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ปัจจัยความเส่ียง 

ก่อนการตดัสินใจในการลงทุน ผูล้งทุนควรใชว้ิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อหุน้สามญัของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตลอดจนขอ้มูลรายละเอียดอ่ืนในเอกสาร
ฉบบัน้ี ทั้งน้ี ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้น้ีมิไดเ้ป็นความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีอยู ่ดงันั้น ปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทั มิได้
รับทราบในขณะน้ี หรือท่ีบริษทั เห็นว่าเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีไม่เป็นสาระส าคญัในปัจจุบัน อาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ หรือผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้ 

อน่ึง ขอ้ความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี เช่น การใชถ้อ้ยค าวา่ “เช่ือวา่” “คาดวา่” 
“เห็นว่า” “อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เป็นตน้ หรือค าหรือขอ้ความอ่ืนใดในลกัษณะท านองเดียวกนั หรือการ
คาดการณ์เก่ียวกบัแผนการประกอบธุรกิจ ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทันโยบายของรัฐบาล และอ่ืนๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนได ้

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ  บริษทั
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1 ความเส่ียงจากการในการพฒันาโครงการและประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมทีม่กีารแข่งขันสูง   

เน่ืองจากการพฒันาโครงการของบริษทัเน้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในท าเลท่ีมีศกัยภาพ
บริเวณหวัเมืองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะจงัหวดัภูเก็ต จึงท าให้ หากกรณีท่ีบริษทัขยายการพฒันาโครงการไปยงัตลาดภูมิภาคอ่ืน
ซ่ึงบริษทัไม่เคยมีพฒันาโครงการหรือมีฐานลูกคา้มาก่อน อาจท าใหบ้ริษทัตอ้งเผชิญความเส่ียงอยูห่ลายประการ อาทิเช่น การ
ไม่สามารถรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค การเลือกท าเลท่ีตั้งโครงการไม่ตรงความตอ้งการผูบ้ริโภค ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมายท่ี
มีความแตกต่างกนัในแต่ละจงัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวต่างมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน นอกจากน้ี  การท่ี
มีจ านวนอาคารชุดใหม่ในจงัหวดัภูเก็ตทยอยเขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงการปรับตวัท่ีเพ่ิมข้ึนดา้นอุปทานใน
ตลาดซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการจากการแข่งขนักนัเพ่ือแยง่ชิงลูกคา้ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงหากบริษทัศึกษาผลกระทบ
ดงักล่าวไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยจากขอ้มูลของศูนย์
ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานวา่ในเขตจงัหวดัภูเก็ต ในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 มีจ านวนหน่วยท่ี
เปิดขายทั้งส้ิน 16,925 หน่วย 19,710 หน่วย และ 21,334 ตามล าดบั ซ่ึงสะทอ้นถึงสภาวะของอุปทานของหอ้งชุดในเขตจงัหวดั
ภูเก็ตท่ียงัมีการขยายตวัสูง 

 อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษทัจะท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนอยา่ง
รอบคอบและระมัดระวงั อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะการแข่งขันในท าเลท่ีบริษัทพัฒนาโครงการ ภาวะ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ มาตรการทางการเงินท่ีอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินต่างๆ 
และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรม เป็นตน้ ตลอดจนการท าวจิยัตลาดในพ้ืนท่ีบริเวณโครงการเพ่ือเก็บขอ้มูลปัจจยั
ต่างๆ อาทิเช่น จ านวนผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นบริเวณนั้นๆ รูปแบบโครงการวิธีการตั้งราคาและท่ีตั้งของ
คู่แข่ง รวมไปถึงการท าแบบสอบถามความตอ้งการของลูกคา้และปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัในยา่น
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ท่ีบริษทัจะพฒันาโครงการ ทั้งน้ี ทีมผูบ้ริหารจะไตร่ตรองขอ้มูลรายงานท่ีไดมี้การศึกษาอยา่งละเอียดและพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องโครงการ รวมไปถึงผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บก่อนเร่ิมท าพฒันาในแต่ละโครงการ  

จ านวนหน่วยของอาคารชุดในจงัหวดัภูเกต็ 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนโครงการท่ีเปิดขาย (โครงการ) 91 98 99 

อตัราขยายตวั (ร้อยละ)  - 7.69 1.02 

จ านวนหน่วยท่ีเปิดขาย (หน่วย) 16,925 19,710 21,334 

อตัราขยายตวั (ร้อยละ)  - 16.45 8.24 

จ านวนหน่วยเหลือขาย (หน่วย) 5,979 5,455 4,301 

อตัราขยายตวั (ร้อยละ)  - (8.76) (21.15) 

ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
3.2 ความเส่ียงจากการทีผ่ลประกอบการขึน้อยู่กบัความส าเร็จของโครงการทีก่ าลงัพฒันาอยู่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างและรอรับรู้รายไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิจ านวนทั้งส้ิน 1 
โครงการประกอบดว้ยโครงการ The Title หาดในยาง  เฟส 1 มูลค่าโครงการประมาณ 574 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัคาดวา่โครงการ
ดงักล่าวจะก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลูกคา้ และสามารถรับรู้รายไดภ้ายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561  ดงันั้น 
บริษทัอาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บรู้ผลประกอบการตามท่ีคาดหากมีความไม่แน่นอนของการก่อสร้างหรือความส าเร็จจาก
การพัฒนาโครงการ ซ่ึงความส าเร็จในการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยข์องบริษัท จะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย 
ประกอบดว้ย ความเพียงพอของเงินทุนส าหรับหมุนเวยีนในการพฒันาโครงการ ภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และเศรษฐกิจในประเทศไทย ราคาวสัดุก่อสร้าง ตลอดจนความเช่ือมัน่ของผูซ้ื้อ เช่น มาตรการการสนบัสนุนจากภาครัฐ อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจูงใจในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูซ้ื้อ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การติดตามและศึกษาภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีอาจมีผลกระทบในหลายๆ ปัจจยัเช่น การ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ การปรับเปล่ียนกฎเกณฑใ์นการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์รวมถึงภาวะ
อุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย ์เช่น จ านวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั จ านวนคอนโดมิเนียมท่ีมีการ
โอน ความคืบหน้าของโครงการสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล เช่น โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail หรือ Tram) จากสถานี
รถไฟท่านุ่น จ.พงังา-สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่เช่ือมการท่องเท่ียว 3 จงัหวดัภาคใต ้
“สุราษฎร์ธานี-พงังา-ภูเก็ต” การพฒันาท่าอากาศยานจ.ภูเก็ตระยะท่ี 3 เพื่อรองรับผูโ้ดยสารเป็น 18 ลา้นคนต่อปีซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
การจา้งงานตามการขยายตวัของหา้งสรรพสินคา้ อาทิเช่น หา้งเซ็นทรัล หา้งเอม็โพเรียม คิงพาวเวอร์ และปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จของโครงการ เช่น แนวโนม้อุปสงค์ท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีบริษทัจะได้
สามารถวางแผนกลยทุธ์ท่ีสามารถปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและตอบสนองความตอ้งการของตลาดได้
อย่างทันท่วงที นอกจากน้ีบริษัทยงัมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ
(Feasibility study) โดยจะมีการศึกษา เก็บขอ้มูล และวางแผนอยา่งละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ คอนเซ็ปของผลิตภณัฑ ์ ท าเลท่ีตั้ง 
ไปจนถึงจ านวนเงินลงทุนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน 
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3.3 ความเส่ียงจากการทีผ่ลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมายเน่ืองจากลูกค้าไม่โอนตามวนัทีก่ าหนดไว้ในสัญญา 

เน่ืองจากโครงการของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการขายกรรมสิทธ์ิห้องชุดก่อนท่ีการพฒันาโครงการจะแลว้เสร็จ โดย
ในช่วงระหวา่งการพฒันาโครงการ บริษทัจะด าเนินการให้ลูกคา้ท าสัญญาจองซ้ือห้องชุดและทยอยผ่อนเงินดาวน์โดยบริษทั
จะก าหนดระยะเวลาในการผ่อนดาวน์โครงการให้สอดคลอ้งกับระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ ซ่ึงปกติจะก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 22-36 เดือน และเม่ือบริษทัพฒันาโครงการเสร็จส้ิน จึงจะท าการนดัลูกคา้เพ่ือให้ช าระเงินส่วนท่ีเหลือเพ่ือ
โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดจึงท าให้บริษทัมีความเส่ียงในกรณีท่ีลูกคา้ไม่มาด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทัมีโครงการท่ีลูกคา้ท าการจอง / ท าสัญญาซ้ือขายแลว้แต่ยงัมิไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจ านวนทั้งส้ิน 146  หน่วย คิดเป็นมูลค่า
รวม 403 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 จ านวน 170 ลา้นบาทหรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 42  
จากมูลค่ารวม  ซ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จและรอโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 1 ปี 2560 และโครงการ  The Title หาดในยาง เฟส 1 
จ านวน 233 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58 จากมูลค่ารวม ซ่ึงอยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะโอน
กรรมสิทธ์ิในไตรมาส 4 ปี 2561 

อยา่งไรก็ตาม  บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดก้ าหนดนโยบายให้ลูกคา้จะตอ้งท าการช าระค่าสญัญา
และเงินดาวน์ให้แก่บริษทัก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยส าหรับลูกคา้ชาวไทยจะตอ้งท าการช าระค่าเงินจอง เงินท าสัญญาและ
เงินดาวน์ใหแ้ก่บริษทัอยา่งนอ้ยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 10.00 – 15.00 ของมูลค่าหอ้งชุดก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ ในขณะท่ี
ลูกคา้ชาวต่างชาติเป็นเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีติดตามการช าระเงินไดย้ากกวา่ลูกคา้ชาวไทยเน่ืองจากมีภูมิล าเนาหลกัอยูใ่นต่างประเทศ 
และจะสะดวกในการโอนกรรมสิทธ์ิเม่ือเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยตามฤดูกาลท่องเท่ียว  จะตอ้งท าการช าระค่าเงินจอง เงิน
ท าสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษทัอยา่งน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.00 - 75.00 ของมูลค่าห้องชุดก่อนการโอน
กรรมสิทธ์ิตามเง่ือนไขในสญัญา ตามล าดบั ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัสามารถขายหอ้งชุดให้แก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือเพ่ือพกัอาศยัจริง 
(Real demand) มากกวา่ลูกคา้ท่ีตอ้งการจองซ้ือเพ่ือเก็งก าไร โดยส าหรับลูกคา้ชาวไทยก าหนดให้ลูกคา้จะตอ้งท าการช าระเงิน
ให้แก่บริษทัเป็นรายเดือนตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาซ้ือขาย จนถึงวนัท่ีก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จในขณะท่ีลูกคา้ชาวต่างชาติจะ
ช าระเงินดาวน์ตามงวดการก่อสร้าง ในขณะท่ีเงินส่วนท่ีเหลือ จะช าระ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
85.00 – 90.00 ของมูลค่าห้องชุดส าหรับลูกคา้ชาวไทยและประมาณร้อยละ 25.00 – 50.00  ของมูลค่าห้องชุดส าหรับลูกคา้
ชาวต่างชาติ ตามล าดับ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีมาตรการในการติดตามการชระเงิน โดยมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการจัดท า
รายงานการติดตามลูกคา้คา้งช าระเป็นรายเดือนและก าหนดใหฝ่้ายบญัชีการเงินเป็นผูรั้บผดิชอบในการติดตามลูกคา้ท่ีคา้งช าระ 
โดยมีมาตรการ ดงัน้ี 

ระยะเวลาค้างช าระเงนิดาวน์ การด าเนินการ 

เกินกวา่ 30 วนันบัจากวนัครบก าหนดช าระ ติดตามทวงถามผา่นทาง Email SMS โทรศพัท ์และโปรแกรม Line 

เกินกวา่ 90 วนันบัจากวนัครบก าหนดช าระ ติดตามทวงถามผา่นทาง Email SMS โทรศพัท ์โปรแกรม Line และส่งจดหมายทวงถาม 

เกินกวา่ 120 วนันบัจากวนัครบก าหนดช าระ ส่งจดหมายยดึเงินดาวน์ และด าเนินการยดึเงินดาวน์ 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกคา้ต่างชาติ บริษทัอาจพิจารณาผอ่นปรนระยะเวลาในการท าสัญญาซ้ือขายหอ้งชุด เน่ืองจาก
ลูกคา้ชาวต่างชาติเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีติดตามการช าระเงินไดย้ากกวา่ลูกคา้ชาวไทยจากมีภูมิล าเนาหลกัอยูใ่นต่างประเทศ และจะ
สะดวกในการโอนกรรมสิทธ์ิเม่ือเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยตามฤดูกาลท่องเท่ียวและลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีการช าระเงิน
ดาวน์เกินกวา่ประมาณการณ์อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีบริษทัก าหนดไว ้
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ทั้งน้ี  จากสถิติในปี 2557- 2559 บริษทัมีอตัราส่วนลูกคา้ท่ียกเลิกการจองในอตัราท่ีต ่า โดยมีอตัราส่วนลูกคา้ยกเลิกการจอง
สะสมคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ10 ต่อจ านวนสญัญาท่ีลูกคา้ท าการจองทั้งหมด ดงันั้น บริษทัจึงคาดวา่ผลกระทบจากการ
ท่ีลูกคา้ไม่โอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดตามระยะเวลาจะไม่ส่งผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

จ านวนหน่วยทีลู่กค้าจอง/ท าสัญญาซ้ือขายแล้วแต่ยงัมไิด้โอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

โครงการ จ านวนหน่วยท่ีขายแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบ  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะโอน 
 จ านวน  

(หน่วย) 
มูลค่า  

(ลา้นบาท) 
สดัส่วนต่อมูลค่ารวม 
ประมาณ (ร้อยละ) 

กรรมสิทธ์ิ 

- The Title หาดราไวย ์เฟส 1 - - - - 

- The Title หาดราไวย ์เฟส 2 - - - - 

- The Title หาดราไวย ์เฟส 3 45 170 42 ไตรมาส 1 ปี 2560 
- The Title หาดในยาง เฟส 1 101 233 58 ไตรมาส 4 ปี 2561 

รวม 146 403 100  

ท่ีมา : บริษทั  

 
3.4 ความเส่ียงจากความต่อเน่ืองของรายได้และความเส่ียงจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียม
เป็นหลกั  

บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลกั โดยนับแต่จดัตั้ง
บริษทัจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดมี้การพฒันาโครงการทั้งส้ินจ านวน 3 โครงการ โดยระหวา่งปี 2556- 2559 
บริษทัมีรายไดพ่ึ้งพิงจากการประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียมเป็นสัดส่วนเกินกวา่ร้อยละ 
90.00 ของรายไดร้วม จึงท าให้บริษทัอาจมีความเส่ียงหากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายของบริษทัเกิดภาวะอ่ิมตัวหรือเขา้สู่สภาวะถดถอยซ่ึงอาจจะกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั โดยบริษทัมีมูลค่าโครงการท่ีอยู่ระหวา่งรอการขาย ณ  31 ธันวาคม 2559  จ านวนรวม 877 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 ซ่ึงเป็นห้องชุดท่ีอยูร่ะหว่างพฒันาและรอการโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 4 ปี 2561 
จ านวน 341 ลา้นบาทและโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 ซ่ึงเป็นห้องชุดท่ีพฒันาแลว้เสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ 
จ านวน 536 ลา้นบาทจึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากความต่อเน่ืองของรายได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ก่อนการลงทุนพฒันาโครงการในแต่ละคร้ัง บริษทัจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการดา้น
ต่างๆอยา่งละเอียดและรอบคอบเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่โครงการท่ีเลือกมานั้นมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั มีผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวเิคราะห์โครงการทางดา้นอุปสงค ์อุปทาน ของตลาดอยา่งถ่ีถว้น ตลอดจนติดตาม
การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มจนกวา่จะปิดการขายในแต่ละโครงการ ดงันั้น บริษทัเช่ือวา่ โครงการ The Title หาดใน
ยางซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพอาทิเช่นอยูใ่กลช้ายหาดในระยะประมาณ 300 เมตรและห่างจากสนามบินนานาชาติจงัหวดัภูเก็ต
ประมาณ 2 กิโลเมตรจะประสบความส าเร็จดา้นการขายและจะช่วยให้การรับรู้รายไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 มีความ
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัมีแผนจะเปิดตวัโครงการใหม่เพ่ิมเติมในปี 2560 - 2562 อาทิเช่น โครงการ The Title หาดในยางเฟส 
2 , โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 5 Zone 1 และ โครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 5 Zone 1  (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 6 โครงการในอนาคต ) และยงัแสวงหาโอกาสในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทอ่ืนหากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีตอ้งการ  โดยทีมผูบ้ริหารของบริษทั มี
ความเช่ือมัน่ว่าจากประสบการณ์ท่ีอยูใ่นวงการอสังหาริมทรัพยร์วมถึงบุคลากรท่ีเช่ียวชาญจะสามารถศึกษาด าเนินการตาม
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แผนงานในการพฒันาโครงการให้ประสบความส าเร็จและเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้และช่วยให้บริษทัมีความ
ต่อเน่ืองดา้นรายไดใ้นระยะยาว 
 

3.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 

ดชันีเฉลีย่รายเดือนของราคาขายส่งวสัดุก่อสร้างรายปี ปี 2543 - 2559 

 
             ท่ีมา :  ส านกังานดชันีเศรษฐกิจการคา้ กรมเศรษฐกิจการคา้ 

ขอ้มูลของส านกังานดชันีเศรษฐกิจการคา้ กรมเศรษฐกิจการคา้ไดแ้สดงแนวโนม้ดชันีเฉล่ียรายเดือนของราคาขายส่ง
วสัดุก่อสร้างรายปีท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากระดบั 80.50 ในปี 2543 เป็นค่าเฉล่ียระดบั 116.9 ในปี 
2559 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียในอตัราร้อยละ 2.56 ต่อปี โดยการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของดชันีราคาวสัดุก่อสร้างดงักล่าวมี
สาเหตุหลกัมาจาก การขยายตวัของภาคก่อสร้างทั้งจากระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและภาคอสงัหาริมทรัพย ์เป็นหลกั  

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวจึงมีหน่วยงานภายในเพ่ือท าหนา้ท่ีก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างดว้ยตนเอง จึงท า
ให้บริษทัสามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนงานท่ีก าหนด ผ่านฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง โดยฝ่ายควบคุมงาน
ก่อสร้างจะท าหนา้ท่ีในการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของวสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นโครงการ ซ่ึงฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างจะท า
การประเมินและค านวณค่าวสัดุก่อสร้างท่ีจะตอ้งใชท้ั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็นตน้ และจะค านวณเผื่อ
ค่าความผนัผวนจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาวสัดุก่อสร้างในตน้ทุนของโครงการไวใ้นงบประมาณการก่อสร้างเพ่ือลด
ผลกระทบจากราคาวสัดุก่อสร้างท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต ทั้งน้ี ในกรณีท่ีราคาวสัดุก่อสร้างหลกัมีการปรับตวัสูงข้ึน 
บริษทัจะท าการเจรจากบัผูข้ายใหมี้การยนืราคาเดิมหรือต่อรองกบัคู่คา้โดยบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะซ้ือวสัดุก่อสร้างเป็นจ านวน
มากเก็บไวเ้ป็นสินคา้คงคลงั ดงันั้น การด าเนินการดงักล่าวจะเป็นกระบวนการในการควบคุมและลดความเส่ียงจากราคาวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง 
 
3.6 ความเส่ียงจากการจดัหาทีด่นิเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 

บริษทัจะท าการซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการทนัทีและจะไม่ท าการซ้ือท่ีดินเพ่ือรอเก็บไวเ้น่ืองจากไม่ตอ้งการรับภาระ
ตน้ทุนการถือครองท่ีดินโดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะตน้ทุนทางการเงินซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องแก่บริษทั ดงันั้น บริษทั
จึงไม่มีนโยบายถือครองท่ีดินเปล่า โดยจะมีการลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ือเพียงพอต่อระยะเวลาในการพฒันาโครงการในระยะเวลาไม่
เกิน 2-3 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีท่ีดินท่ีรอการพฒันาจ านวน 3โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ The Title หาดใน

อตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 2.56 ต่อปี 
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ยาง เฟส 2 , โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5  Zone 1 และโครงการ The Title  หาดราไวย ์เฟส 5 Zone 2 ซ่ึงจะเพียงพอ
ต่อการรับรู้รายไดต้ามแผนธุรกิจของบริษทั  

อยา่งไรก็ตามเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาในอนาคต บริษทัไดด้ าเนินการ
แสวงหาช่องทางการจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม อาทิเช่น การจดัหาท่ีดินจากนายหนา้คา้ท่ีดิน การสืบหาท่ีดินโดยผูบ้ริหารของบริษทั
ซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และมีสายสมัพนัธ์อนัดีกบัผูค้นในแวดวงธุรกิจท่ีหลากหลาย ตลอดจน
การจดัหาท่ีดินผ่านการประมูลทรัพยสิ์นจากสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีติดเป็นหลกัประกนัท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือ
การประมูลทรัพยสิ์นจากกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ โดยเม่ือบริษทัไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว ฝ่ายปฏิบติัการและนิติกรรมของบริษทัจะ
ท าการขอเอกสารจากผูเ้สนอขายเพื่อท าการส ารวจเบ้ืองตน้อาทิเช่น ส าเนาโฉนดท่ีดิน ราคาท่ีน าเสนอเบ้ืองต้น โดยฝ่าย
ปฏิบติัการและนิติกรรมจะใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบท่ีมาของกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นพิเศษเน่ืองจากท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ตมกั
มีปัญหาดา้นกรรมสิทธ์ิอยูบ่่อยคร้ังอาทิเช่น การตรวจสอบใบแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) เป็นตน้ จากนั้น บริษทัจึงจะท า
การพิจารณาศกัยภาพของท าเลท่ีตั้งและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างของท่ีดินวา่สามารถ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยไ์ด ้เช่น ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในละแวกนั้น มีการพฒันาสาธารณูปโภคใน
บริเวณนั้นเพียงพอ มีจุดดึงดูดท่ีน่าสนใจบริเวณโครงการ อาทิเช่น ชายหาด แหล่งท่องเท่ียว ศูนยก์ารคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล 
เป็นตน้ จากนั้นบริษทัจึงจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งทางดา้นการตลาด การเงิน การก่อสร้าง หรือขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแสดงให้เห็นวา่มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการ และ
สามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมได้ บริษัทจึงจะก าหนดราคาซ้ือและท าการเจรจาเพ่ือซ้ือท่ีดินจากเจ้าของ
กรรมสิทธ์ินั้นต่อไป   

 
3.7 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 

   การศึกษากฎระเบียบและการติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานและค่าใชจ่้ายของบริษทั ซ่ึงถา้หากไม่ไดมี้การติดตามและศึกษากฎระเบียบอยา่งครบถว้นและ
ให้เป็นปัจจุบนัแลว้ อาจจะท าให้บริษทัปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีไดมี้การปรับปรุงใหม่ และอาจมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนต่อบริษัทเน่ืองจากต้องมีการแก้ไขดัดแปลงเพ่ือให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญอาทิเช่น 
พระราชบญัญติัผงัเมือง กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการออกแบบอาคาร อาทิเช่น การก าหนดอตัราส่วนพ้ืนท่ีวา่งต่อพ้ืนท่ี
อาคาร (Open Space Ratio, OSR) และการก าหนดอัตราส่วน พ้ืน ท่ีอาคารรวมต่อ พ้ืน ท่ี ดิน  (Floor Area Ratio, FAR) 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ซ่ึงระบุเก่ียวกบัการถือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของบุคคลด่างด้าว 
พระราชบัญญัติจดัสรรท่ีดิน พ.ศ 2543 ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานพฒันาโครงการของบริษทั  อาทิเช่น การ
ก าหนดท่ีดินจดัสรร การก าหนดพ้ืนท่ีดินส่วนกลาง การก าหนดระเบียบชุมชน การประเมินรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
ผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง เป็นตน้ ตลอดจนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภาษี เช่น พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เป็นตน้ 
  บริษทัไดต้ระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบติัการและนิติกรรมด าเนินการศึกษาและติดตาม
การเปล่ียนแปลงของขอ้กฎหมายต่างๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อท่ีจะใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอยา่งถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอและ
ไม่เกิดปัญหาในอนาคต ซ่ึงการปฏิบติัดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัปรับตวัและแกไ้ขการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและ
ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะดัดแปลงแบบแผนของโครงการในภายภาคหน้าในกรณีท่ีบริษทั ไม่ได้ติดตามการเปล่ียนแปลงของ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนแก่บริษทั 
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3.8 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าทีด่นิทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 

  ณ ปัจจุบนั บริษทัมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคาร เลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัไม่ไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน แตบ่ริษทัท าสัญญาเช่าช่วงพ้ืนท่ีอาคาร เพ่ือใชเ้ป็นส านกังาน
จากบริษทั สามธนัวา จ ากดัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั (โปรดดูรายละเอียดในส่วนท่ี 2.2 การประกอบุรกิจ หัวขอ้ 5 
ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ขอ้ 5.2.1 สญัญาเช่าส่ิงปลูกสร้างและหวัขอ้ 14 รายการระหวา่งกนั) โดยสญัญาเช่าดงักล่าว
มีระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั้น บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บการต่อ
อายสุญัญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงหากเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินไม่ต่ออายสุัญญาเช่า บริษทัจะตอ้งจดัหาส านกังานแห่งใหม่ และมีค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัได ้
  อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ผ่านการจ่ายช าระค่าท่ีดินดงักล่าวดว้ยดีมาโดย
ตลอด อีกทั้ งเง่ือนไขในสัญญาระบุว่าบริษทัจะไดรั้บสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า ออกไปเท่าท่ีผูใ้ห้เช่าจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึง
ความสัมพนัธ์อนัดีดงักล่าวและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาจะช่วยลดความเส่ียงจากประเด็นดงักล่าวได ้นอกจากน้ี บริษทัยงัมี
ส านักงานสาขาท่ีจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงสามารถด าเนินงานและปฏิบัติการส าหรับงานด้านต่างๆไดเ้ช่นเดียวกบัส านักงานใหญ่ท่ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 
3.9 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหน้ีสินรวม 294.58 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืนท่ี
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 126.67 ลา้นบาท โดยรายการกูย้มืดงักล่าวจะน ามาใชพ้ฒันาโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา
และโครงการในอนาคตของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมไม่วา่จะเป็นการกูเ้พ่ิมหรือการ
เพ่ิมทุนจากการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ณ ปัจจุบนับริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและเปิดจ าหน่ายจ านวน 1 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 มูลค่าโครงการรวมประมาณ 574 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูท้ั้ งหมดมีการคิด
อตัราดอกเบ้ียผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียในตลาด (Floating Rate) ดงันั้น หากในอนาคตอตัราดอกเบ้ียมีการปรับตวัสูงข้ึน จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการและผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ดี หากบริษัทสามารถ
ด าเนินการขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนแลว้เสร็จ จะช่วยลดการพ่ึงพิงการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืน ซ่ึงจะลด
ผลกระทบภาระดอกเบ้ียจ่ายของบริษทัได ้
 

ความเส่ียงด้านการบริหาร การจดัการ 

 
3.10 ความเส่ียงจากกรณีทีบ่ริษัทมผู้ีถือหุ้นใหญ่มอีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 กลุ่มนายเด่นดนยั หุตะจูฑะ เป็นถือหุ้นใหญ่ในบริษทั โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91.93 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ และภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี กลุ่มนายเด่นดนัย หุตะ
จูฑะ จะถือหุ้นรวมคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 64.65 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ ดงันั้นบริษทัและผูถื้อหุน้รายยอ่ย
อาจมีความเส่ียงจากการท่ีนายเด่นดนยั หุตะจูฑะ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดไม่วา่จะเป็นเร่ืองการ
แต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบั
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บริษทัก าหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ฉะนั้นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ
ถ่วงดุลอ านาจเร่ืองท่ีกลุ่มของนายเด่นดนยั หุตะจูฑะเสนอได ้ 

 บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดย
ปัจจุบนักรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่าน ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษทัและมีความเป็นอิสระเพ่ือช่วยถ่วงดุลในการบริหารจดัการของบริษทัไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ มีวฒิุการศึกษาและคุณวฒิุ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะคุม้ครองผูถื้อหุ้น
รายย่อย นอกจากน้ี ในการตดัสินใจกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดๆ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการด าเนินงาน
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ผูถื้อหุน้เป็นหลกัและหากบริษทัมีความจ าเป็นในการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษทั
จะปฏิบติัตามขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัและหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศไวข้องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิการออกเสียง 

 

ความเส่ียงจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 
3.11 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทอยู่ระหว่างการปฏิบัตติามเง่ือนไขของตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ  
 ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังน้ี บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ        
ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ดงันั้น ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัอาจไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็นหลกัทรัพย ์    
จดทะเบียน ท าให้ผูล้งทุนไม่มีตลาดรองเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาท่ี
คาดการณ์ไว ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ
บริษทัในเบ้ืองตน้แลว้ เห็นวา่ บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะสามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม  เอ ไอ ไดต้าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยแ์ละการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ พ.ศ.2558  ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 
(รวมถึงท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และมีคุณสมบติัผ่านเกณฑ ์ขอ้ 5 (ก) คือ มีผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนยื่นค าขอ
โดยมีก าไรสุทธิในปีล่าสุดไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาทและมีก าไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ค  าขอ โดยมิไดใ้ชคุ้ณสมบติัตามขอ้ 5 
(ข) คือ มีผลการด าเนินงานไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนยื่นค าขอและมีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดทั้งส้ินไม่น้อยกวา่ 1,000 ลา้น
บาท ยกเวน้คุณสมบติัในเร่ืองการกระจายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยจ านวนไม่ต ่ากวา่ 300 ราย ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
25.00 ของทุนช าระแลว้ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินคาดว่าบริษัทจะมีคุณสมบัติเก่ียวกับการกระจายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อย
ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนแลว้เสร็จ 
 


