซึ่งก่อให้เกิ ดผลขาดทุนอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูล้ งทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครังนี
้ ้
ราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ อาจมีความผันผวนของ
ช่วงราคาซือ้ ขายเนื่องจากปจั จัยหลายประการ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ รวมถึง
 สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อ่นื ๆ หรือในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือในอุตสาหกรรมพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
 ทัศนะที่มีต่ อโอกาสของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ฯ รวมถึง สภาวะอุต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไป
่
 ความแตกต่ า งระหว่ า งผลประกอบการทางการเงิน และผลการดาเนิ น งานที่แ ท้จ ริง กับ ผล
ประกอบการทางการเงินและผลการดาเนินงานทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
 บทวิจยั ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือการเปลีย่ นแปลงคาแนะนาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 การเปลี่ย นแปลงของการประเมิน มูลค่า ตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ ดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ
 การเปรียบเทียบเหตุการณ์ในทางลบทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ กับการคาดการณ์ท่เี หตุการณ์นนั ้ อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ
เช่นกัน
 การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจ
 ข้อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ และ
 สภาวะหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ทัง้ นี้ ปจั จัยต่างๆ เหล่านี้รวมถึงปจั จัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อความต้องการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ อันทา
ให้ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีความผันผวน ซึง่ อาจทาให้ราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ รวมถึงอาจทาให้เกิดข้อจากัดหรือขัดขวางมิให้ผู้
ลงทุนสามารถขายหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้ ของบริษทั ฯ
3.3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและการส่งมอบหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ หุน้ ของบริษัทฯ ไม่ได้มตี ลาดรองเพื่อการซือ้ ขาย ราคาเสนอขาย
หุน้ ของบริษทั ฯ ในการเสนอขายครัง้ นี้เป็ นผลจากการ [] และอาจไม่ใช่การบ่งชีข้ องราคาซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จาเป็ นต้องจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ชาระแล้วสาหรับหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขายในครัง้ นี้ และยื่นบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ กับกระทรวง
พาณิชย์ก่อนการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าการจดทะเบียนและการส่งมอบหุน้ ของบริษทั
ฯ จะดาเนินการได้ภายในประมาณ 5 วันทาการภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รบั ชาระเงินค่าหุ้นแล้ว ตาม
กฎหมายไทย สถานะของผูล้ งทุนในช่วงระหว่างทีไ่ ด้ชาระเงินค่าหุน้ จนถึงเวลาทีไ่ ด้มกี ารจดทะเบียนเพิม่
ทุนชาระแล้วและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์นั ้ นมีความไม่แน่ นอนใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนจะยังไม่ถือว่าเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่จะถือว่าเป็ นเจ้าหนี้ทไ่ี ม่มี
หลักประกัน
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3.3.7 ความเสี่ยงกรณี กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษทั ฯ มีขอ้ จากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทั ฯ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ จากัดสัดส่วนการเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดในบริษทั ฯ ของ
ชาวต่างชาติไว้ทร่ี อ้ ยละ 49 นอกจากนี้ การเข้าถือหุน้ ของชาวต่างชาติยงั ถูกจากัดไว้โดยกฎหมายไทย
ดังนัน้ สภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากข้อจากัดดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อการถือหุน้ ของชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ ถึงเพดานทีก่ าหนดไว้ ผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยอาจไม่
สามารถโอนหุน้ ของตนให้บคุ คลอื่นซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยได้ นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย อาจ
ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าหุน้ สามัญนัน้ จะตกอยู่ในข้อจากัดจากสัดส่วนการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ
และหุน้ ดังกล่าวจะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซ้ อ้ื ได้หรือไม่ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์จะปฏิเสธ
การจดแจ้งการโอนหุน้ สามัญนัน้ หรือไม่เช่นกัน
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