ปัจจัยความเสี่ ยง
ก่อนการตัดสิ นใจในการลงทุ น ผูล้ งทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อหุน้ สามัญของบริ ษทั ร่ มโพธิ์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตลอดจนข้อมูลรายละเอียดอื่นในเอกสาร
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ปั จจัยความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้มิได้เป็ นความเสี่ ยงทั้งหมดที่มีอยู่ ดังนั้น ปั จจัยความเสี่ ยงอื่นๆ ที่บริ ษทั มิได้
รับทราบในขณะนี้ หรื อที่ บริ ษทั เห็ นว่าเป็ นปั จจัยความเสี่ ยงที่ ไม่เป็ นสาระสาคัญในปั จจุบัน อาจเป็ นปั จจัยความเสี่ ยงที่ มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ หรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้
อนึ่ ง ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตที่ ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถอ้ ยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า”
“เห็ นว่า” “อาจจะ” “มี แผนการ” หรื อ “ประมาณ” เป็ นต้น หรื อคาหรื อข้อความอื่นใดในลักษณะทานองเดี ยวกัน หรื อการ
คาดการณ์เกี่ยวกับแผนการประกอบธุรกิจ ผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิ จ
ของบริ ษทั นโยบายของรัฐบาล และอื่นๆ เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนได้
ปั จจัยความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของ บริ ษทั
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเสี่ยงจากการในการพัฒนาโครงการและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่ งขันสู ง
เนื่ องจากการพัฒนาโครงการของบริ ษทั เน้นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมในทาเลที่ มีศกั ยภาพ
บริ เวณหัวเมืองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต จึงทาให้ หากกรณี ที่บริ ษทั ขยายการพัฒนาโครงการไปยังตลาดภูมิภาคอื่น
ซึ่งบริ ษทั ไม่เคยมีพฒั นาโครงการหรื อมีฐานลูกค้ามาก่อน อาจทาให้บริ ษทั ต้องเผชิญความเสี่ ยงอยูห่ ลายประการ อาทิเช่น การ
ไม่สามารถรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การเลือกทาเลที่ต้ งั โครงการไม่ตรงความต้องการผูบ้ ริ โภค ข้อบังคับและข้อกฎหมายที่
มีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยดังกล่าวต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้น นอกจากนี้ การที่
มีจานวนอาคารชุดใหม่ในจังหวัดภูเก็ตทยอยเข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง แสดงให้เห็ นถึงการปรับตัวที่ เพิ่มขึ้นด้านอุปทานใน
ตลาดซึ่ งจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ ระกอบการจากการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าที่สูงขึ้น ซึ่งหากบริ ษทั ศึกษาผลกระทบ
ดังกล่าวไม่เพียงพออาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานให้ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้ โดยจากข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานว่าในเขตจังหวัดภูเก็ต ในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 มีจานวนหน่ วยที่
เปิ ดขายทั้งสิ้น 16,925 หน่วย 19,710 หน่วย และ 21,334 ตามลาดับ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะของอุปทานของห้องชุดในเขตจังหวัด
ภูเก็ตที่ยงั มีการขยายตัวสูง
อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุ นก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริ ษทั จะทาการศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุ น อย่าง
รอบคอบและระมัด ระวัง อาทิ เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม สภาวะการแข่ ง ขัน ในท าเลที่ บ ริ ษ ัท พัฒ นาโครงการ ภาวะ
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ มาตรการทางการเงินที่ อาจส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการให้สินเชื่ อของสถาบันการเงิ นต่างๆ
และความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคในอุตสาหกรรม เป็ นต้น ตลอดจนการทาวิจยั ตลาดในพื้นที่บริ เวณโครงการเพื่อเก็บข้อมูลปั จจัย
ต่างๆ อาทิ เช่น จานวนผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณนั้นๆ รู ปแบบโครงการวิธีการตั้งราคาและที่ ต้ งั ของ
คู่แข่ง รวมไปถึงการทาแบบสอบถามความต้องการของลูกค้าและปั จจัยที่ลูกค้าให้ความสาคัญในการเลือกซื้อที่พกั อาศัยในย่าน
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ที่บริ ษทั จะพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ทีมผูบ้ ริ หารจะไตร่ ตรองข้อมูลรายงานที่ได้มีการศึกษาอย่างละเอียดและพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของโครงการ รวมไปถึงผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่จะได้รับก่อนเริ่ มทาพัฒนาในแต่ละโครงการ
จานวนหน่ วยของอาคารชุดในจังหวัดภูเก็ต
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จานวนโครงการที่เปิ ดขาย (โครงการ)

91

98

99

อัตราขยายตัว (ร้อยละ)

-

7.69

1.02

16,925

19,710

21,334

-

16.45

8.24

5,979

5,455

4,301

-

(8.76)

(21.15)

จานวนหน่วยที่เปิ ดขาย (หน่วย)
อัตราขยายตัว (ร้อยละ)
จานวนหน่วยเหลือขาย (หน่วย)
อัตราขยายตัว (ร้อยละ)
ที่มา : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3.2 ความเสี่ยงจากการทีผ่ ลประกอบการขึน้ อยู่กบั ความสาเร็จของโครงการทีก่ าลังพัฒนาอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีโครงการที่ อยูร่ ะหว่างก่อสร้างและรอรับรู ้รายได้เมื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ จานวนทั้งสิ้ น 1
โครงการประกอบด้วยโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 มูลค่าโครงการประมาณ 574 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั คาดว่าโครงการ
ดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็ จพร้อมโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ลูกค้า และสามารถรับรู ้รายได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ดังนั้น
บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับรู ้ผลประกอบการตามที่คาดหากมีความไม่แน่ นอนของการก่อสร้างหรื อความสาเร็ จจาก
การพัฒ นาโครงการ ซึ่ งความส าเร็ จในการพัฒ นาโครงการพัฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จะขึ้ น อยู่กับ หลายปั จ จัย
ประกอบด้วย ความเพียงพอของเงินทุนสาหรับหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการ ภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์
และเศรษฐกิจในประเทศไทย ราคาวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนความเชื่อมัน่ ของผูซ้ ้ือ เช่น มาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ อัตรา
ดอกเบี้ยที่เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จูงใจในการซื้อที่อยูอ่ าศัยของผูซ้ ้ือ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการติดตามและศึ กษาภาวะเศรษฐกิ จในประเทศที่ อาจมี ผลกระทบในหลายๆ ปั จจัยเช่น การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงภาวะ
อุตสาหกรรมของอสังหาริ มทรัพย์ เช่น จานวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อที่อยูอ่ าศัย จานวนคอนโดมิเนียมที่มีการ
โอน ความคืบหน้าของโครงการสร้า งพื้นฐานของรัฐบาล เช่น โครงการรถไฟฟ้ ารางเบา (Light Rail หรื อ Tram) จากสถานี
รถไฟท่านุ่น จ.พังงา-สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต ซึ่ งเป็ นเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมการท่องเที่ยว 3 จังหวัดภาคใต้
“สุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต” การพัฒนาท่าอากาศยานจ.ภูเก็ตระยะที่ 3 เพื่อรองรับผูโ้ ดยสารเป็ น 18 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะก่อให้เกิด
การจ้างงานตามการขยายตัวของห้างสรรพสิ นค้า อาทิเช่น ห้างเซ็นทรัล ห้างเอ็มโพเรี ยม คิงพาวเวอร์ และปั จจัยด้านอื่นๆที่มีผล
ต่อความสาเร็ จของโครงการ เช่น แนวโน้มอุปสงค์ที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคและความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่ บริ ษทั จะได้
สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของตลาดได้
อย่างทัน ท่ ว งที นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการพิ จ ารณาการลงทุ น พัฒ นาโครงการแต่ ล ะโครงการ
(Feasibility study) โดยจะมีการศึกษา เก็บข้อมูล และวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ คอนเซ็ปของผลิตภัณฑ์ ทาเลที่ต้ งั
ไปจนถึงจานวนเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
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3.3 ความเสี่ยงจากการทีผ่ ลประกอบการในอนาคตไม่ ตรงตามเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ าไม่ โอนตามวันทีก่ าหนดไว้ ในสัญญา
เนื่ องจากโครงการของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นการขายกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดก่อนที่ การพัฒนาโครงการจะแล้วเสร็ จ โดย
ในช่วงระหว่างการพัฒนาโครงการ บริ ษทั จะดาเนิ นการให้ลูกค้าทาสัญญาจองซื้ อห้องชุดและทยอยผ่อนเงินดาวน์โดยบริ ษทั
จะกาหนดระยะเวลาในการผ่อนดาวน์ โครงการให้ส อดคล้อ งกับ ระยะเวลาในการก่ อสร้ างโครงการ ซึ่ งปกติ จะก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 22-36 เดือน และเมื่อบริ ษทั พัฒนาโครงการเสร็ จสิ้ น จึ งจะทาการนัดลูกค้าเพื่อให้ชาระเงินส่ วนที่ เหลือเพื่อ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดจึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงในกรณี ที่ลูกค้าไม่มาดาเนิ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดภายในระยะเวลาที่
กาหนดซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั มีโครงการที่ ลูกค้าทาการจอง / ทาสัญญาซื้ อขายแล้วแต่ยงั มิได้โอนกรรมสิ ทธิ์ จานวนทั้งสิ้ น 146 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า
รวม 403 ล้านบาท แบ่งเป็ นโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 3 จานวน 170 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 42
จากมูลค่ารวม ซึ่ งก่อสร้างแล้วเสร็ จและรอโอนกรรมสิ ทธิ์ ในไตรมาส 1 ปี 2560 และโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1
จานวน 233 ล้านบาทหรื อ คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 58 จากมู ล ค่ ารวม ซึ่ ง อยู่ร ะหว่างก่ อ สร้ างและคาดว่าจะโอน
กรรมสิ ทธิ์ในไตรมาส 4 ปี 2561
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว จึงได้กาหนดนโยบายให้ลูกค้าจะต้องทาการชาระค่าสัญญา
และเงินดาวน์ให้แก่บริ ษทั ก่อนการโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยสาหรับลูกค้าชาวไทยจะต้องทาการชาระค่าเงินจอง เงิ นทาสัญญาและ
เงินดาวน์ให้แก่บริ ษทั อย่างน้อยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00 – 15.00 ของมูลค่าห้องชุดก่อนโอนกรรมสิ ทธิ์ ในขณะที่
ลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ติดตามการชาระเงินได้ยากกว่าลูกค้าชาวไทยเนื่องจากมีภูมิลาเนาหลักอยูใ่ นต่างประเทศ
และจะสะดวกในการโอนกรรมสิ ทธิ์ เมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยตามฤดูกาลท่องเที่ยว จะต้องทาการชาระค่าเงินจอง เงิน
ทาสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริ ษทั อย่างน้อยคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 50.00 - 75.00 ของมูลค่าห้องชุดก่อนการโอน
กรรมสิ ทธิ์ ตามเงื่อนไขในสัญญา ตามลาดับ ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถขายห้องชุดให้แก่ลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อเพื่อพักอาศัยจริ ง
(Real demand) มากกว่าลูกค้าที่ตอ้ งการจองซื้ อเพื่อเก็งกาไร โดยสาหรับลูกค้าชาวไทยกาหนดให้ลูกค้าจะต้องทาการชาระเงิน
ให้แก่บริ ษทั เป็ นรายเดื อนตั้งแต่วนั ที่ ทาสัญญาซื้ อขาย จนถึงวันที่ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็ จในขณะที่ ลูกค้าชาวต่างชาติจะ
ชาระเงินดาวน์ตามงวดการก่อสร้าง ในขณะที่เงินส่วนที่เหลือ จะชาระ ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ซ่ ึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ
85.00 – 90.00 ของมูลค่าห้องชุดสาหรับลูกค้าชาวไทยและประมาณร้อยละ 25.00 – 50.00 ของมูลค่าห้องชุดสาหรับลูกค้า
ชาวต่างชาติ ตามลาดับ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีมาตรการในการติดตามการชระเงิ น โดยมอบหมายให้ฝ่ายปฏิ บัติการจัด ท า
รายงานการติดตามลูกค้าค้างชาระเป็ นรายเดือนและกาหนดให้ฝ่ายบัญชีการเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการติดตามลูกค้าที่คา้ งชาระ
โดยมีมาตรการ ดังนี้
ระยะเวลาค้างชาระเงินดาวน์

การดาเนินการ

เกินกว่า 30 วันนับจากวันครบกาหนดชาระ

ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศัพท์ และโปรแกรม Line

เกินกว่า 90 วันนับจากวันครบกาหนดชาระ

ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศัพท์ โปรแกรม Line และส่งจดหมายทวงถาม

เกินกว่า 120 วันนับจากวันครบกาหนดชาระ

ส่ งจดหมายยึดเงินดาวน์ และดาเนิ นการยึดเงินดาวน์

อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกค้าต่างชาติ บริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนปรนระยะเวลาในการทาสัญญาซื้อขายห้องชุด เนื่องจาก
ลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ติดตามการชาระเงินได้ยากกว่าลูกค้าชาวไทยจากมีภูมิลาเนาหลักอยูใ่ นต่างประเทศ และจะ
สะดวกในการโอนกรรมสิ ทธิ์ เมื่อเดิ นทางเข้ามายังประเทศไทยตามฤดูกาลท่ องเที่ ยวและลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีการชาระเงิ น
ดาวน์เกินกว่าประมาณการณ์อตั รากาไรขั้นต้นที่บริ ษทั กาหนดไว้
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ทั้งนี้ จากสถิติในปี 2557- 2559 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนลูกค้าที่ ยกเลิกการจองในอัตราที่ต่ า โดยมีอตั ราส่ วนลูกค้ายกเลิกการจอง
สะสมคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ10 ต่อจานวนสัญญาที่ลูกค้าทาการจองทั้งหมด ดังนั้น บริ ษทั จึงคาดว่าผลกระทบจากการ
ที่ลูกค้าไม่โอนกรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุดตามระยะเวลาจะไม่ส่งผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
จานวนหน่ วยทีล่ ูกค้ าจอง/ทาสัญญาซื้อขายแล้ วแต่ ยงั มิได้ โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โครงการ

จานวนหน่วยที่ขายแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
จานวน
มูลค่า
สัดส่ วนต่อมูลค่ารวม
(หน่วย)
(ล้านบาท)
ประมาณ (ร้อยละ)

ระยะเวลาที่คาดว่าจะโอน
กรรมสิ ทธิ์

- The Title หาดราไวย์ เฟส 2

-

-

-

-

- The Title หาดราไวย์ เฟส 3
- The Title หาดในยาง เฟส 1
รวม

45
101
146

170
233
403

42
58
100

ไตรมาส 1 ปี 2560
ไตรมาส 4 ปี 2561

- The Title หาดราไวย์ เฟส 1

ที่มา : บริ ษทั

3.4 ความเสี่ ยงจากความต่ อเนื่ องของรายได้ และความเสี่ ยงจากการรับรู้ รายได้ จากธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ที่เป็ นคอนโดมิเนียม
เป็ นหลัก
บริ ษทั มีรายได้จากการประกอบธุ รกิ จพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นคอนโดมิเนี ยมเป็ นหลัก โดยนับแต่จดั ตั้ง
บริ ษทั จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้มีการพัฒนาโครงการทั้งสิ้ นจานวน 3 โครงการ โดยระหว่างปี 2556- 2559
บริ ษทั มีรายได้พ่ ึงพิงจากการประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นคอนโดมิเนี ยมเป็ นสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ
90.00 ของรายได้รวม จึ งทาให้บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงหากภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมในพื้นที่ลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั เกิ ดภาวะอิ่ มตัวหรื อเข้าสู่ สภาวะถดถอยซึ่ งอาจจะกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษ ัท อย่างมี
นัยสาคัญ โดยบริ ษทั มีมูลค่าโครงการที่ อยู่ระหว่างรอการขาย ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวนรวม 877 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 ซึ่ งเป็ นห้องชุด ที่ อยู่ระหว่างพัฒนาและรอการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในไตรมาส 4 ปี 2561
จานวน 341 ล้านบาทและโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 3 ซึ่ งเป็ นห้องชุดที่ พฒั นาแล้วเสร็ จและพร้อมโอนกรรมสิ ทธิ์
จานวน 536 ล้านบาทจึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความต่อเนื่องของรายได้
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนพัฒนาโครงการในแต่ละครั้ง บริ ษทั จะดาเนิ นการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการด้าน
ต่างๆอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ โครงการที่เลือกมานั้นมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ มีผลตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์ที่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์ อุปทาน ของตลาดอย่างถี่ถว้ น ตลอดจนติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมจนกว่าจะปิ ดการขายในแต่ละโครงการ ดังนั้น บริ ษทั เชื่อว่า โครงการ The Title หาดใน
ยางซึ่งมีทาเลที่ต้ งั ที่มีศกั ยภาพอาทิเช่นอยูใ่ กล้ชายหาดในระยะประมาณ 300 เมตรและห่างจากสนามบินนานาชาติจงั หวัดภูเก็ต
ประมาณ 2 กิ โลเมตรจะประสบความสาเร็ จด้านการขายและจะช่วยให้การรับรู ้รายได้เมื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ในปี 2561 มีความ
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั มีแผนจะเปิ ดตัวโครงการใหม่เพิ่มเติมในปี 2560 - 2562 อาทิเช่น โครงการ The Title หาดในยางเฟส
2 , โครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 5 Zone 1 และ โครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 5 Zone 1 (โปรดดู ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 6 โครงการในอนาคต ) และยังแสวงหาโอกาสในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทอื่นหากการศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการสอดคล้องกับผลตอบแทนที่ ตอ้ งการ โดยที มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มี
ความเชื่อมัน่ ว่าจากประสบการณ์ที่อยูใ่ นวงการอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงบุคลากรที่ เชี่ยวชาญจะสามารถศึ กษาดาเนิ นการตาม
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แผนงานในการพัฒ นาโครงการให้ประสบความสาเร็ จและเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ และช่วยให้บริ ษทั มี ความ
ต่อเนื่องด้านรายได้ในระยะยาว
3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ าง
ดัชนีเฉลีย่ รายเดือนของราคาขายส่ งวัสดุก่อสร้ างรายปี ปี 2543 - 2559

อัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้ อยละ 2.56 ต่ อปี

ที่มา : สานักงานดัชนี เศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการค้า

ข้อมูลของสานักงานดัชนี เศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการค้าได้แสดงแนวโน้มดัชนี เฉลี่ยรายเดือนของราคาขายส่ ง
วัสดุก่อสร้างรายปี ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 80.50 ในปี 2543 เป็ นค่าเฉลี่ยระดับ 116.9 ในปี
2559 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 2.56 ต่อปี โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวมี
สาเหตุหลักมาจาก การขยายตัวของภาคก่อสร้างทั้งจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและภาคอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นหลัก
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าวจึงมีหน่วยงานภายในเพื่อทาหน้าที่ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างด้วยตนเอง จึงทา
ให้บริ ษทั สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบแผนงานที่ กาหนด ผ่านฝ่ ายควบคุมงานก่อสร้าง โดยฝ่ ายควบคุมงาน
ก่อสร้างจะทาหน้าที่ในการกาหนดคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ ซึ่ งฝ่ ายควบคุมงานก่อสร้างจะทา
การประเมินและคานวณค่าวัสดุก่อสร้างที่จะต้องใช้ท้ งั หมดซึ่ งได้แก่ อิฐ หิ น ปูน ทราย และเหล็ก เป็ นต้น และจะคานวณเผื่อ
ค่าความผันผวนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างในต้นทุนของโครงการไว้ในงบประมาณการก่อสร้างเพื่อลด
ผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณี ที่ราคาวัสดุก่อสร้างหลักมีการปรับตัวสู งขึ้น
บริ ษทั จะทาการเจรจากับผูข้ ายให้มีการยืนราคาเดิมหรื อต่อรองกับคู่คา้ โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะซื้อวัสดุก่อสร้างเป็ นจานวน
มากเก็บไว้เป็ นสิ นค้าคงคลัง ดังนั้น การดาเนิ นการดังกล่าวจะเป็ นกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ ยงจากราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ผนั ผวนได้ในระดับหนึ่ง
3.6 ความเสี่ยงจากการจัดหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
บริ ษทั จะทาการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทันทีและจะไม่ทาการซื้อที่ดินเพื่อรอเก็บไว้เนื่องจากไม่ตอ้ งการรับภาระ
ต้นทุนการถือครองที่ดินโดยไม่จาเป็ นโดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดปั ญหาสภาพคล่องแก่บริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั
จึงไม่มีนโยบายถือครองที่ดินเปล่า โดยจะมีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเพียงพอต่อระยะเวลาในการพัฒนาโครงการในระยะเวลาไม่
เกิน 2-3 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีที่ดินที่รอการพัฒนาจานวน 3โครงการ ได้แก่ โครงการ The Title หาดใน
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ยาง เฟส 2 , โครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 Zone 1 และโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 Zone 2 ซึ่ งจะเพียงพอ
ต่อการรับรู ้รายได้ตามแผนธุรกิจของบริ ษทั
อย่างไรก็ตามเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการไม่สามารถจัดหาที่ ดินเพื่อการพัฒนาในอนาคต บริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
แสวงหาช่องทางการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม อาทิเช่น การจัดหาที่ดินจากนายหน้าค้าที่ดิน การสื บหาที่ดินโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ซึ่งเป็ นกลุ่มผูท้ ี่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และมีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูค้ นในแวดวงธุรกิจที่หลากหลาย ตลอดจน
การจัดหาที่ดินผ่านการประมูลทรัพย์สินจากสถาบันการเงินซึ่ งเป็ นทรัพย์สินที่ติดเป็ นหลักประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรื อ
การประมูลทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี เป็ นต้น โดยเมื่อ บริ ษทั ได้รับข้อมูลดังกล่าว ฝ่ ายปฏิบตั ิการและนิติกรรมของบริ ษทั จะ
ทาการขอเอกสารจากผูเ้ สนอขายเพื่ อท าการส ารวจเบื้ องต้น อาทิ เช่ น ส าเนาโฉนดที่ ดิน ราคาที่ น าเสนอเบื้ องต้น โดยฝ่ าย
ปฏิบตั ิการและนิติกรรมจะให้ความสาคัญกับการตรวจสอบที่มาของกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเป็ นพิเศษเนื่องจากที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมัก
มีปัญหาด้านกรรมสิ ทธิ์อยูบ่ ่อยครั้งอาทิเช่น การตรวจสอบใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เป็ นต้น จากนั้น บริ ษทั จึงจะทา
การพิจารณาศักยภาพของทาเลที่ต้ งั และวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพและความเหมาะสมของขนาดและรู ปร่ างของที่ดินว่าสามารถ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้ อที่อยูอ่ าศัยในละแวกนั้น มีการพัฒนาสาธารณู ปโภคใน
บริ เวณนั้นเพียงพอ มีจุดดึงดูดที่น่าสนใจบริ เวณโครงการ อาทิเช่น ชายหาด แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า โรงเรี ยน โรงพยาบาล
เป็ นต้น จากนั้นบริ ษทั จึงจะดาเนิ นการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านการตลาด การเงิน การก่อสร้าง หรื อข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการแสดงให้เห็นว่ามีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการ และ
สามารถสร้ างผลตอบแทนในอัตราที่ เหมาะสมได้ บริ ษ ัท จึ งจะกาหนดราคาซื้ อและท าการเจรจาเพื่ อซื้ อที่ ดิ นจากเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์น้ นั ต่อไป
3.7 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท
การศึ กษากฎระเบี ยบและการติ ดตามการเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์เป็ นปั จจัย
สาคัญที่มีผลต่อการดาเนิ นงานและค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ซึ่งถ้าหากไม่ได้มีการติดตามและศึกษากฎระเบียบอย่างครบถ้วนและ
ให้เป็ นปั จจุบนั แล้ว อาจจะทาให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิไม่สอดคล้องกับกฎระเบี ยบที่ ได้มีการปรับปรุ งใหม่ และอาจมีผลกระทบต่อ
ต้น ทุ น ต่ อ บริ ษ ัท เนื่ อ งจากต้อ งมี ก ารแก้ไ ขดัด แปลงเพื่ อ ให้ เป็ นไปอย่ า งถู ก ต้อ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ อาทิ เช่ น
พระราชบัญญัติผงั เมือง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการออกแบบอาคาร อาทิเช่น การกาหนดอัตราส่วนพื้นที่วา่ งต่อพื้นที่
อาคาร (Open Space Ratio, OSR) และการก าหนดอั ต ราส่ วนพื้ นที่ อาคารรวมต่ อ พื้ นที่ ดิ น (Floor Area Ratio, FAR)
พระราชบัญญัติอาคารชุ ด พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่ งระบุ เกี่ ยวกับการถื อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดของบุ คคลด่ างด้าว
พระราชบัญญัติจดั สรรที่ ดิน พ.ศ 2543 ซึ่ งมี เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานพัฒนาโครงการของบริ ษทั อาทิ เช่น การ
กาหนดที่ดินจัดสรร การกาหนดพื้นที่ดินส่วนกลาง การกาหนดระเบียบชุมชน การประเมินรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
ผลการตรวจสอบสภาพอาคารสู ง เป็ นต้น ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษี เช่น พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
เป็ นต้น
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว จึงมอบหมายให้ฝ่ายปฏิ บตั ิการและนิ ติกรรมดาเนิ นการศึกษาและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายต่างๆอย่างเคร่ งครัด เพื่อที่จะให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอย่างถูกต้องอย่างสม่าเสมอและ
ไม่เกิดปั ญหาในอนาคต ซึ่งการปฏิบตั ิดงั กล่าวจะทาให้บริ ษทั ปรับตัวและแก้ไขการดาเนินงานของบริ ษทั ได้อย่างทันท่วงทีและ
ไม่มีความจาเป็ นที่ จะดัดแปลงแบบแผนของโครงการในภายภาคหน้าในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นต้นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแก่บริ ษทั
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3.8 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับการต่ ออายุสัญญาเช่ าทีด่ นิ ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่อาคาร เลขที่ 53 ถนนสุ คนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษทั ไม่ได้เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน แต่บริ ษทั ทาสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคาร เพื่อใช้เป็ นสานักงาน
จากบริ ษทั สามธันวา จากัดซึ่ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษทั (โปรดดูรายละเอียดในส่ วนที่ 2.2 การประกอบุรกิจ หัวข้อ 5
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 5.2.1 สัญญาเช่าสิ่ งปลูกสร้างและหัวข้อ 14 รายการระหว่างกัน) โดยสัญญาเช่าดังกล่าว
มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริ ษทั จึงอาจมีความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าที่ดิน ซึ่ งหากเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดินไม่ต่ออายุสัญญาเช่า บริ ษทั จะต้องจัดหาสานักงานแห่งใหม่ และมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ผ่านการจ่ายชาระค่าที่ดินดังกล่าวด้วยดีมาโดย
ตลอด อีกทั้งเงื่ อนไขในสัญญาระบุ ว่าบริ ษทั จะได้รับสิ ทธิ ในการต่ออายุสัญ ญาเช่ า ออกไปเท่ าที่ ผูใ้ ห้เช่าจะได้รับสิ ทธิ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์อนั ดี ดงั กล่าวและเงื่อนไขที่ ระบุในสัญญาจะช่วยลดความเสี่ ยงจากประเด็นดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี
สานักงานสาขาที่ จงั หวัด ภูเก็ต ซึ่ งสามารถดาเนิ นงานและปฏิ บัติการสาหรับงานด้านต่างๆได้เช่นเดี ยวกับสานักงานใหญ่ที่
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 294.58 ล้านบาท โดยเป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิ นและบริ ษทั อื่นที่
ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 126.67 ล้านบาท โดยรายการกูย้ มื ดังกล่าวจะนามาใช้พฒั นาโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนา
และโครงการในอนาคตของบริ ษทั และมีแนวโน้มที่มีความจาเป็ นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มไม่วา่ จะเป็ นการกูเ้ พิ่มหรื อการ
เพิ่มทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปั จจุบนั บริ ษทั มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างและเปิ ดจาหน่ายจานวน 1
โครงการ ได้แก่ โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 มูลค่าโครงการรวมประมาณ 574 ล้านบาท ซึ่ งเงินกูท้ ้ งั หมดมีการคิด
อัตราดอกเบี้ ยผันแปรตามอัตราดอกเบี้ ยในตลาด (Floating Rate) ดังนั้น หากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสู งขึ้น จะ
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ ต้น ทุ น การพัฒ นาโครงการและผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท อย่างไรก็ ดี หากบริ ษ ัท สามารถ
ดาเนิ นการขายหุ ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็ จ จะช่วยลดการพึ่งพิงการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินและบริ ษทั อื่น ซึ่ งจะลด
ผลกระทบภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริ ษทั ได้
ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
3.10 ความเสี่ยงจากกรณีทบี่ ริษัทมีผ้ถู ือหุ้นใหญ่ มอี ทิ ธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 กลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ เป็ นถือหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั โดยคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 91.93 ของ
ทุนจดทะเบี ยนที่ ออกและชาระแล้ว และภายหลังการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ กลุ่มนายเด่นดนัย หุ ตะ
จูฑะ จะถือหุ ้นรวมคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 64.65 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ดังนั้นบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
อาจมีความเสี่ ยงจากการที่ นายเด่นดนัย หุ ตะจูฑะ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการ
แต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
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บริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉะนั้นผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อ
ถ่วงดุลอานาจเรื่ องที่กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะเสนอได้
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดย
ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั ทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจะทาหน้าที่เข้าตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และมีความเป็ นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ได้ในระดับหนึ่ ง ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ มีวฒ
ุ ิการศึกษาและคุณวุฒิ รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถที่จะคุม้ ครองผูถ้ ือหุ ้น
รายย่อย นอกจากนี้ ในการตัดสิ นใจกระทาการหรื อละเว้นกระทาการใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการดาเนิ นงาน
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ผถู ้ ือหุน้ เป็ นหลักและหากบริ ษทั มีความจาเป็ นในการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริ ษทั
จะปฏิ บตั ิตามขั้นตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันและหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิการออกเสี ยง
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
3.11 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทอยู่ระหว่ างการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในการเสนอขายหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ครั้ งนี้ บริ ษ ัท อยู่ร ะหว่างการยื่น ขออนุ ญ าตเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูล้ งทุ นอาจมีความเสี่ ยงที่ หลักทรัพย์ของบริ ษทั อาจไม่ได้รับอนุ ญาตให้เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยน ท าให้ผูล้ งทุ น ไม่ มีต ลาดรองเพื่ อซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์และไม่ ได้รับ ผลตอบแทนจากการขายหุ ้น ได้ต ามราคาที่
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของ
บริ ษทั ในเบื้ องต้นแล้ว เห็นว่า บริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
(รวมถึงที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ข้อ 5 (ก) คือ มีผลการดาเนิ นงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอ
โดยมีกาไรสุ ทธิ ในปี ล่าสุดไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาทและมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ โดยมิได้ใช้คุณสมบัติตามข้อ 5
(ข) คือ มีผลการดาเนิ นงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอและมีมูลค่าหุ ้นสามัญตามราคาตลาดทั้งสิ้ นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน
บาท ยกเว้นคุณสมบัติในเรื่ องการกระจายหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยจานวนไม่ต่ากว่า 300 ราย ถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25.00 ของทุ นชาระแล้ว โดยที่ ปรึ กษาทางการเงิ นคาดว่าบริ ษ ัท จะมี คุณ สมบัติเกี่ ยวกับ การกระจายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น รายย่อย
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็ จ
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