บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “CMC”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2537 ด้วยทุน
จดทะเบียน 5,000,000 บำท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์ ภำยใต้กำรบริหำรองค์กรของนำยวิเชียร แพทยำนันท์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชน เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2552 โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000 ล้ำนบำท เป็ นหุน้ สำมัญ 1,000 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุ้นละ 1
บำท โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยทัง้ หมด 3 บริษทั คือ บริษทั พระยำพำณิชย์พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (“PPP”) บริษทั
สยำมมหำนครพร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (“SMP”) บริษัท ไทยสยำมนครพร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (“TSN”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่ม
บริษทั ฯ” หรือ “บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย” หรือ “บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ”)
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
(1)

กลุ่มธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม ทำวน์เฮ้ำส์ ทำวน์โฮม และบ้ำน
เดีย่ ว โดยทำงบริษทั ฯ มุ่งเน้นในกำรพัฒนำโครงกำรประเภทคอนโดมิเนียมเป็ นหลัก และส่วนใหญ่อยู่ใน
ท ำเลที่เ ป็ น แนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ เน้ น ควำมสะดวกในกำรเดิน ทำงของผู้พกั อำศัย บริษัท ในเครือที่
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ CMC ซึง่ มีกลุ่มเป้ำหมำยทีม่ รี ำยได้ระดับกลำงถึงช่วงต้นของ
กลุ่มทีม่ รี ำยได้ระดับสูง และ PPP ซึง่ มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็ นลูกค้ำทีม่ รี ำยได้ระดับกลำง

(2)

กลุ่มธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
กลุ่มธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำนี้ ดำเนินธุรกิจโดย SMP โดยมีอำคำรซีเอ็มซี ทำวเวอร์ ซึง่
เป็ นอำคำรสำนักงำนให้เช่ำสูง 7 ชัน้ ขนำดพืน้ ทีร่ วมประมำณ 3,983 ตำรำงเมตร ทัง้ นี้ในปจั จุบนั พืน้ ทีส่ ว่ น
ใหญ่จะให้เช่ำแก่กลุ่มบริษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นสำนักงำน คิดเป็ น พืน้ ที่ 3,588 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 90 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด โดย SMP ปล่อยเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนของชัน้ ที่ 4 ให้บุคคลภำยนอกที่
ไม่มคี วำมเกีย่ วข้องกันเช่ำเพียง 1 รำย
ทัง้ นี้ บริษทั สยำมมหำนครพร็อพเพอร์ต้ี จำกัด มีโครงกำรอำคำรชุด 8 ชัน้ “โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์
รัชดำ 36” และเตรียมที่จะพัฒนำในอนำคตอีก 1 โครงกำร คือ “โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 36-2”
เนื่องจำกทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ โครงกำรทัง้ 2 ถูกซือ้ มำอยู่ในชื่อ SMP โดยเป็ นทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื มำนำนมำกแล้วตัง้ แต่
ช่วงปี 2543

(3)

กลุ่มธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิ ตเฟอร์นิเจอร์และผนัง
กลุ่ ม ธุ ร กิจ รับ เหมำก่ อ สร้ำ งนี้ ดำเนิ น ธุ ร กิจ โดย TSN ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่อ รับ เหมำก่ อ สร้ำงให้
โครงกำรทีพ่ ฒ
ั นำโดย CMC, PPP และ SMP เป็ นหลัก โดยในช่วงที่ TSN มีกำลังกำรก่อสร้ำงเหลือ TSN จะมี
กำรรับงำนก่อสร้ำงเล็กๆ น้อยๆ ภำยนอกกลุ่มบริษทั ฯ เช่นงำนปรับปรุงอำคำร งำนปรับปรุงลำนจอดรถ
เพื่อเป็ นกำรหำรำยได้เพิม่ เติมด้วย โดยนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของ TSN ในอนำคต ผู้บริหำรยังคง
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มอบหมำยให้เป็ นผูส้ นับสนุนงำนก่อสร้ำงให้แก่กลุ่มบริษทั เป็ นหลัก โดยจะเลือกรับงำนทีม่ คี วำมเสีย่ งต่ำ
ใช้แรงงำนน้อย มีอตั รำกำไรสูง เช่น กำรเก็บงำนก่อสร้ำงภำยในอำคำร ส่วนงำนทีม่ คี วำมเสีย่ งสูง เช่น
งำนก่อสร้ำงทีใ่ กล้เขตชุมชน งำนก่อสร้ำงบริเวณเขตพระรำชฐำน จะใช้ผู้รบั เหมำรำยอื่นมำรับงำนแทน
นอกจำกนี้ TSN ยังมีหน่วยธุรกิจอื่น เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
•

โรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดครัว บำนประตู กล่องจดหมำย โรงงำนผนังพรีแคส โรงงำนผนัง
EPS (ผนังทีใ่ ช้ภำยในตึก) ซึง่ ผลิตใช้สำหรับกำรก่อสร้ำงภำยในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบริหำรต้นทุนใน
กำรพัฒนำโครงกำร ควบคุมระยะเวลำกำรก่อสร้ำง และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมรอบพืน้ ทีก่ ่อสร้ำง

• น ำเข้ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ กี่ ย วกับ กำรพัฒ นำโครงกำรของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เช่ น เครื่ อ งสุ ข ภัณ ฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องใช้ภำยในครัวเรือน รวมถึงระบบ Home Automation เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้ดยี งิ่ ขึน้

• ธุรกิจให้เช่ำเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับงำนก่อสร้ำง เช่น ทำวเวอร์เครน นัง่ ร้ำน ลิฟท์ขนของ
ั้
รถปมคอนกรี
ต เป็ นต้น

ทัง้ นี้ หำกในอนำคตบริษัทฯ มีควำมสำมำรถรับงำน หรือขำยเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุ ก่อสร้ำงเหล่ำนี้ให้
บุคคลภำยนอกได้โดยไม่กระทบต่องำนของกลุ่มบริษทั บริษทั ฯ ก็สำมำรถมีรำยได้เพิม่ เติม เพื่อรองรับ
กำรเติบโตของธุรกิจก่อสร้ำงและกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในอนำคต
1.1

นโยบายและเป้ าหมายในการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ

บริษทั ฯ มีเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจในกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรชัน้ นำในธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทงั ้
แนวรำบและแนวสูง โดยโครงกำรของบริษัทฯ จะเป็ นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทต่ี ้องกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำได้ในทุกระดับ โดยเฉพำะตลำดระดับกลำง และจะต้องเป็ นโครงกำรทีม่ ลี กั ษณะผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นและดึงดูด
และให้ควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กระจำยตัวอยู่บนทำเลทีม่ ศี กั ยภำพตำมแนวกำรขนส่งระบบรำง และ
พืน้ ทีท่ ค่ี ำดว่ำจะมีกำรเติบโตของควำมต้องกำรทีอ่ ยู่อำศัยจำกกำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชน และต้องเป็ นโครงกำรทีส่ ร้ำง
ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะเวลำทีเ่ หมำะสมต่อบริษทั ฯ ภำยใต้กำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและงำนกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำร เทียบเท่ำบริษทั พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชนั ้ นำ เพื่อตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่ำงรวดเร็ว อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับ กลุ่มลูกค้ำ โดยเสนอ
บริกำรหลังกำรขำยที่น่ำประทับใจต่อลูกค้ำ เช่น กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ลูกค้ำโดยกำรตรวจสุขภำพ
บ้ำนให้แก่ลูกค้ำในช่วงหน้ำฝนในโครงกำร CMC We Care กำรพำลูกบ้ำนไปชมภำพยนต์และกำรแสดงต่ำงๆ กำรจัด Thank
you Party ให้แก่ลูกบ้ำน กำรมอบของขวัญเนื่องในโอกำสพิเศษต่ ำงๆ เป็ นต้น เพื่อสร้ำงและต่ อยอดแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
เพื่อให้บริษัทมีฐำนลูกค้ำที่มนคงและสำมำรถเติ
ั่
บโตและควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันอยู่ในอุตสำหกรรมนี้ได้อย่ำง
ภำคภูมแิ ละยังยื
่ น โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ดงั นี้
วิสยั ทัศน์

: “เรำจะมุ่งมันสู
่ ค่ วำมเป็ นเลิศแห่งกำรเป็ นผูพ้ ฒ
ั นำกำรอยู่อำศัย”

: “We will be the Excellent LIVING Development Provider”
พันธกิจ : “เรำจะเข้ำถึงและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยคุณภำพสินค้ำและบริกำรที่สร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่ลกู ค้ำในระดับทีส่ งู กว่ำคู่แข่งในทุกผลิตภัณฑ์”
: “Customers’ Brand of Choice”
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กลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ฯ :
1. กำรพัฒนำโครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยบนทำเลศักยภำพและมีกำรเจริญเติบโตสู ง เช่น พื้นทีแ่ นวเส้นทำงกำรขนส่งมวลชนระบบรำง
หรือแหล่งชุมชน แหล่งงำน หรือบริเวณสถำนศึกษำ เพือ่ เติมเต็มควำมต้องกำรบนทำเลนัน้ ๆ
2. กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงและเสริมคุณค่ำโดยกำรพัฒนำรูปแบบโครงกำรทีต่ อบสนองต่อควำมต้องกำรกำรอยู่อำศัยของกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยในรูปแบบต่ำงๆ

3. กำรบริหำรโครงกำรโดยรวมทัง้ ด้ำนกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง กำรบริหำรกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดและกำรขำย
และกำรจัดกำรกระบวนกำรภำยในและห่วงโซ่อุปทำน ให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ติ อล
4. กำรสร้ำงกำรรับรูต้ ่อตรำสินค้ำของกลุ่มบริษทั และโครงกำรในเชิงปริมำณและคุณภำพเพื่อให้เกิดกำรรับรูใ้ นวง
กว้ำงอย่ำงยังยื
่ น
5. กำรพัฒนำเชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้ อง เพื่อให้เกิดประสบกำรณ์ท่ดี ตี ่อ
บริษทั ฯ
6. กำรพัฒนำและดูแลบุคลำกรทัง้ ผูบ้ ริหำรและเจ้ำหน้ำทีใ่ นระดับชัน้ ต่ำงๆ ในกำรให้กำรฝึกอบรม ดูงำน และให้
สวัสดิกำรทีเ่ หมำะสม รวมถึงกำรมีระดับขัน้ กำรเติบโตในสำยงำนต่ำงๆ ทีม่ ตี วั ชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สาคัญ
วัน เดือน ปี

รายละเอียด

2537

- CMC Group ได้ก่อตัง้ ขึน้ โดยกลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 20 ล้ำนบำท เพื่อเตรียมใช้พฒ
ั นำโครงกำร “บ้ำนพระยำภิรมย์
รัชดำ”
- โครงกำร “บ้ำนพระยำภิรมย์ รัชดำ” ซึ่งเป็ นอำคำรชุดพักอำศัย สูง 8 ชัน้ ได้เปิ ดขำยอย่ำงเป็ น
ทำงกำร ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ 4 อำคำร จำนวน 1,087 ยูนิต ตัง้ อยู่ทซ่ี อย
รัชดำภิเษก 36 ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพฯ มูลค่ำโครงกำรประมำณ 633 ล้ำนบำท
- บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 500 ล้ำนบำท เพื่อใช้ซอ้ื ทีด่ นิ จำนวน 102-0-98.5 ไร่ สำหรับ
พัฒนำโครงกำร “เดอะริช พระรำม 2”
- โครงกำร “พระยำภิรมย์ ชำโตว์ ริเวอร์โบ้ท ” ได้เปิ ดขำยอย่ำงเป็ นทำงกำร ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำร
ชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 198 ยูนิต ตัง้ อยู่บริเวณถนนเจริญนคร โครงกำรนี้มมี ูลค่ำโครงกำร
ประมำณ 266 ล้ำนบำท
- เริม่ พัฒนำโครงกำรแนวรำบ ประเภททำวน์เฮำส์ ทำวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ 3-4 ชัน้ จำนวน 144
ยูนิต โดยมีช่อื โครงกำร “คำซ่ำ ยูเรก้ำ เพชรเกษม 63/4” มูลค่ำโครงกำรประมำณ 432 ล้ำนบำท
- คณะกรรมกำรบริษทั บริษทั พระยำพำณิชย์พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (PPP) มีมติจ่ำยเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื
หุ้นจำกผลประกอบกำรสำหรับปี 2549 ในจำนวนหุ้นละ 29.50 บำท เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 8.85
ล้ำนบำท เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
- บริษทั ฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ โดยเข้ำลงทุนซือ้ หุน้ สำมัญในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของ บริษทั
พระยำพำณิชย์พร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด บริษัท สยำมมหำนครพร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด และ บริษัท ไทย
สยำมครพร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด จำกผูถ้ อื หุ้นเดิมซึง่ เป็ นกลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์ โดยซือ้ หุน้ ทัง้ 3

2539

2546

2548
2550

3 / 157

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

2550

-

2551

-

-

2552

-

2553

-

2554

-

2555

2555

บริษัท ที่ร ำคำพำร์ (Par) ซึ่ง กำรปรับ โครงสร้ำ งครัง้ นี้ ท ำให้ก ลุ่ มบริษัทเป็ นผู้ดำเนิ น กำรธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ทห่ี ลำกหลำยเพื่อตอบโจทย์ผบู้ ริโภคได้หลำยรูปแบบทัง้ อำคำรชุดพักอำศัย บ้ำน
เดีย่ ว ทำวน์เฮ้ำส์ ทำวน์โฮม และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำรวมทัง้ กำรดำเนินธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง
พัฒนำและเปิ ดขำยโครงกำร “เดอะริช พระรำม 2” โซน A ซึง่ เป็ นโครงกำรบ้ำนเดีย่ ว 2 ชัน้ จำนวน
36 ยูนิต ตัง้ อยู่บนถนนบำงกระดี่ ย่ำนพระรำม 2 เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ มูลค่ำโครงกำรโซน
A ประมำณ 678 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ โครงกำร เดอะริช พระรำม 2 มีทงั ้ หมด 6 โซน
เริม่ พัฒนำและเปิ ดขำยอำคำรชุดพักอำศัย แบบ High-Rise ภำยใต้ช่อื โครงกำร “แบงค์คอก ฮอไร
ซอน รำมคำแหง” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 38 ชัน้ จำนวน 592 ยูนิต มูลค่ำโครงกำร
ประมำณ 1,507 ล้ำนบำท
บริษทั ไทยสยำมมหำนครพร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 โดย
Bureau Veritas Certification
โครงกำรเดอะริช พระรำม 2 ได้ร ับ รำงวัลชมเชย บ้ ำ นจัด สรรอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งำนปี 2551 จำก
กระทรวงพลังงำน สำหรับ แบบบ้ำน Santa Barbara
PPP และ SMP ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2000 โดย Bureau Veritas Certification
เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก เฟลิซ เมเจอร์ รัชโยธิน” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8
ชัน้ มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 79 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 277 ล้ำนบำท
เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 27
ชัน้ มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 418 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 756 ล้ำนบำท
บริษัทฯ ได้ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชน จำกัด โดยใช้ช่อื ว่ำ “บริษัท เจ้ำพระยำ
มหำนคร จำกัด (มหำชน)”
เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก เฟลิซ สุขุมวิท 69” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ มี
จำนวนยูนิตทัง้ หมด 79 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 238 ล้ำนบำท
เปิ ดขำยโครงกำร “คำซ่ำ ยูเรก้ำ พระรำม 2 – พุทธบูชำ ” ซึง่ เป็ นโครงกำรทำวน์โฮม 3 ชัน้ ครึง่ มี
จำนวนยูนิตทัง้ หมด 107 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 354 ล้ำนบำท
เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม 48” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง
19 ชัน้ มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 275 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 667 ล้ำนบำท
เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก เฟลิซ วิภำวดี 30” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ มี
จำนวนยูนิตทัง้ หมด 154 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 343 ล้ำนบำท
TSN ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 โดย Bureau Veritas Certification

- CMC, PPP, SMP ไ ด้ ร ั บ ก ำ ร รั บ ร อ ง ม ำ ต ร ฐ ำ น ISO 9001 : 2008 โ ด ย Bureau Veritas
Certification
- เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก เฟลิซ สุขมุ วิท 69 เฟส 2” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8
ชัน้ มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 61 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 248 ล้ำนบำท
- เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก ฮอไรซอน สำทร” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 24 ชัน้ มี
จำนวนยูนิตทัง้ หมด 269 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,072 ล้ำนบำท
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2556

- CMC, PPP, SMP, TSN ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 : 2004 และมำตรฐำน OHSAS
18001 : 2007 โดย Bureau Veritas Certification
- เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก ฮอไรซอน ติวำนนท์” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 34 ชัน้
มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 422 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,256 ล้ำนบำท
- เปิ ดขำยโครงกำร“แบงค์คอก เฟลิซ @สถำนีกรุงธนบุร”ี ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8
ชัน้ มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 79 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 231 ล้ำนบำท
- เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก เฟลิช สำทร – ตำกสิน” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8
ชัน้ มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 200 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 696 ล้ำนบำท
- เปิ ดขำยโครงกำร “ชำโตว์ อินทำวน์ พระรำม 8” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 13 ชัน้ มี
จำนวนยูนิตทัง้ หมด 506 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,333 ล้ำนบำท
- เปิ ดขำยโครงกำร “แบงค์คอก เฟลิซ บำงแค” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้
มี
จำนวนยูนิตทัง้ หมด 79 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 216 ล้ำนบำท
- เปิ ดขำยโครงกำร “ชำโตว์ อินทำวน์ ปิ่ นเกล้ำ” ซึ่งเป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 5 ชัน้ มี
จำนวนยูนิตทัง้ หมด 210 ยูนิต ตัง้ อยู่ท่ี มูลค่ำโครงกำรประมำณ 487 ล้ำนบำท
- PPP ได้รบั รำงวัลธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่น 2558 จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
- บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท บำง
นำ 36” ซึ่งเป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 4 อำคำร มีจำนวนยูนิตประมำณ
926 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,550 ล้ำนบำท
- บริษัท ได้ด ำเนิ น กำรซื้อ ที่ดิน เพื่อ ท ำกำรพัฒ นำโครงกำร “แบงค์ค อก ฮอไรซอน ไลท์ แอท
รำมคำแหง แคมปสั ” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ มีจำนวนยูนิตประมำณ 126 ยู
นิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 263 ล้ำนบำท
- บริษัทได้ดำเนินกำรซื้อทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “แบงค์คอก เฟลิซ @ปิ่ นเกล้ำ” ซึ่งเป็ น
โครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 3 อำคำร มีจำนวนยูนิตประมำณ 237 ยูนิต มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 640 ล้ำนบำท
- บริษทั ได้ดำเนินกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “ชำโตว์อนิ ทำวน์ ดีลกั ซ์ @ปิ่ นเกล้ำ” ซึง่
เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 3 อำคำร มีจำนวนยูนิตประมำณ 237 ยูนิต
มูลค่ำโครงกำรประมำณ 622 ล้ำนบำท
- บริษทั ได้ดำเนินกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “ชำโตว์ อินทำวน์ ดีลกั ซ์ @พระรำม 8”
- บริษัทได้ดำเนินกำรซื้อทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “ชำโตว์ อินทำวน์ เกษตร แคมปสั ” ซึ่ง
เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 2 อำคำร มีจำนวนยูนิตประมำณ 320 ยูนิต
มูลค่ำโครงกำรประมำณ 682 ล้ำนบำท
- PPP ได้รบั รำงวัลธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่น 2559 จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
- บริษทั ได้ดำเนินกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “คำซ่ำ ดีว่ำ สำทร-กัลปพฤกษ์”

2557

2558

2559

2560

5 / 157

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

2560

- บริษทั ได้ดำเนินกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “แบงค์คอก ฮอไรซอน @เจ้ำพระยำวงศ์
สว่ำง” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 35 ชัน้ จำนวน 1 อำคำร มีจำนวนยูนิตประมำณ
615 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,544 ล้ำนบำท

- เปิ ดขำยโครงกำร “ชำโตว์ อินทำวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2” ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8
ชัน้ มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 406 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 859 ล้ำนบำท
- บริษัท ได้ดำเนินกำรซื้อที่ดินเพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “แบงค์คอก ฮอไรซอน นวมินทร์-ศรี
บูรพำ” ซึ่งเป็ นโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 34 ชัน้ จำนวน 1 อำคำร มีจำนวนยูนิตประมำณ
837 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,833 ล้ำนบำท
- บริษทั ได้ดำเนินกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร “ชำโตว์ อินทำวน์ @ เสนำสเตชัน่ ซึง่ เป็ น
โครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 2 อำคำร มีจำนวนยูนิตประมำณ 211 ยูนิต มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 429 ล้ำนบำท
- PPP ได้รบั รำงวัลธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่น 2560 จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
พฤษภำคม 2561 - บริษทั ได้รบั รำงวัลจำก Property Export Awards Thailand (PEAT) 2018 ประเภท Best
Boutique High Rise Condominium สำหรับโครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน รำมคำแหง และ
ได้รบั ประกำศนียบัตรรับรองมำตรำฐำนจำกหน่วยงำน สำหรับโครงกำร แบงค์คอก ฮอไรซอน
สำทร และโครงกำร ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 64/1 ซึง่ รำงวัลดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงควำมใส่ใจ
และมำตรำฐำนในกำรพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ
สิงหำคม 2561 - เริม่ ต้นนับ 1 สูก่ ระบวนกำรนำเสนอหุน้ สำมัญสูส่ ำธำรณชนเป็ นครัง้ แรก
- ได้รบั รำงวัล Best Affordable Condominium Architectural Design (Bangkok) และ Highly
Commended Best Condo Interior Design (Bangkok) และ Highly Commended Best Condo
Interior Design (Bangkok) จำก Thailand Property Awards 2018 ในโครงกำร The Cuvee
สถำนีแยกติวำนนท์
กันยำยน 2561 - PPP ได้รบั รำงวัลธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่น 2561 จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
พฤศจิกำยน 2561 - เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็ น
1,000 ล้ำนบำท
- ได้รบั รำงวัล Winner Best Condo Architectural Design (Bangkok) จำก Asian Property
Awards 2018 ในโครงกำร The Cuvee สถำนีแยกติวำนนท์
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1.3

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จำกัด
(มหำชน) (“CMC”)
"บริษทั ฯ"

บริษทั พระยำพำณิชย์พร๊อพเพอร์
ตี้ จำกัด (“PPP”)

บริษทั สยำมมหำนครพร๊อพเพอร์
ตี้ จำกัด (“SMP”)

บริษทั ย่อย (100%)

1.4

บริษทั ไทยสยำมนครพร๊อพเพอร์ต้ี
จำกัด (“TSN”)

บริษทั ย่อย (100%)

บริษทั ร่วม (100%)

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่

กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันในบริษทั ฯ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด1 มีเพียงกลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันประมำณร้อยละ 78.5 (ข้อมูล
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2561) โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดงั นี้
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ มีกำรประกอบธุรกิจอื่น โดยที่ไม่มกี ำรประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นธุรกิจ ซึ่งถือเป็ นกำร
แข่งขันกันกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยบริษัทที่มผี ู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ และมีกำร
ประกอบธุรกิจทีค่ ล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ มีดงั นี้
บริษทั
บริ ษั ท บำงกอกไทยพร็ อ พเพอร์ ต้ี แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จำกัด
บริษัท เจ้ำพระยำเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จำกัด
บริษทั ผำทองเคหะกำร จำกัด
บริษทั ทีเอ็มเอวัน จำกัด
บริษทั ทีเอ็มเอทู จำกัด

ความสัมพันธ์
กลุม่ ครอบครัวแพทยำนันท์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่

ลักษณะธุรกิ จ
ค้ำอสังหำริมทรัพย์
ก่อสร้ำง เช่ำพืน้ ที่ ขำยน้ำมัน
ค้ำอสังหำริมทรัพย์
ให้เช่ำพืน้ ที่
ให้เช่ำพืน้ ที่

1 ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกีย่ วกับกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ หมำยถึง ผูถ้ อื หุน้ ในผูอ้ อกหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละสิบของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของผูอ้ อกหลักทรัพย์
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บริษทั
บริษทั ทีเอ็มเอทรี จำกัด

ความสัมพันธ์
ลักษณะธุรกิ จ
กลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์ ถื อ ค ร อ ง ที่ ดิ น ส ำ ห รั บ ท ำ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กำรเกษตร
ปจั จุบนั บริษทั บำงกอกไทยพร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด มีกจิ กรรมทำงกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
น้อยมำก ในส่วนของบริษัท เจ้ำพระยำเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด นัน้ หยุ ดกิจกรรมทำงธุรกิจไปตัง้ แต่ปี
2552 ในส่วนของบริษทั ผำทองเคหะกำร จำกัด นัน้ หยุดกิจกรรมทำงธุรกิจไปตัง้ แต่ปี 2556 ในส่วนของบริษทั ทีเอ็มเอวัน
จำกัด, บริษทั ทีเอ็มเอทู จำกัด และบริษทั ทีเอ็มเอทรี จำกัด นัน้ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในปี 2560 เพื่อถือครองทีด่ นิ ของ
ครอบครัวแพทยำนันท์ โดยทีด่ นิ ส่วนใหญ่ไม่มศี กั ยภำพเพียงพอสำหรับพัฒนำเป็ นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ เนื่องจำกอยู่
ในพืน้ ทีต่ ่ำงจังหวัด ในส่วนของบริษทั ทีเอ็มเอวัน จำกัด แม้จะมีทด่ี นิ อยู่ในกรุงเทพฯ เขตพืน้ ทีส่ สี ม้ ซึง่ ตำมกฎหมำยแล้ว
สำมำรถพัฒนำเป็ นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ได้ แต่ศกั ยภำพจะไม่ดนี ัก ทัง้ นี้ บริษทั ทัง้ 6 แห่งได้ทำหนังสือให้คำรับรอง
ยืนยันว่ำจะไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ ทีจ่ ะเป็ นกำรแข่งขันกับกลุ่มบริษทั ฯ และให้สทิ ธิในกำรปฏิเสธก่อนสำหรับทีด่ นิ ซึง่ มีขนำด
ทีด่ นิ รวมใหญ่กว่ำ 1 ไร่แก่บริษทั ฯ ด้วย (update)
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมกำรอิสระจำนวน 6 ท่ำนจำกจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 12 ท่ำน ซึง่ มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ
และมีควำมเป็ นอิสระตำมคุณสมบัตขิ องสำนักงำน กลต. โดยทีป่ ระธำนคณะกรรมกำรเป็ นกรรมกำรอิสระเพื่อกำรถ่วงดุล
อำนำจในคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมกำร จำนวน 6 ท่ำน ได้แก่ นำยวิเชียร แพทยำนั นท์ นำงสำวอนงค์
ลักษณ์ แพทยำนันท์ นำยชัยวัฒน์ แพทยำนันท์ นำยวุฒิพงษ์ แพทยำนันท์ นำยวิโรจน์ แพทยำนันท์ และนำยนริศ
แพทยำนันท์ ได้ลงนำมในหนังสือสัญญำเพื่อรับรองต่อบริษทั ฯ ว่ำ จะไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ ทีจ่ ะเป็ นกำรแข่งขันกับบริษทั ฯ
ตลอดระยะเวลำทีย่ งั เป็ นผู้ถอื หุน้ ใหญ่ และ/หรือกรรมกำรของบริษทั ฯ เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคต
ทัง้ นี้ หำกมีกำรดำเนินกำรใดๆทีเ่ ข้ำข่ำยฝำ่ ฝืนคำรับรองข้ำงต้น บริษทั ฯ สำมำรถใช้สทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำก
กำรกระทำดังกล่ำวได้
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
บริษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และบริษทั อื่นทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รำยใหญ่เป็ นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่
บริษทั ทรำนเน็ก เซอร์วสิ จำกัด ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด วงเวียนใหญ่ขนส่ง บริษทั สมำร์ทมีเดีย ครีเอชัน่ จำกัด บริษทั ทีเอ็ม
เอวัน จำกัด และบริษทั ทีเอ็มเอทรี จำกัด ในลักษณะของกำรซือ้ ขำยสินค้ำ กำรให้บริกำรระหว่ำงกัน กำรเช่ำสินทรัพย์
ระหว่ำงกัน กำรกูย้ มื เงิน และกำรค้ำประกันเงินกูย้ มื โดยสำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ใน ส่วนที่ 12 รำยกำรระหว่ำง
กัน
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิ จ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัยเป็ นหลัก โดยมี CMC และ PPP เป็ นผูพ้ ฒ
ั นำ
และขำยโครงกำร โดยมี TSN เป็ นผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรของทัง้ สองบริษทั และมี SMP เป็ นธุรกิจสนับสนุน
(เป็ นผู้ให้กลุ่มบริษัทฯ เช่ำสำนักงำนเพื่อดำเนินธุร กิจ) ทัง้ นี้ โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ โครงกำรอำคำรชุดที่พกั อำศัย (คอนโดมิเนียม) และโครงกำรประเภทแนวรำบ ได้แก่
โครงกำรหมู่บำ้ นจัดสรร ทำวน์เฮ้ำส์ ทำวน์โฮม
โดยสัดส่วนรำยได้ของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2559 – 2561 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง
รำยได้อ่นื
- รำยได้อ่นื ๆ
- ดอกเบีย้ รับ
รวมรายได้

2.2

งบการเงิ นตรวจสอบสิ้ นสุด 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
2.090.75
98.02
1,525.23
91.03
1,931.02
96.54
14.96
0.75
41.79
0.52
2.133.06

1.96
0.02
100.00

149.86
0.51
1,675.60

8.94
0.03
100.00

51.89
2.32
2,000.19

2.59
0.12
100.00

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ

2.1.1 โครงการประเภทอาคารชุด (คอนโดมิ เนี ยม)
ปจั จุบนั ได้พฒ
ั นำโครงกำรอำคำรชุดทีพ่ กั อำศัยแล้วทัง้ หมด 41 โครงกำร เน้นกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรชุดทีพ่ กั
อำศัยแบบ Low Rise มำกทีส่ ดุ คือ 35 โครงกำร เนื่องจำกเป็ นแนวโครงกำรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ มีประสบกำรณ์และควำมถนัด
มำกทีส่ ดุ ภำยใต้ช่อื 3 แบรนด์ ได้แก่ “แบงค์คอก ฮอไรซอน”, “แบงค์คอก เฟ’ลิซ” และ “ชำโตว์ อินทำวน์”
(1) “แบงค์คอก ฮอไรซอน” ประกอบไปด้วยแบรนด์ “แบงค์คอก ฮอไรซอน” ซึง่ ใช้สำหรับโครงกำรคอนโดมิเนียมที่
เป็ นอำคำรสูงเกิน 8 ชัน้ และแบรนด์ “แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์” ซึง่ ใช้สำหรับโครงกำรคอนโดมิเนียมไม่เกิน 8 ชัน้ เน้น
ลูกค้ำกลุ่มทีม่ รี ำยได้ระดับกลำงถึงสูง มีรำคำขำยอยู่ในช่วงระหว่ำง 70,000 บำท ถึง 120,000 บำท ต่อตำรำงเมตร
(2) “แบงค์คอก เฟ’ลิซ” ใช้สำหรับโครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise (ส่วนใหญ่เป็ นอำคำร 8 ชัน้ และมีจำนวน
ห้องไม่เกิน 79 ยูนิต) และตัง้ อยู่ในทำเลทีใ่ กล้กบั สถำนีรถไฟฟ้ำไม่ว่ำจะเป็ น BTS หรือ MRT ไม่เกิน 200 เมตร และ/หรือ
ใกล้ถนนใหญ่ เน้นกลุ่มลูกค้ำทีม่ รี ำยได้ระดับกลำงบนถึงระดับสูงตอนล่ำง มีรำคำขำยอยู่ในช่วงระหว่ำง 90,000 บำท ถึง
120,000 บำท ต่อตำรำงเมตร
(3) “ชำโตว์ อินทำวน์” ใช้สำหรับโครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise (ส่วนใหญ่เป็ นอำคำร 8 ชัน้ และมีจำนวน
ห้องไม่เกิน 100 ยูนิต และตัง้ อยู่ในทำเลทีไ่ ม่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำไม่ว่ำจะเป็ น BTS หรือ MRT มำกนัก เน้นกลุ่มลูกค้ำ
ทีม่ รี ำยได้ระดับกลำง มีรำคำขำยอยู่ในช่วงระหว่ำง 70,000 บำท ถึง 90,000 บำท ต่อตำรำงเมตร
ทัง้ นี้ ในอนำคตกลุ่มบริษทั ฯ จะมีกำรใช้แบรนด์คอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ คือ “CUVÉE” เพื่อ
เจำะกลุ่มลูกค้ำคอนโดมิเนียม High Rise ระดับสูงรำคำขำยประมำณ 120,000 – 160,000 บำทต่อตำรำงเมตร และแบ
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รนด์ “CYBIQ” เพื่อเจำะกลุ่มลูกค้ำคอนโดมิเนียม Low Rise ระดับประหยัดใกล้สถำนศึกษำ รำคำขำยประมำณ 70,000 –
90,000 บำทต่อตำรำงเมตร
2.1.2 โครงการประเภทแนวราบ
ปจั จุบนั มีทงั ้ หมด 4 โครงกำร เป็ นโครงกำรบ้ำนเดีย่ วจำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรเดอะริช พระรำม 2 (โซน
A) เน้นกลุ่มระดับบนที่มรี ำยได้เดือนละ 300,000 บำทขึน้ ไป โครงกำรทำวเฮ้ำส์/ทำวน์โฮมจำนวน 3 โครงกำร ได้แก่
โครงกำรคำซ่ำ ยูเรก้ำ เพชรเกษม 63/4 (ซึง่ ปิ ดกำรขำยไปแล้ว), และ โครงกำรคำซ่ำ ยูเรก้ำ พระรำม 2-พุทธบูชำ มุ่งเน้น
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยระดับกลำง และโครงกำรคำซ่ำ ดีว่ำ สำทร-กัลปพฤกษ์ (ซึ่งปิ ดกำรขำยไปแล้ว) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยระดับกลำงค่อนไปทำงสูง
สรุปโครงกำรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ พัฒนำ ทีเ่ ป็ นโครงกำรอำคำรชุด และโครงกำรแนวรำบทัง้ หมด เป็ นดังนี้
ปิ ดการขายแล้ว

สร้างเสร็จพร้อมอยู่
และกาลังขาย

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หรือเปิ ดขายแล้ว

รวม

โครงกำรอำคำรชุด

17

22

2

41

โครงกำรแนวรำบ

2

2

0

4

รวม

19

24

2

45

ประเภทโครงการ
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
(1)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงกำรทีป่ ิ ดกำรขำยแล้วของกลุ่มบริษทั ฯ มี 19 โครงกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้

โครงการ

ที่ตงั ้

รูปแบบ

มูลค่าโครงการ1

ปี ที่ เปิ ดขาย / ปี ที่ ปิดการขาย

ลาดับ

บริ ษทั

1

CMC

บ้ำนพระยำภิรมย์ รัชดำ

ซ. รัชดำภิเษก 36

อำคำรชุด 8 ชัน้ 4 อำคำร; 1,087 ยูนิต

633

2539 / 2545

2

CMC

พระยำภิรมย์ ชำโตว์รเิ วอร์โบ้ท

ถ.เจริญนคร

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 198 ยูนิต

266

2546 / 2549

3

PPP

พระยำภิรมย์ รีเจ้นท์ ตำกสิน-สำทร

ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 210 ยูนิต

181

2546 / 2548

4

CMC

คำซ่ำ ยูเรก้ำ เพชรเกษม 63/4

ถ.เพชรเกษม

ทำวน์โฮม 144 ยูนิต

432

2548 / 2552

5

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 13

ซ. รัชดำภิเษก 13

อำคำรชุด 8 ชัน้ 2 อำคำร; 292 ยูนิต

618

2549 / 2552

6

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 17

ซ. รัชดำภิเษก 17

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 150 ยูนิต

353

2550 / 2553

7

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ เมเจอร์ รัชโยธิน

ซ. พหลโยธิน 30

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 120 ยูนิต

247

2550 / 2552

8

CMC

แบงค์คอกเฟ’ลิซ เมเจอร์รชั โยธิน

ซ.พหลโยธิน 30

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 79 ยูนิต

277

2552 / 2555

9

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ พหลโยธิน 11

ซ.พหลโยธิน 11

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 79 ยูนิต

248

2552 / 2558

10

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ พหลโยธิน 14

ซ. พหลโยธิน 14

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 79 ยูนิต

204

2553 / 2556

11

CMC

แบงค์คอก เฟ’ลิซ สุขมุ วิท 69

ซ. สุขมุ วิท 69

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 71 ยูนิต

254

2553 / 2557

12

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ วิภำวดี 30-2

ซ. วิภำวดีรงั สิต 30

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 79 ยูนิต

167

2554 / 2558

13

PPP

คำซ่ำ ดีวำ สำทร-กัลปพฤกษ์

ซ. กำนันแม้น

ทำวน์เฮ้ำส์ 3 ชัน้ ครึง่ : 62 ยูนิต

267

2554 / 2560

14

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ เมเจอร์ รัชโยธิน 2

ซ. พหลโยธิน 30

อำคำรชุด 8 ชัน้

366

2554 / 2561
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

15

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ วิภำวดี 30-1

ซ. วิภำวดีรงั สิต 30

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 79 ยูนิต

160

2554 / 2561

16

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ พหลโยธิน 32

ซ. พหลโยธิน 32

อำคำรชุด 8 ชัน้

404

2555 / 2560

17

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 20-2

ซ. รัชดำภิเษก 20

อำคำรชุด 8 ชัน้

211

2555 / 2561

18

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 10

ซ. รัชดำภิเษก 10

อำคำรชุด 8 ชัน้ ; 79 ยูนิต

234

2556 / 2560

19

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ พหลโยธิน 14-2

ซ. พหลโยธิน 14

อำคำรชุด 8 ชัน้

238

2554 / 2561

หมายเหตุ : 1. มูลค่ำโดยประมำณ
ทีม่ ำ : บริษทั
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
(2)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำแต่ยงั ไม่ปิดกำรขำยของกลุ่มบริษทั ฯ โดยแบ่งได้เป็ นโครงกำรทีส่ ร้ำงเสร็จแล้ว และโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง มีจำนวนทัง้ สิน้ 26 โครงกำร แสดง
สถำนะโครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ดังนี้
โครงการ

ลาดับ

บริ ษทั

โครงการ

ที่ตงั ้

รูปแบบ

พื้นที่ขาย จานวน
(ตร.ม.)3
ยูนิต

มูลค่า1

ช่วงที่
เปิ ด
ขาย

โอนแล้ว
ช่วงที่เริ่ ม
โอน
จานวน

(ลบ.)

จองและทาสัญญา
แล้ว2
จานวน

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

คงเหลือขาย
จานวน

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

% มูลค่า
คงเหลือ
ขาย

โครงการที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ปิดการขาย
1

CMC

เดอะริช พระรำม 2 โซน A

ถ.บำงกระดี่

บ้ำนเดีย่ ว
(High-end) 2 ชัน้

4,780 3

36

698.05

2550

Q4’52

16

345.95

-

-

20

352.80

50.49%

2

CMC

แบงค์คอก ฮอไรซอน รำมคำแหง

ถ.รำมคำแหง

อำคำรชุด 38 ชัน้

29,197

592

1,492.04

2550

Q4’53

569

1,382.88

2

9.62

21

99.54

6.67%

3

SMP

ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 36

ซ. รัชดำภิเษก 36

อำคำรชุด 7 ชัน้

4,269

79

142.66

2552

Q3’52

76

133.63

-

-

3

9.03

6.33%

4

CMC

แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม

ถ.เพชรเกษม

อำคำรชุด 27 ชัน้

13,429

418

758.02

2552

Q2’55

416

753.82

0

0

2

4.20

0.55%

5

CMC

คำซ่ำ ยูเรก้ำ พระรำม 2-พุทธบูชำ

ถ.พุทธบูชำ-ประชำอุทศิ ทำวน์เฮ้ำส์ 3 ชัน้

2,5413

107

332.89

2552

Q3’54

87

277.85

4

13.47

16

41.57

12.49%

6

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 20

ซ. รัชดำภิเษก 20

อำคำรชุด 8 ชัน้

3,246

79

227.92

2553

Q1’55

77

218.71

-

-

2

9.21

4.04%

7

CMC

แบงค์คอก ฮอไรซอน P48

ถ.เพชรเกษม

อำคำรชุด 19 ชัน้

9,952

275

673.51

2554

Q3’57

268

646.06

-

-

7

27.45

4.08%

8

CMC

แบงค์คอก เฟ’ลิซ สุขมุ วิท 69-2

ซ.สุขมุ วิท 69

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,163

61

228.03

2555

Q1’57

59

215.73

-

-

2

12.30

5.39%

9

CMC

แบงค์คอก เฟ’ลิซ วิภำวดี 30

ซ.วิภำวดีรงั สิต 30

อำคำรชุด 8 ชัน้

4,934

154

362.92

2554

Q1’57

153

359.17

-

-

1

3.75

1.03%

10

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 62/1-2

ซ. สุขมุ วิท 62/1

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,865

79

221.19

2556

Q4’57

76

212.22

-

-

3

8.97

4.06%

11

PPP

แบงค์คอก ฮอไรซอน ไฮท์ รัชดำ – ท่ำพระ ถนนรัชดำภิเษก-ท่ำพระ อำคำรชุด 30 ชัน้

17,582

565

1,211.58

2553

Q3’58

387

798.47

11

17.97

167

395.14

32.61%

12

PPP

แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ รัชดำ – ท่ำพระ ถนนรัชดำภิเษก-ท่ำพระ อำคำรชุด 8 ชัน้

4,146

145

295.10

2553

Q3’58

120

216.37

13

26.97

12

51.76

17.54%
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงการ
ลาดับ

บริ ษทั

โครงการ

ที่ตงั ้

รูปแบบ

พื้นที่ขาย จานวน
(ตร.ม.)3
ยูนิต

มูลค่า1

ช่วงที่
เปิ ด
ขาย

โอนแล้ว
ช่วงที่เริ่ ม
โอน
จานวน

(ลบ.)

จองและทาสัญญา
แล้ว2
จานวน

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

คงเหลือขาย
จานวน

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

% มูลค่า
คงเหลือ
ขาย

13

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 19

ซ. รัชดำภิเษก 19

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,547

74

220.64

2556

Q4’58

72

214.95

-

-

2

5.69

2.58%

14

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 64

ซ. สุขมุ วิท 64

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,444

79

178.81

2557

Q2’58

31

66.85

-

-

48

111.96

62.61%

15

CMC

แบงค์คอก เฟ’ลิซ @สถำนีกรุงธนบุรี

ซ.กรุงธนบุร ี 5

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,849

79

253.53

2556

Q3’58

69

208.81

4

15.69

6

29.03

11.45%

16

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 62

ซ.สุขมุ วิท 62/1

อำคำรชุด 8 ชัน้

6,211

197

506.13

2556

Q4’58

135

351.11

6

17.35

56

137.67

27.20%

17

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 64/2

ซ.สุขมุ วิท 64

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,544

79

188.34

2556

Q1’59

57

136.31

2

2.64

20

49.39

26.22%

18

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ วิภำวดี 10

ซ. วิภำวดี 10

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,754

79

203.33

2557

Q3’59

62

157.81

3

4.04

14

41.48

20.40%

19

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 64/1

ซ.สุขมุ วิท64/1

อำคำรชุด 8 ชัน้

7,027

222

573.76

2558

Q4’59

100

276.08

11

32.88

111

264.80

46.15%

20

CMC

แบงค์คอก ฮอไรซอน สำทร

ซ.นรำธิวำสฯ 14

อำคำรชุด 24 ชัน้

9,193

269

947.96

2556

Q4’59

247

814.83

8

35.26

14

97.87

10.32%

21

CMC

แบงค์คอก เฟ’ลิซ สำทร-ตำกสิน

ซ.กรุงธนบุร ี 5

อำคำรชุด 8 ชัน้

6,813

200

663.96

2557

Q3’59

197

649.96

-

-

3

14.00

2.11%

22

CMC

แบงค์คอก เฟ’ลิซ @สถำนีบำงแค

ซ.เพชรเกษม 39/2

อำคำรชุด 8 ชัน้

2,846

79

215.43

2560

Q2’60

36

80.91

11

28.33

32

106.19

49.29%

23

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ พระรำม 8

ถ.อรุณอัมรินทร์

อำคำรชุด 13 ชัน้

16,894

506

1,344.59

2557

เม.ย.-58

290

760.63

60

161.01

156

422.95

31.46%

24

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2

ซ.จรัญสนิทวงศ์ 96/2

อำคำรชุด 8 ชัน้

12,943

406

884.95

2559

มิ.ย.-61

154

325.42

85

173.40

167

386.13

43.63%

ซ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ 4

อำคำรชุด 5 ชัน้

6,413

210

468.48

2558

ม.ค.-59

2561

71.19%

62

150.47

148

318.01

67.88%

โครงการที่เปิ ดขายแล้วแต่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
25

PPP

ชำโตว์ อินทำวน์ ปิ่ นเกล้ำ5
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงการ
ลาดับ

26

บริ ษทั

CMC

โครงการ

ที่ตงั ้

แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @ สถำนีเพชร ถ.เพชรเกษม
เกษม 48
รวม

หมายเหตุ : 1.
2.

3.
4.
5.

รูปแบบ

อำคำรชุด 8 ชัน้

พื้นที่ขาย จานวน
(ตร.ม.)3
ยูนิต
19,828

มูลค่า1

ช่วงที่
เปิ ด
ขาย

โอนแล้ว
ช่วงที่เริ่ ม
โอน
จานวน

(ลบ.)

741

1,427.64

5,810

14,721

2560

พ.ค.-60

จองและทาสัญญา
แล้ว2
จานวน

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

2562

26.55%

คงเหลือขาย
จานวน

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

ยูนิต

มูลค่า1
(ลบ.)

166

328.35

575

1,099.29

79.76%

448

1,017

1,608

4,100

27.85%

มูลค่ำโดยประมำณ
ส่วนทีจ่ องและทำสัญญำจะซื้อจะขำยแล้วแต่ยงั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ ์ (Backlog) ของบริษทั ฯ มีควำมเป็นไปได้ทจ่ี ะมีกำรยกเลิกสัญญำก่อนกำรโอนกรรมสิทธิ ์ ซึง่ อำจเกิดจำกกำรทีล่ กู ค้ำผิดเงือ่ นไข
ในสัญญำ ลูกค้ำค้ำงชำระผ่อนดำวน์เนื่องจำกผ่อนไม่ไหว หรือมีกำรขอยกเลิกสัญญำด้วยเหตุผลอื่นๆ อันเป็ นเหตุกำรณ์ปกติของธุรกิจนี้ โดย นักลงทุนสำมำรถดูขอ้ มูลยอดค้ำงชำระผ่อนดำวน์
สะสมได้ในส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝำ่ ยจัดกำร หัวข้อ หนี้สนิ หัวข้อย่อย เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
พืน้ ทีข่ ำยหน่วยเป็นตำรำงวำสำหรับโครงกำรแนวรำบ
ประกอบไปด้วยบ้ำนเดีย่ ว 20 ยูนิต และแปลงทีด่ นิ เปล่ำสำหรับสร้ำงบ้ำนเดีย่ วอีก 4 ยูนิต และทำวน์เฮ้ำส์ 16 ยูนิต
รำยละเอียดควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงและช่วงเวลำทีค่ ำดว่ำจะเริม่ โอนกรรมสิทธิสำมำรถพิ
จำรณำได้จำกตำรำงด้ำนล่ำง
์
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% มูลค่า
คงเหลือ
ขาย

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ตัวอย่างรูปแบบโครงการที่เปิ ดขายในปัจจุบนั
แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคาแหง

ชาโตว์ อิ นทาวน์ รัชดา 36

แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม

ชาโตว์ อิ นทาวน์ รัชดา 20

ชาโตว์ อิ นทาวน์ พหลโยธิ น 14-2

แบงค์คอก ฮอไรซอน P48

แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ รัชดา – ท่าพระ

ชาโตว์ อิ นทาวน์ รัชดา 19

ชาโตว์ อิ นทาวน์ สุขมุ วิ ท 64 (Spa Sense)

แบงค์คอก เฟ’ลิ ซ @สถานี กรุงธนบุรี
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ชาโตว์ อิ นทาวน์ สุขมุ วิ ท 62/1

ชาโตว์ อิ นทาวน์ สุขมุ วิ ท 64 Sky Moon (64/2)

โครงการที่เปิ ดขายแล้วแต่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
แนวดิง่
1.

ชำโตว์ อินทำวน์ ปิ่ นเกล้ำ

ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยสมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ 4 แขวงบำงยีข่ นั เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ

พืน้ ที่โครงการ

1-2-49 ไร่
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ลักษณะโครงการ

อำคำรชุดพักอำศัยสูง 5 ชัน้ จำนวน 1 อำคำร พร้อมสระว่ำยน้ำ ฟิตเนส สวน
พักผ่อน ทีจ่ อดรถชัน้ ใต้ดนิ

มูลค่าโครงการ

478.19 ล้ำนบำท

จานวนยูนิต

210 ยูนติ

พืน้ ที่ขาย

6,413.11 ตำรำงเมตร

ราคาขายต่อตารางเมตร

ประมำณ 76,000 บำท

ราคาขายต่อยูนิต

ประมำณ 2.1 – 4.1 ล้ำนบำท

จุดเด่นของโครงการ

ตัง้ อยู่เชิงสะพำนพระปิ่ นเกล้ำ ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “The Art of Inspire” ตัวอำคำรเป็ น
สไตล์โมเดิร์น กว้ำงขวำง โปร่งโล่ง และมีควำมเป็ นส่วนตัวด้วยยูนิตในโครงกำร
เพียง 210 ยูนิต มีสระว่ำยน้ ำและสวนสำธำรณะบนชัน้ ดำดฟ้ำ สำมำรถนัง่ ชมวิว
ทิวทัศน์ได้ กำรตกแต่งภำยในด้วยสไตล์ Modern Contemporery ทำเลทีต่ งั ้ อยู่ใกล้
แหล่งที่ทำงำน โรงพยำบำลและสถำนที่รำชกำรหลำยแห่ง กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว ใกล้ทำงด่วน เดินทำงได้หลำยช่องทำง ทัง้ ทำงรถยนต์และทำงเรือ รวมทัง้
รถไฟฟ้ำในอนำคต

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

ั่
- กลุ่มคนทำงำนย่ำนปิ่ นเกล้ำและฝงพระนคร
ทีต่ อ้ งกำรพักอำศัยใกล้ทท่ี ำงำน
- กลุ่มคนทีม่ รี ำยได้ 30,000 บำทต่อเดือนขึน้ ไป
- กลุ่มนักลงทุนทีต่ อ้ งกำรซือ้ ห้องชุดสำหรับปล่อยเช่ำ
- กลุ่มคนในละแวกใกล้เคียงทีต่ อ้ งกำรซือ้ ห้องชุดเก็บไว้สำหรับขยำยครอบครัว
- กลุ่มนักลงทุนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว ทีต่ อ้ งกำรซือ้ เพื่อขำยเก็งกำไร
เริม่ ก่อสร้ำงในไตรมำส 1 ปี 2559 คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 4 ปี 2561 โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงไปแล้ว 70.98%

การก่อสร้าง
การขาย

เริม่ เปิ ดกำรขำยตัง้ แต่ไตรมำส 4 ปี 2558 โดย ณ 30 มิถุนำยน 2561 มียอดจอง
และทำสัญญำแล้วสะสมจำนวน 87 ยูนิต คงเหลือขำยอีก 123 ยูนิต

การโอนกรรมสิ ทธิ์

คำดว่ำจะเริม่ โอนกรรมสิทธิภำยในไตรมำส
1 ปี 2562
์
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
2.

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @ สถำนีเพชรเกษม 48

ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ

พืน้ ที่โครงการ

5-0-90 ไร่

ลักษณะโครงการ

อำคำรชุดพักอำศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 3 อำคำร

มูลค่าโครงการ

1,441.56 ล้ำนบำท

จานวนยูนิต

741 ยูนติ

พืน้ ที่ขาย

19,827.61 ตำรำงเมตร

ราคาขายต่อตารางเมตร

ประมำณ 69,600 บำท

ราคาขายต่อยูนิต

ประมำณ 1.69 – 3.68 ล้ำนบำท

จุดเด่นของโครงการ

รูปแบบอำคำรทีโ่ ดดเด่น เน้นคุณภำพของวัสดุ ออกแบบด้วยสไตล์ Crystal Lagoon
Concept มี ส ระว่ ำ ยน้ ำ แบบ Freeform Swimming Pool Garden และฟิ ต เนสที่
สำมำรถชมทิวทัศน์ได้ 360 องศำ ตัวโครงกำรสำมำรถเข้ำออกได้ทงั ้ จำกซอยเพชร
เกษม 48 และจำกซอยเพชรเกษม 46, ห่ำงจำก BTS สถำนีบำงหว้ำ 200 เมตร
ห่ำงจำกถนนกำญจนำภิเษก 1.4 กิโลเมตร ตัง้ อยู่ใกล้ห้ำงสรรพสินค้ำ The Mall
(บำงแค), Seacon Bangkae, มหำวิทยำลัยสยำม, โรงพยำบำลพญำไท 3

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

-

พนักงำนบริษทั เอกชน รำยได้ 50,000 บำทขึน้ ไป
เจ้ำของกิจกำร SME
กลุ่มทีต่ อ้ งกำรแยกครอบครัว
กลุ่มคนทีก่ ำลังมองหำทีอ่ ยู่อำศัยทีม่ พี น้ื ทีเ่ พิม่ ขึน้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

การก่อสร้าง

เริม่ ก่อสร้ำงในไตรมำส 1 ปี 2560 คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 4 ปี 2562 โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงไปแล้ว 6.26%

การขาย

เริม่ เปิ ดกำรขำยตัง้ แต่ไตรมำส 3 ปี 2560 โดย ณ 30 มิถุนำยน 2561 มียอดขำยที่
ลูกค้ำจองและทำสัญญำแล้วสะสม 151 ยูนิต คงเหลือขำยอีก 590 ยูนิต

การโอนกรรมสิ ทธิ์

คำดว่ำจะเริม่ โอนกรรมสิทธิภำยในไตรมำส
4 ปี 2562
์

ธุรกิ จให้เช่าอาคารสานักงาน
SMP เป็ นบริษัทในกลุ่มทีใ่ ห้เช่ำพืน้ ทีส่ ำหรับเป็ นสำนักงำน (อำคำร ซีเอ็มซี ทำวเวอร์ ตัง้ อยู่บนถนนสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสิน แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ) ให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งสำนักงำน และให้บริกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อำคำรสำนักงำน ซึ่งปจั จุบนั ให้บริษัทในกลุ่มเช่ำเกือบทัง้ หมด มีบุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำม
เกีย่ วข้องกันเพียงรำยเดียวทีเ่ ช่ำพืน้ ทีช่ นั ้ 4
ปจั จุบนั อำคำรซีเอ็มซี ทำวเวอร์ เป็ นอำคำรสูง 7 ชัน้ พืน้ ทีท่ งั ้ หมดรวมประมำณ 3,983 ตำรำงเมตร ให้บริษทั
ในกลุ่มเช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อเป็ นใช้เป็ นสำนักงำนประมำณ 3,588 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็ นประมำณร้อยละ 90 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
และมีบุคคลภำยนอกเช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนบริเวณชัน้ 4 เพียงรำยเดียวซึง่ เช่ำพืน้ ทีป่ ระมำณ 218 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 5 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด พืน้ ทีท่ เ่ี หลืออีกร้อยละ 5 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดเป็ นพืน้ ทีส่ ว่ นกลำง
ทัง้ นี้ บริษทั สยำมมหำนครพร็อพเพอร์ต้ี จำกัด มีโครงกำรอำคำรชุด 8 ชัน้ “โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ
36” และเตรียมทีจ่ ะพัฒนำในอนำคตอีก 1 โครงกำร คือ “โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 36-2” เนื่องจำกทีด่ นิ ที่เป็ น
ทีต่ งั ้ โครงกำรทัง้ 2 ถูกซือ้ มำอยู่ในชื่อ SMP โดยเป็ นทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื มำนำนมำกแล้วตัง้ แต่ช่วงปี 2543
ธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
TSN เป็ นบริษัทในกลุ่ม ที่ทำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะรับงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ เพียงอย่ำงเดียวเนื่องจำกทีผ่ ่ำนมำ TSN ไม่มกี ำลังกำรก่อสร้ำงเพียงพอทีจ่ ะรับงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงของงำนภำยนอกกลุ่มได้ โดย TSN จะทำหน้ำที่เป็ นผู้รบั เหมำหลักซึ่งทำหน้ำทีค่ วบคุมกำรก่อสร้ำงภำพรวม
ของโครงกำร และดำเนินกำรงำนก่อสร้ำงบำงส่วนที่ไม่ต้องใช้แรงงำนมำก เช่น งำนตกแต่ง งำนสถำปตั ย์ งำนเก็บ
รำยละเอียด ในส่วนของงำนก่อสร้ำงหนักซึง่ ใช้แรงงำนมำก TSN จะใช้ผรู้ บั เหมำภำยนอกแทน เช่น งำนฐำนรำก งำน
โครงสร้ำงหลัก เป็ นต้น นอกจำกนี้ TSN มีกำรว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำก่อสร้ำงเพื่อมำช่วยให้คำแนะนำ และช่วยควบคุมงำน
ก่อสร้ำงของผูร้ บั เหมำภำยนอกต่ำงๆ ให้ TSN ด้วย โดยในช่วงที่ TSN มีกำลังกำรก่อสร้ำงเหลือ TSN จะมีกำรรับงำน
ก่อสร้ำงเล็กๆ น้อยๆ ภำยนอกกลุ่มบริษทั ฯ เช่นงำนปรับปรุงอำคำร งำนปรับปรุงลำนจอดรถ เพื่อเป็ นกำรหำรำยได้
เพิม่ เติมด้วย
ทัง้ นี้นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของ TSN ในอนำคต ผู้บริหำรยังคงมอบหมำยให้เป็ นผูส้ นับสนุ นงำนก่อสร้ำง
ให้แก่กลุ่มบริษัทเป็ นหลัก โดยจะเลือกรับงำนที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ ใช้แรงงำนน้ อย มีอตั รำกำไรสูง เช่น กำรเก็บงำน
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ก่อสร้ำงภำยในอำคำร ส่วนงำนทีม่ คี วำมเสีย่ งสูง หรืองำนทีเ่ น้นกำรใช้แรงงำนทีม่ ำก เช่น งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ำง
หลักงำนก่อสร้ำงทีใ่ กล้เขตชุมชน งำนก่อสร้ำงบริเวณเขตพระรำชฐำน จะใช้ผรู้ บั เหมำรำยอื่นมำรับงำนแทน
นอกจำกนี้ TSN มีโรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดครัว บำนประตู ตู้เสือ้ ผ้ำ กล่ องจดหมำย โรงงำนพรีแคส
โรงงำน EPS (ผนังทีใ่ ช้ภำยในตึก) ซึง่ ผลิตใช้สำหรับกำรก่อสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั ฯ โดยกำลังกำรผลิตของโรงงำนพรี
แคสอยู่ทป่ี ระมำณ 100 ตรม./วัน โรงงำนอลูมเิ นียมอยู่ทป่ี ระมำณ 10 ชุด/วัน โรงงำนเฟอร์นิเจอร์อยู่ทป่ี ระมำณ 150 ชุด/
เดือน และโรงงำนผนังเบำ EPS อยู่ทป่ี ระมำณ 160 แผ่น/วัน ซึง่ ปจั จุบนั TSN ได้ใช้กำลังกำรผลิตในโรงงำนเหล่ำนี้เพื่อ
ใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ โดยในปจั จุบนั มี 2 โครงกำร จำนวนรวม 951 ยูนิต
การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษทั ฯ
กลยุทธ์ทางด้านผลิ ตภัณฑ์/บริการ
(1)

ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ CMC และ PPP

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยยึดตำมโยบำย 4Cs ของกลุ่มบริษัทฯ ภำยใต้
คอนเซป “กำรสร้ำงสมดุลแห่งกำรใช้ชวี ติ หรือ Harmony of Life” ดังนี้

•
•
•

Clay : ร่มรื่นทุกอณู แห่งควำมบริสุทธิ ์ : สัมผัสควำมร่มรื่นแห่งเงำหม้ ท่ำมกลำงธรรมชำติอน
ั บริสุทธิ ์

เงียบสงบ ทีส่ ะท้อนควำมมันคงแห่
่
งกำรใช้ชวี ติ
Current : ผ่อนคลำยด้วยละอองแห่งสำยน้ำ : เปิ ดมิตแิ ห่งควำมสดชื่นทีเ่ หนือกว่ำ ดื่มด่ำกับควำมสดใสที่
รำยล้อมพรังพร้
่ อมด้วยสิง่ อำนวยควำมสะดวกครบครัน
Cheerful : อิสรภำพแต่ งแต้มสีสนั : เติมพลังด้วยอำกำศอันบริสุทธิ ์ สัมผัสสำยลมหมุนเวียนที่รำยล้อม
สร้ำงคุณภำพชีวติ เหนือคำบรรยำย
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Clear : แสงเรืองรองของควำมอบอุ่น : ครอบครัวมิตรภำพและควำมปลอดภัย มันใจในทุ
่
กรำยละเอียด

แห่งกำรอยู่อำศัย ควำมทรงจำแห่งควำมสุข
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะให้ควำมสำคัญแก่ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั
ฯ โดยจะเน้นให้มที ต่ี งั ้ ทีส่ ำมำรถเดินทำงได้สะดวก โดยโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ จะไม่กระจุกตัวอยู่ในทำเลใด
ทำเลหนึ่งเป็ นพิเศษ แต่ จะมีกำรกระจำยไปในทำเลต่ ำงๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็ นกำรช่ว ย
กระจำยควำมเสีย่ งในกำรพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ จำกกำรมีทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรทีห่ ลำกหลำย
รูปภาพแสดงการกระจายตัวของโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ ในเขตกรุงเทพฯ

กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์แบ่งตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
โครงกำรคอนโดมิเนียม
กลุ่มบริษทั ฯ จะคำนึงถึงกำรเลือกสถำนทีต่ งั ้ โครงกำรเป็ นอันดับแรก เพื่อเติมเต็มกำรอยู่อำศัยและ
ตอบสนองกำรเดินทำงในทุกรูปแบบทัง้ ระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้ำ BTS และ MRT เป็ นต้น และกำร
เดินทำงโดยพำหนะส่วนบุคคล โดยเฉพำะโครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise อันเป็ นไปตำมแนวคิด
“Urbanize your life” และ “Art of Urban Life” ของกลุ่มบริษทั ฯ ทำเลทีต่ งั ้ โครงกำรทีด่ จี ะมีเส้นทำงทีส่ ำมำรถ
มุ่งสู่ใจกลำงเมืองและศูนย์ธุรกิจด้วยรถไฟฟ้ำระบบรำง หรือมุ่งสู่จุดหมำยสำคัญต่ำงๆ เช่น ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ สะพำนเชื่อมต่อจุดสำคัญในกรุงเทพฯ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วด้วยทำงด่วนพิเศษ
กลุ่มบริษทั ฯ ไม่เพียงแต่จะให้ควำมสำคัญแก่สถำนทีต่ งั ้ ของโครงกำรเท่ำนัน้ แต่ยงั ให้ควำมสำคัญกับ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นอย่ำงยิง่ แต่ละโครงกำรได้ถูกออกแบบให้มคี วำมกลมกลืนกับพืน้ ทีด่ งั ้ เดิม แต่กม็ ี
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ควำมโดดเด่นทำงสถำปตั ยกรรม มีลูกเล่นภำยนอกอำคำรทีเ่ ชิญชวนให้อยู่อำศัย มี Theme ทีแ่ ตกต่ำงกันใน
แต่ละโครงกำร และยังสร้ำงจุดเด่นทีแ่ ตกต่ำงจำกแบบทัวๆไปของคู
่
่แข่งในอุตสำหกรรม เช่น โครงกำรแบงค์
คอก เฟ’ลิซ สำทร-ตำกสิน จะเป็ นคอนโดแนว “Urban Resort” ให้เชื่อมต่อชีวติ ส่วนตัวแบบคนเมืองได้รวดเร็ว
เดินทำงสะดวก สุขกับสังคมคุณภำพ ครบทุกฟงั ก์ชนกำรอยู
ั่
่อำศัย หรือ โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ พระรำม 8
จะเป็ นคอนโด “สไตล์ เรเนซองส์ สไตส์” โดยคำนึ่งถึงผูอ้ ยู่อำศัยเป็ นหลัก เพื่อตอบสนองควำมสุขในกำรใช้ชวี ติ
เป็ นเอกลักษณ์ทไ่ี ม่มเี หมือนใคร เติมเต็มในทุกมิตกิ บั สิง่ อำนวยควำมสะดวกภำยในให้ใช้ชวี ติ แบบไร้ขดี จำกัด
ทุกโครงกำรมีกำรออกแบบทีเ่ น้นควำมสะดวกสบำยและผ่อนคลำย แยกผูอ้ ยู่อำศัยจำกควำมวุ่นวำย
ของชีวติ คนเมืองโดยเฉพำะ เมื่อเข้ำมำภำยในโครงกำรจะรูส้ กึ ถึงควำมเป็ นส่วนตัว แวดล้อมด้วยธรรมชำติ แต่
มีฟงั ก์ชนที
ั ่ ่ทนั สมัย เพื่อกำรใช้พ้นื ที่ท่ไี ด้ประโยชน์ ใช้สอยอย่ำงสูงสุดทุกตำรำงเมตร และกำรใช้วสั ดุและ
อุปกรณ์ในห้องชุดทีม่ คี ุณภำพและคุม้ ค่ำ
นอกจำกนี้ แต่ละโครงกำรจะมีกำรสร้ำงพืน้ ทีโ่ ล่งใจกลำงตึก หรือเป็ นแบบ Single Corridor คือประตู
ั่
ของห้องฝงตรงข้
ำมจะไม่วำงไว้ตรงกัน ทำให้ผอู้ ยู่อำศัยไม่รสู้ กึ เหมือนอำศัยอยู่ในกล่องสีเ่ หลีย่ ม
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ
กลุ่มบริษทั มีกำรออกแบบโครงกำรทีเ่ ป็ นบ้ำนเดีย่ ว ให้มรี ปู ลักษณะภำยนอกทีส่ ะดุดตำสวยงำมและมี
เอกลักษณ์ เน้นบ้ำนทีม่ ขี นำดใหญ่ มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยกว้ำงขวำง จัดสรรพืน้ ทีใ่ ช้สอยภำยในให้รองรับควำมต้องกำร
และสอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้ชวี ติ ของผู้อยู่อำศัยทีต่ ้องกำรควำมรู้สกึ หรูหรำ มีควำมเป็ นพิเศษในตัว ส่วน
ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรบ้ำนเดี่ยว จะเป็ นโซนทีข่ ยำยออกจำกใจกลำงเมือง ไปทำงรอบนอกทีไ่ ม่ไกลมำกนัก
และยังสำมำรถเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองได้ไม่ลำบำก นอกจำกนี้ยงั มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกทีค่ รบครัน มีกำรจัด
วำงผังโครงกำรให้ร่มรื่นสวยงำมน่ ำอยู่ โครงกำรบ้ำนเดีย่ วจะเน้นลูกค้ำกลุ่มทีม่ รี ำยได้ระดับสูงทีเ่ ป็ นลักษณะ
ครอบครัว
โครงกำรทีเ่ ป็ นทำวน์เฮ้ำส์/ทำวน์โฮม จะถูกออกแบบโดยเน้นให้มรี ปู ลักษณ์ทท่ี นั สมัย มีกำรจัดพืน้ ที่
ใช้สอยภำยในให้คมุ้ ค่ำ สำมำรถใช้เป็ นทัง้ ทีพ่ กั อำศัย และสำนักงำนทำธุรกิจขนำดย่อมได้ในเวลำเดียวกัน เน้น
กลุ่มลูกค้ำระดับกลำงขึน้ ไป ที่เป็ นครอบครัวขนำดเล็ก ผู้รเิ ริม่ ทำกิจกำรของตัวเองโดยสำมำรถใช้บำ้ นเป็ น
ออฟฟิ ศด้วย ทำเลของโครงกำรประเภทนี้ ทำงกลุ่มบริษทั จะเน้นในโซนทีม่ เี ส้นทำงหลักมีควำมคล่องในกำร
เดินทำงเพื่อเข้ำตัวเมืองหรือย่ำนธุรกิจ เช่น โครงกำรคำซ่ำ ดีว่ำ สำทร-กัลปพฤกษ์ เป็ นต้น
(2)

ธุรกิ จการให้เช่าอาคารสานักงานของ SMP

SMP ไม่ ไ ด้เ น้ น กำรให้เ ช่ ำ อำคำรส ำนั ก งำนแก่ บุ ค คลภำยนอกกลุ่ ม บริษัท จึง เน้ น คุ ณภำพกำร
ให้บริกำรทีเ่ หมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจภำยในของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นหลัก
(3)

ธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างของ TSN และโรงงานผลิ ตเฟอร์นิเจอร์และผนัง

TSN เน้นกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นหลัก เพื่อตอบสนองต่อ
กำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ซึง่ TSN มีโรงงำนผลิตแผ่นคอนกรีตพรีแคส (Pre-Cast) โรงงำนผลิตผนัง
EPS ซึ่งเป็ นวัสดุประกอบกำรก่อสร้ำงอำคำรให้เกิดควำมรวดเร็ว และโรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดครัว
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บำนประตู และกล่ อ งจดหมำย เพื่อ ใช้สนับสนุ นกำรก่ อสร้ำงคอนโดมิเ นี ยมของ TSN จึง เป็ น กำรช่วยลด
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงให้เร็วขึน้
กลยุทธ์ทางด้านราคา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงหน่ วยงำนที่เกี่ยวกับในกำรกำหนดรำคำขำยของแต่ละ
โครงกำร ได้แก่ ฝ่ำยพัฒนำโครงกำร ฝ่ำยกำรเงิน และฝ่ำยกำรตลำดและขำย โดยกำรกำหนดรำคำจะพิจำรณำจำก
ต้นทุนที่ดนิ และกำรก่อสร้ำงซึ่งมีกำรปรับปรุงตัวเลขให้สอดคล้องกับค่ำปจั จุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ แบรนด์ของโครงกำร
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ทำเลที่ตงั ้ โครงกำร รูปแบบหรือควำมเป็ นเอกลักษณ์ของโครงกำร สิง่ อำนวยควำมสะดวกของ
โครงกำร ทัง้ นี้ รำคำขำยของแต่ละโครงกำรต้องผ่ำนเกณฑ์กำไรเบือ้ งต้นขัน้ ต่ ำของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และต้อง
เป็ นรำคำทีส่ ำมำรถแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นทีม่ โี ครงกำรอยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจำกนี้ในแต่ละช่วงของกำร
ขำยโครงกำรบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะกำหนดรำคำทีแ่ ตกต่ำงกันเช่น ในช่วง pre-sales จะเป็ นช่วงทีโ่ ครงกำรยังไม่ได้
ก่อสร้ำง รำคำจะถูกที่สุดเพื่อลดภำระของโครงกำรให้ เร็วที่สุด หลังจำกทำกำรเปิ ดขำยช่วง pre-sales บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยมีจะมีกลยุทธ์ดำ้ นกำรขำย ปรับรำคำขึน้ โดยดูจำกกระแสตอบรับหรืออุปสงค์ของลูกค้ำจำกกำรเปิ ดขำยช่วง
ต้น ฝ่ำยกำรขำยจะคอยดูในเรื่องควำมต้องกำร/ควำมสนใจของลูกค้ำในแต่ละโครงกำร และคอยปรับกลยุทธ์ดำ้ นรำคำ
ตลอดระยะเวลำกำรขำย จนถึงปิ ดโครงกำร กำรปรับกลยุทธ์ด้ำนรำคำจะต้องให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและ
สภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมหรือในทำเลใกล้โครงกำรด้วย เช่น กรณีทบ่ี ริเวณใกล้เคียงกับโครงกำรของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยมีโครงกำรของผูพ้ ฒ
ั นำรำยอื่นหรือคู่แข่งอยู่ ทำงฝ่ำยกำรขำยจะต้องทำกำรศึกษำกลยุทธ์ดำ้ นรำคำของ
โครงกำรของคู่แข่งประกอบกำรกำหนดรำคำของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด้วย อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องรักษำระดับส่วน
กำไรขัน้ ต้นขัน้ ต่ำตำมนโยบำยของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
กลยุทธ์ด้านการขายและการส่งเสริมการขาย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรวำงกลยุทธทำงกำรตลำดทีห่ ลำกหลำยในรูปแบบต่ำงๆ ในหลำยช่องทำง โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมีกำรรับรูแ้ ละจดจำแบรนด์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อนำไปสูก่ ำรเพิม่ คุณค่ำ
ของแบรนด์ (Brand Value) ในกำรท ำโฆษณำประชำสัม พัน ธ์ต่ อ ไป บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีก ำรใช้ก ลยุ ท ธ์ก ำร
ประชำสัมพันธ์ทงั ้ แบบ above-the-line และ below-the-line ควบคู่กนั ไป โดยมีทงั ้ กำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ (Mass
Media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสิง่ พิมพ์ เพื่อเป็ นกำรสือ่ สำรในวงกว้ำง กำรสือ่ สำรผ่ำนสื่อกลำงแจ้ง (Outdoor Media)
เช่น ป้ำยบิลบอร์ด ป้ำยบอกทำง เพื่อเป็ นกำรสื่อสำรกับกลุ่มลูกค้ำทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ โครงกำรเป็ นหลัก กำร
สื่อสำรในช่องทำงเลือกอื่นๆ (below-the-line) เช่น กำรสื่อสำรทำงตรง (Direct Mail) กำรออกบูธแสดงสินค้ำ กำรจัด
กิจกรรมทีโ่ ครงกำร กำรจัดกิจกรรมลูกค้ำแนะนำลูกค้ำ กำรจัดกิจกรรมร่ วมกับองค์กรอื่น เป็ นต้น นอกเหนือจำกกำรใช้
สื่อทัวไปแล้
่
ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้ใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์เป็ นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรทำโฆษณำประชำสัมพันธ์
โ ด ย บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่ อยมี เว็ บไซต์ คื อ www.cmc.co.th แ ล ะ fanpage ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ใ น Facebook
(https://www.facebook.com/cmc.co.th/) เพื่อ เป็ น ช่ อ งทำงในกำรแจ้ง ข่ำ วสำรเกี่ย วกับ กิจ กรรมและโปรโมชัน่ ของ
โครงกำรต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลของแต่ละโครงกำร และยังสำมำรถรับทรำบข้อแนะนำ ควำมคิดเห็นต่ำงๆ จำกกลุ่มลูกค้ำ
หรือผูท้ ส่ี นใจด้วย
นอกจำกนี้บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีแผนกกำรตลำดสำหรับแต่ละโครงกำรในแต่ละช่วงเวลำ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น
กำรกระตุ้นยอดขำยของโครงกำรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้โดยเฉพำะในช่วงกำรเปิ ดตัวโครงกำร (pre-sales)
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นอกจำกนี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ที่เป็ นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเป็ นประจำทุกปี ภำยใต้ช่อื
“CMC Smile Day”, “CMC Mid Year Sale” และ “CMC Festival” โดยจะมีกำรจัดกิจกรรมให้ลูกค้ำของโครงกำรร่วม
สนุ ก ให้สทิ ธิพเิ ศษ หรือโปรโมชันกั
่ บลูกค้ำ โดยจะจัดตำมห้ำงสรรพสินค้ำที่อยู่ใกล้ทต่ี งั ้ โครงกำรหรือในโซนทีม่ ลี ูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีกำรจัดโปรโมชันส
่ ำหรับแต่ละโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่นมีกำร
แจกของแถมสำหรับผูท้ จ่ี องในช่วงเวลำทีก่ ำหนด หรือให้สทิ ธิพเิ ศษแก่ผทู้ จ่ี องหรือซือ้ ยูนิตทีก่ ำหนด เช่น จัดโปรโมชัน่
อยู่ฟรี 1 ปี (ลูกค้ำขอกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำร แต่ ในช่วง 1 ปี แรก ทำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบชำระให้ธนำคำรแทนลูกค้ำ ทัง้ นี้ภำยใต้วงเงินจำกัด ) อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดโปรโมชัน่ ทำงบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะหำช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับโปรโมชันแต่
่ ละแบบ เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในแต่ละโครงกำร
อย่ำงเช่น โปรโมชันให้
่ อยู่ฟรี 1 ปี มักจะให้เฉพำะยูนิตทีก่ ำหนดจำนวนไม่กย่ี ูนิต เนื่องจำกโครงกำรนัน้ ๆ เหลือเพียง
ไม่กย่ี นู ิตก็จะปิ ดกำรขำยได้แล้ว หรือเป็ นยูนิตทีข่ ำยยำก เป็ นต้น
บริษทั ฯ กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชันให้
่ แก่ฝ่ำยขำย โดยแบ่งประเภทโครงกำรเป็ นโครงกำรทีส่ ร้ำง
เสร็จพร้อมอยู่ (Ready-to-Move) และ โครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง (Under Construction) สำหรับโครงกำรที่สร้ำงเสร็จ
พร้อมอยู่ พนักงำนขำยจะได้ค่ำคอมมิชชันเมื
่ ่อลูกค้ำทำกำรโอนกรรมสิทธิเป็
์ นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงกำรระหว่ำง
ก่อสร้ำง พนักงำนขำยจะได้รบั ค่ำคอมมิชชันบำงส่
่
วนเมื่อลูกค้ำเข้ำมำทำสัญญำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด และจะได้ค่ำ
คอมมิชชันส่
่ วนทีเ่ หลือเมื่อลูกค้ำทำกำรโอนกรรมสิทธิเป็
์ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเท่ำนัน้
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำในกำรหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจที่มปี ระสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำโครงกำร
ร่วมกัน ซึง่ คำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์จำกควำมเชีย่ วชำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยของหุน้ ส่วนดังกล่ำวสำหรับ
กลุ่มลูกค้ำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขาย
บริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยได้จดั ให้มีบ ริก ำรหลังกำรขำยแก่ ลูกค้ำ อำทิเ ช่ น กำรรับ ประกัน คุณภำพห้องชุด
หลังจำกวันที่โอนกรรมสิทธิ ์ (รับประกันโครงสร้ำงและส่วนประกอบอำคำรที่เป็ นอสังหำริมทรัพย์ 5 ปี นับแต่วนั ที่จด
ทะเบียนอำคำรชุด ส่วนควบอื่น 2 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนอำคำรชุด ) กำรอำนวยควำมสะดวกลูกค้ำในกำรติดต่อกับ
ธนำคำรทีใ่ ห้กำรสนับสนุนโครงกำรในกำรขอสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย เป็ นต้น รวมทัง้ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงคุณค่ำในระยะ
ยำวและยังยื
่ นอย่ำงเป็ นรูปธรรมกับกลุ่มลูกค้ำและกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องผ่ำนโครงกำร CMC WE CARE โดยเสนอบริกำรใน
รูป แบบต่ ำ งๆ ได้แ ก่ กำรรับ ประกัน คุ ณภำพของผลิต ภัณฑ์ใ นกำรดูแ ลและซ่ อ มแซม กำรจัด กิจ กรรมสร้ำ งควำม
ประทับใจให้แก่ลูกค้ำ โดยมีตวั อย่ำงทีผ่ ่ำนมำ เช่่น กำรตรวจสุ ขภำพบ้ำนให้แก่ลูกค้ำในช่วงหน้ำฝน กำรพำลูกบ้ำนไป
ชมภำพยนตร์และกำรแสดงต่ำงๆ กำรจัด Thank you Party ให้แก่ลกู บ้ำน กำรมอบของขวัญเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำงๆ
เพื่อสร้ำงและต่อยอดกำรรับรูต้ ่อตรำสินค้ำให้แข็งแกร่ง เพื่อให้บริษทั มีฐำนลูกค้ำทีม่ นคงและสำมำรถสร้
ั่
ำงกำรเติบ โต
และควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันอยู่ในอุตสำหกรรมนี้ได้อย่ำงภำคภูมแิ ละยังยื
่ น
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำคอนโดมิเนียมของกลุ่มบริษทั ฯ
ได้แก่ กลุ่มคนทีต่ อ้ งกำรอำศัยอยู่ใจกลำงเมือง ต้องกำรควำมสะดวกสบำยในกำรคมนำคม และระยะทำงจำก
โครงกำรถึงสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงเป็ นปจั จัยที่สำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรเลือกที่อยู่อำศัย แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั
ต้องกำรที่อยู่ท่สี ะท้อนตัวตน ทันสมัย มีควำมเป็ นส่วนตัวสูง มีพ้นื ที่สเี ขียว ที่เติมเต็มชีวิตคนเมืองเสมือนใกล้ชิด
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ธรรมชำติมำกขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมภำยใต้แนวควำมคิดของ “Art of Urban Life” หรือ
“ศิลปะแห่งกำรใช้ชวี ติ ในเมือง” ทีต่ ดิ ต่อโลกภำยนอกได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วแต่คงไว้ซง่ึ กำรพักผ่อนอย่ำงสมบูรณ์แบบ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้กำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็ นกลุ่มระดับกลำงถึงระดับสูงตอนล่ำง ทีต่ ้องกำรทีพ่ กั อำศัยใน
ทำเลแนวรถไฟฟ้ำ ย่ำนใจกลำงเมืองที่สำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวกสบำย โดยเน้นรูปแบบกำรใช้งำนและพืน้ ทีใ่ ช้
สอยทีต่ อบรับกำรใช้ชวี ติ ในสไตล์คนเมืองในรำคำเหมำะสม และให้ควำมคุม้ ค่ำมำกทีส่ ดุ และเป็ นกลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ นคนรุ่น
ใหม่จำกพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง รูปแบบกำรใช้ชวี ติ Life Style และควำมเป็ นอยู่ โดยรำยละเอียดกลุ่ม
ลูกค้ำแยกตำมแบรนด์ของกลุ่มบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
•

•

•

Bangkok Feliz: Life Style คนทำงำนระดับผูบ
้ ริหำร มองหำห้องชุดพักอำศัย ทีต่ อบสนองควำมต้องกำรใน

กำรใช้ชวี ติ ในเมืองหลังเลิกงำน มีเวลำพักผ่อน ช้อปปิ้ ง ออกกำลังกำย ลดเวลำกำรเดินทำง ทัง้ นี้ กลุ่ม
ลูกค้ำกลุ่มนี้ สถำนภำพมีครอบครัวแล้วร้อยละ 54 สถำนภำพโสดร้อยละ 46 และส่วนใหญ่ มรี ำยได้
ในช่วง 50,000 -200,000 บำทต่อเดือน และมีช่วงอำยุ 36 ปี ขน้ึ ไป
Bangkok Horizon: Life Style คนทำงำน ผู้บริหำรระดับต้น มองหำห้องชุดพักอำศัย ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรใช้ชวี ติ ในเมือง มีเวลำพักผ่อน ช้อปปิ้ ง ออกกำลังกำย กลุ่มลูกค้ำกลุ่มนี้สถำนภำพส่วน
ใหญ่โสด และส่วนใหญ่มรี ำยได้ในช่วง 50,000 -200,000 บำทต่อเดือน และมีช่วงอำยุ 31 ปี ขน้ึ ไป
Chateau in Town: คนทำงำน ผู้บริหำรระดับต้น มองหำห้องชุดพักอำศัย ทีต่ อบสนองควำมต้องกำรใน
กำรใช้ชวี ติ ในเมือง มีเวลำพักผ่อน ช้อปปิ้ ง ออกกำลังกำย กลุ่มลูกค้ำกลุ่มนี้สถำนภำพส่วนใหญ่โสด
และส่วนใหญ่มรี ำยได้ในช่วง 25,000 – 100,000 บำทต่อเดือน และมีช่วงอำยุ 26 ปี ขน้ึ ไป

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัด ประเภทของโครงกำรคอนโดมิเนียมเป็ น 3 กลุ่ม ตำมชื่อโครงกำร ซึ่งมีกำรแบ่ง
ระดับรำคำเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำในทุกระดับ โดยโครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน และแบงค์คอก เฟ’ลิซ
จะเป็ นโครงกำรที่มรี ำคำในระดับกลำงถึงระดับสูงตอนต้น 70,000 – 120,000 บำท ต่อตำรำงเมตร ทัง้ นี้กำรกำหนด
รำคำของโครงกำร 2 แบรนด์จะมีช่วงทีท่ บั ซ้อนกัน จึงมีกำรแบ่งให้โครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน เป็ นอำคำรสูง และ
โครงกำรแบงค์คอก เฟ’ลิซ เป็ นอำคำรชุดแบบ Low Rise ที่ตงั ้ อยู่ในทำเลทีม่ คี วำมต้องกำรของตลำดสูง ส่วนแบรนด์
โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ จะมีรำคำในระดับกลำงตอนล่ำง ช่วง 70,000– 90,000 บำทต่อตำรำงเมตรขึน้ กับทำเลทีต่ งั ้
โครงกำร
แบรนด์/โครงกำร

รูปแบบโครงกำร

รำคำโดยประมำณ (บำทต่อตร.ม.)

ส่วนใหญ่เป็ น High Rise

70,000 – 120,000

ส่วนใหญ่เป็ น Low Rise

90,000 – 120,000

ส่วนใหญ่เป็ น Low Rise

70,000 - 90,000

หมายเหตุ : 1. สำหรับแบรนด์ Bangkok Horizon Lite จะเป็ นอำคำรประเภท Low Rise
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กลุ่มลูกค้ำโครงกำรแนวรำบของกลุ่มบริษทั ฯ
•

•

•

The Rich: ผูบ
้ ริหำร หรือทำธุรกิจส่วนตัว ช่วงอำยุ 40 ปี ขึน้ ไป ชอบรูปแบบกำรอยู่อำศัยแบบครอบครัว

ใหญ่ ให้ควำมคุ้มค่ำทุกตำรำงเมตร ชอบควำมเป็ นส่วนตัว เงียบสงบ พร้อมทัง้ มีสงิ่ อำนวยควำม
สะดวกสบำย
Kasa Eureka: คนทำงำน ผูบ
้ ริหำรระดับต้น หรือทำธุรกิจส่วนตัว ช่วงอำยุ 31 ปี ขึน้ ไป ชอบรูปแบบกำร
อยู่อำศัยแนวรำบ ชอบรูปแบบกำรอยู่อำศัยแบบครอบครัวเป็ นรูปแบบทีเ่ พิง่ แยกจำกครอบครัวใหญ่มำ
ตัง้ ครอบครัวใหม่ อยู่อำศัย 3-4 คน สถำนภำพส่วนใหญ่มคี รอบครัวร้อยละ 94 โดยมีรำยได้ประมำณ
50,000 - 100,000 บำท
Kasa Deva: เป็ นโครงกำรกลุ่มทำวน์โฮมทีม่ ุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำยทีม่ รี ำยได้รวมของครอบครัวประมำณ
100,000 - 300,000 บำทต่อเดือน โดยเน้นพัฒนำโครงกำรในทำเลใกล้เมือง ซึง่ สำมำรถเดินทำงสะดวก
ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทนั สมัย ผู้อยู่ อำศัยสำมำรถใช้เป็ นได้ทงั ้ ที่อยู่อำศัยและออฟฟิ ศสำนักงำน
กลุ่มบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรวำงผังโครงกำร รูปแบบสถำปตั ยกรรมทันสมัย วัสดุตกแต่งทีส่ ร้ำง
ควำมแตกต่ำงให้สมั ผัสบรรยำกำศภำยนอกได้มำกกว่ำปกติ และพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีค่ มุ้ ค่ำ มีสงิ่ อำนวยควำม
สะดวกภำยในโครงกำรครบถ้วน เน้นกำรออกแบบทันสมัยสอดคล้องกับสภำพปจั จุบนั และวิถชี วี ติ ของ
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำรส่วนตัว

การจัดจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มบริษทั ฯ มีช่องทำงกำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์โดยตรงผ่ำนสำนักงำนขำยของแต่ละโครงกำร ทัง้ นี้พนักงำน
ขำยของกลุ่มบริษัทฯ จะได้รบั กำรอบรมให้ เข้ำใจถึงภำพลักษณ์ของบริษทั ฯ กลยุทธ์ทำงกำรตลำด รำยละเอียดของ
โครงกำรนัน้ ๆ เพื่อทีจ่ ะนำเสนอข้อมูล แสดงห้องตัวอย่ำง ตอบข้อซักถำม ตลอดจนปิ ดกำรขำย โดยแต่ละโครงกำรจะมี
ทีมขำยประมำณ 1-5 คน แล้วแต่ขนำดของโครงกำร และมีกำรกำหนดค่ำนำยหน้ำในกำรขำย เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่
ทีมขำย นอกจำกนี้ทมี ขำยยังมีกำรร่วมกับฝ่ำยกำรตลำดของกลุ่มบริษทั ฯ ในกำรออกบูธตำมสถำนทีต่ ่ำงๆ เพื่อทำกำร
ประชำสัมพันธ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ฯ ต่อลูกค้ำ
กลุ่มบริษัทฯ จะเริม่ เปิ ดขำยห้องชุดหรือบ้ำนพักแต่ละโครงกำรก่อนก่อสร้ำง (Pre-sales) เมื่อโครงกำรนัน้ ๆ
ได้รบั ใบอนุ ญำตก่อสร้ำงแล้ว โดยภำยหลังจำกทีล่ ูกค้ำได้ทำกำรจองซื้อห้องพักชุดอำศัยซึ่งจะทำเป็ นสัญญำจองแล้ว
ขัน้ ตอนต่ อไปจะทำกำรนัดลูกค้ำมำเพื่อทำสัญญำจะซื้อจะขำยภำยใน 7 วันนับจำกวันทำสัญญำจอง โดยเป็ นกำร
กำหนดเงื่อนไขกำรชำระค่ำสัญญำ กำรผ่อนชำระเงินดำวน์ และกำหนดระยะเวลำทีส่ ำมำรถโอนกรรมสิทธิ ์ อัตรำเงิน
ดำวน์ของแต่ละโครงกำรจะขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละโครงกำรซึ่งจะอยู่ในช่วง 10 – 20% (โดยประมำณ) ของรำคำ
ขำย ทัง้ นี้เงื่อนไขกำรผ่อนชำระเงินดำวน์ เช่น จำนวนสัดส่วนต่อรำคำ จำนวนงวด จำนวนเงินต่องวด นัน้ จะขึน้ อยู่ก ั บ
สถำนะของโครงกำรนัน้ เช่น เป็ นกำรขำยช่วง Pre-sales หรือ Grand Opening หรืออื่นๆ รำคำขำย ระยะเวลำทีใ่ ช้ใน
กำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จโดยประมำณ เงื่อนไขของธนำคำรทีใ่ ห้กำรสนับสนุ นโครงกำรในกำรให้สนิ เชื่อซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยกับ
ลูกค้ำของโครงกำร เป็ นต้น ลูกค้ำสำมำรถเลือกผ่อนชำระดำวน์ได้ตำมระยะเวลำทีต่ กลงกัน หรือเลือกชำระทัง้ จำนวน
ในวันทำสัญญำ และเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจะนัดลูกค้ำมำตรวจสอบห้องชุดพักอำศัย และทำกำรโอน
กรรมสิทธิห้์ องชุดพักอำศัยหรือบ้ำนพักอำศัยต่อไป
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การประเมิ นศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษทั ฯ
(1)

ผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลาย
กลุ่ ม บริษัท ฯ มีโ ครงกำรที่มีค วำมหลำกหลำย ทัง้ ประเภทบ้ำ นเดี่ย ว ทำวน์ เ ฮำส์ ทำวน์ โ ฮม
โฮมออฟฟิ ศ และ อำคำรชุดพักอำศัย รวมทัง้ ยังมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในหลำยระดับ ทำให้สำมำรถ
กระจำยสินค้ำได้ครอบคลุมและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทีห่ ลำกหลำย

(2)

การออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์
กลุ่มบริษทั ฯ ดำเนินกำรออกแบบโครงกำรทีเ่ น้นให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและรูปแบบกำร
ใช้ชีวิต ของผู้บ ริโ ภคโดยจัด วำงผัง และกำรออกแบบให้เ หมำะสมกับ พื้น ที่ใ ช้สอยให้สำมำรถใช้
ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ ตอบรับควำมต้องกำรของตลำดทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงตลอดเวลำ โดยโครงกำร
ของกลุ่มบริษทั ฯ จะมีกำรออกแบบร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ และบริษทั
รับออกแบบภำยนอกทีม่ ปี ระสบกำรณ์

(3)

ความสามารถในการจัดหาที่ดินและทาเลที่ตงั ้ โครงการ
ในกำรพัฒนำโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คอนโดมิเนียม ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรเป็ นสิง่ ทีส่ ำคัญมำก
กลุ่มบริษทั ฯ นัน้ มีจุดแข็งทีส่ ำมำรถจัดหำทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ใกล้กบั สถำนีขนส่งมวลชนระบบรำง กลุ่มบริษทั ฯ
มีหน่ วยงำนทีท่ ำหน้ำทีจ่ ดั หำทีด่ นิ โดยเฉพำะ และเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับนำยหน้ำทีด่ นิ หลำยรำย
เป็ นระยะเวลำยำวนำน กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถทรำบข่ำวกำรเสนอขำยทีด่ นิ ในระยะเวลำอันรวดเร็ว
นอกจำกนัน้ กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถใช้ประสบกำรณ์ท่มี ใี นตลำดอสังหำริมทรัพย์มำยำวนำนในกำร
เจรจำกับเจ้ำของทีด่ นิ ชุมชนผูอ้ ยู่อำศัยโดยรอบเพื่อให้กำรก่อสร้ำงเป็ นไปอย่ำงรวดเร็วและรำบรื่น
นอกจำกนี้กลุ่มบริษทั ฯ ยังเน้นควำมสำคัญของสถำนที่ และทำเลที่ตงั ้ ของโครงกำรทีจ่ ะนำเสนอต่อ
ผูบ้ ริโภค โดยจะต้องอยู่ในทำเลทีด่ ี มีศกั ยภำพ ใกล้สถำนทีส่ ำคัญ เช่น สถำนศึกษำ ห้ำงสรรพสินค้ำ
โรงพยำบำล เป็ นต้น นอกเหนือจำกกำรทีโ่ ครงกำรจะตัง้ อยู่ใกล้แนวขนส่งรถไฟฟ้ำมวลชนในปจั จุบนั
หรือจะดำเนินกำรก่อสร้ำงในอนำคต หรืออยู่ ใกล้ทำงขึน้ ลงทำงด่วนหรือถนนวงแหวนต่ำงๆ ทำให้
บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ ำโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ จะได้รบั กำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็ นอย่ำงดี

(4)

การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ ที่จะต้องมุ่งเน้นสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ
โดยกำรนำระบบกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (Customer Relationship Management) มำใช้ใน
กำรบริหำรกลุ่มลูกค้ำทัง้ ลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำใหม่โดยมีกำรเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำทุกรำย และมีกำร
สื่อสำรกับลูกค้ำเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง ให้ลูกค้ำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับกลุ่มบริษทั ฯ อันเป็ นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีในระยะยำว ซึ่งจะทำให้เกิดกำรแนะนำและบอกต่อเกี่ยวกับโครงกำรของบกลุ่ม
บริษัทฯ ไปยังผู้บริโภคอื่นๆต่ อไป นอกจำกนี้ ในอนำคตกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะเสนอบริกำรรับ
บริหำรสินทรัพย์ (Property Management) ให้แก่โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ รวมถึง
ให้บริหำรรับฝำกปล่อยเช่ำห้องชุดของลูกค้ำทีซ่ อ้ื ห้องชุดของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์หนึ่งใน
กำรรักษำควำมสัมพันธ์ทด่ี หี ลังกำรขำยกับลูกค้ำ
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(5)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ทีมผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์
กลุ่มบริษทั ฯ มีผบู้ ริหำรทีม่ ปี ระสบกำรณ์มำยำวนำนเกือบ 20 ปี ซง่ึ ทำให้กลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเข้ำใจ
ในธุรกิจและกลุ่มเป้ำหมำยเป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรจัดฝึ กอบรมผูบ้ ริหำรเป็ น
ประจำ

(6)

การมีหน่ วยงานก่อสร้างเป็ นของตนเอง
กลุ่มบริษัทฯ มี TSN เป็ นบริษัทย่อย ซึ่งรับผิดชอบในงำนก่อสร้ำงโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็ น
หลัก โดยทีผ่ ่ำนมำ TSN สำมำรถส่งมอบงำนและดูแลงำนก่อสร้ำงได้เป็ นอย่ำงดี อีกทัง้ ช่วยให้กลุ่ม
บริษัทฯ สำมำรถคำนวณและประเมินต้นทุนโครงกำรได้ ให้เหมำะสมกับแต่ละโครงกำรเพื่อรักษำ
ระดับอัตรำกำไรขัน้ ต้นของกลุ่มบริษทั ฯ

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
การพัฒนาโครงการ
ขัน้ ตอนกำรพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียม
กลุ่มบริษัทฯ ใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรชุดที่พกั อำศัยหรือคอนโดมิเนียม ประมำณ 18-36
เดือน ทัง้ นี้อำจใช้เวลำมำกกว่ำนี้ หำกรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิง่ แวดล้อมยังไม่ ได้รบั กำรอนุ มตั ิ กำรพัฒนำ
โครงกำรคอนโดมิเนียม แบ่งเป็ น
•

•

•

ช่วงเตรียมกำร : ศึกษำควำมเป็ นไปได้โครงกำร หำแหล่งเงินทุน จัดทำแบบก่อสร้ำงโครงกำร ช่วงนี้ใช้
เวลำประมำณ 5 เดือน และหำกเป็ นโครงกำรทีม่ จี ำนวนยูนิตตัง้ แต่ 80 ยูนิตขึน้ ไป หรือมีพน้ื ทีใ่ ช้สอย
รวมมำกกว่ำ 4,000 ตำรำงแมตร จะต้องทำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะใช้เวลำอีก 612 เดือน
ช่วงก่อสร้ำง : หลังจำกจัดทำแบบ และรำยงำนศึกษำผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ถ้ำมี) ได้รบั กำรอนุมตั แิ ล้ว
จะต้องยื่นขออนุญำตก่อสร้ำง คัดเลือกผูร้ บั เหมำ ช่วงนี้ใช้เวลำประมำณ 2 เดือน แล้วจึงเริม่ ก่อสร้ำง ซึง่
ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 12-24 เดือน ขึน้ กับขนำดของโครงกำร
ช่วงกำรเปิ ดขำยและส่งมอบ : จะเริม่ เปิ ดขำยโครงกำรตัง้ แต่ได้ใบอนุญำตก่อสร้ำงจนปิ ดโครงกำร

ขัน้ ตอนกำรพัฒนำโครงกำรแนวรำบ
กลุ่มบริษัทฯ ใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำโครงกำรแนวรำบ เช่น บ้ำนเดี่ยว ทำวน์ โฮม/ทำวน์เฮ้ำ ประมำณ 18-36
เดือน ทัง้ นี้อำจใช้เวลำมำกกว่ำนี้ หำกรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่ งแวดล้อมยังไม่ ได้รบั กำรอนุ มตั ิ กำรพัฒนำ
โครงกำรแนวรำบ แบ่งเป็ น
•

•

ช่วงเตรียมกำร : ศึกษำควำมเป็ นไปได้โครงกำร หำแหล่งเงินทุน จัดทำแบบก่อสร้ำงโครงกำร ช่วงนี้ใช้
เวลำประมำณ 5 เดือน และหำกเป็ นโครงกำรที่มีพ้นื ที่เกินกว่ำ 100 ไร่ หรือมีตงั ้ แต่ 500 หลังขึน้ ไป
จะต้องทำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะใช้เวลำอีก 6-12 เดือน
ช่วงก่อสร้ำง : หลังจำกจัดทำแบบ และรำยงำนศึกษำผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ถ้ำมี) ได้รบั กำรอนุมตั แิ ล้ว
จะต้องยื่นขออนุญำตก่อสร้ำง คัดเลือกผูร้ บั เหมำ ช่วงนี้ใช้เวลำประมำณ 2 เดือน แล้วจึงเริม่ ก่อสร้ำง ซึง่
ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 12-24 เดือน ขึน้ กับขนำดของโครงกำร
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ช่วงกำรเปิ ดขำยและส่งมอบ : จะเริม่ เปิ ดขำยโครงกำรตัง้ แต่ได้ใบอนุญำตก่อสร้ำงจนปิ ดโครงกำร

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำในกำรหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจที่มปี ระสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำโครงกำร
ร่วมกัน ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถได้รบั ประโยชน์จำกควำมเชี่ยวชำญและเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงและกำรออกแบบของ
หุน้ ส่วนดังกล่ำว
การจัดหาที่ดิน
กลุ่มบริษทั ฯ มีช่องทำงกำรจัดหำทีด่ นิ เพื่อพัฒนำโครงกำรจำกแหล่งต่ำงๆ หลำยช่องทำง ได้แก่ กำรเสำะหำ
โดยทีมงำนทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นผูม้ ปี ระสบกำรณ์ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มำยำวนำนและมีสำย
สัมพันธ์อนั ดีกบั ผูค้ นในแวดวงธุรกิจที่ห ลำกหลำยหรือผูท้ ่มี ที ด่ี นิ ในครอบครอง เป็ นผู้กว้ำงขวำงในอุตสำหกรรม กำร
จัดหำทีด่ นิ จำกนำยหน้ำค้ำทีด่ นิ กำรหำทีด่ นิ จำกผูป้ ระกำศขำยในอินเตอร์เน็ท กำรจัดหำทีด่ นิ ผ่ำนกำรประมูลทรัพย์สนิ
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสถำบันกำรเงินต่ำงๆ หรือกำรประมูลทรัพย์สนิ จำกกรมบังคับคดีเป็ นต้น ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ฯ จะ
พิจำรณำเลือกซือ้ ทีด่ นิ ทีเ่ ห็นว่ำมีศกั ยภำพทีจ่ ะสำมำรถพัฒนำเป็ นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นทีต่ อ้ งกำรของตลำดได้
เช่น ผูบ้ ริโภคมีควำมต้องกำรซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยในละแวกนัน้ ระบบสำธำรณูปโภคในบริเวณมีกำรพัฒนำในระดับทีร่ องรับ
โครงกำรได้ กำรคมนำคมมีควำมสะดวกและคล่องตัว อยู่ในแนวเส้นทำงระบบขนส่งมวลชน เป็ นต้น นอกจำกนี้ กลุ่ม
บริษทั ฯ ยังพิจำรณำจำกผังเมืองประกอบด้วย จำกนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จะดำเนินกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรที่
จะพัฒนำ ในด้ำนศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และผลตอบแทนในอัต รำทีเ่ หมำะสมตำมนโยบำยของ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ กลุ่มบริษทั ฯ จะคำนวณต้นทุนทีเ่ หมำะสมเพื่อกำหนดรำคำซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่ำว และทำกำรเจรจำเพื่อซือ้
ทีด่ นิ จำกเจ้ำของกรรมสิทธินั์ น้ ต่อไป โดยนโยบำยของกลุ่มบริษทั ฯ จะทำกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนำทันที จะไม่ซอ้ื ทีด่ นิ เก็บ
ไว้รอกำรพัฒนำ เนื่องจำกไม่ตอ้ งกำรแบกรับภำระต้นทุนและเพื่อลดควำมเสีย่ งในด้ำนกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำ ของทีด่ นิ
และควำมเสีย่ งในปจั จัยภำยนอกอื่นๆ ทัง้ นี้หำกกลุ่มบริษทั ฯ มีกำรซือ้ ทีด่ นิ จำกบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง กลุ่มบริษทั ฯ
จะปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน (รำยละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2.3.6 รำยกำรระหว่ำงกัน)
ทัง้ นี้แหล่งทีม่ ำของเงินทุนทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ใช้ในกำรจัดหำทีด่ นิ จะมำจำกเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินเป็ นหลัก
โดยกลุ่มบริษทั ฯ จะขอเป็ นสินเชื่อเพื่อพัฒนำโครงกำร (Project Financing) ซึง่ จะรวมค่ำซือ้ ทีด่ นิ อยู่ในวงเงินด้วย รวม
ไปถึงกำรใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริษทั ฯ กรณีทม่ี ที ด่ี นิ ที่ มศี กั ยภำพมำกๆ แต่เงินทุน
ของกลุ่มบริษทั ฯ ณ ขณะนัน้ มีไม่เพียงพอและยังไม่ได้ย่นื ขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน กลุ่มบริษทั ฯ จะใช้กำรกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกกรรมกำรหรือผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นบำงกรณีเท่ำทีจ่ ำเป็ นเท่ำนัน้ ซึง่ มีกำรคิดดอกเบีย้ ตำมอัตรำตลำด
การจัดหาที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง
ในกำรพิจำรณำคัดเลือกที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง กลุ่มบริษัทฯ จะเปิ ดประมูลเพื่อคัดเลือกจำกกลุ่มที่
ปรึก ษำประมำณ 2-3 รำยให้ท ำกำรยื่น ข้อ เสนอเข้ำ มำยัง กลุ่ ม บริษัท ฯ โดยกลุ่ ม บริษัท ฯ จะพิจ ำรณำจำกผลงำน
ประสบกำรณ์ และควำมพร้อมในกำรทำงำน โดยที่ป รึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงจะท ำหน้ ำที่ให้คำปรึกษำ ควบคุม
คุณภำพของงำนก่อสร้ำงของผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมมำตรำฐำนทีด่ ี ถูกต้องตำมแบบ และเร่งรัดงำนในกรณีท่ี
งำนล่ำช้ำ รวมถึงคอยประสำนงำนกับผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงในกรณีทม่ี งี ำนเพิม่ /ลด ต่ำงๆ ในโครงกำร
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การจัดหาผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ จัดหำผู้รบั เหมำก่อสร้ำงทัง้ จำกกำรใช้ TSN และผู้รบั เหมำภำยนอกรำยอื่น ซึ่งขึน้ อยู่กบั ควำม
เหมำะสม เช่น TSN จะไม่รบั งำนทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงหรืองำนทีเ่ น้นกำรใช้แรงงำนทีม่ ำก เช่น งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ำง
หลัก กำรก่อสร้ำงในเขตชุมชน กำรก่อสร้ำงใกล้บริเวณเขตพระรำชฐำน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ว TSN จะว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำช่วง
สำหรับงำนฐำนรำก งำนระบบ งำนโครงสร้ำงหลัก และงำนประกอบอำคำร เป็ นหลัก ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำ
คัดเลือกผูร้ บั เหมำจำกหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ ประสบกำรณ์ ชื่อเสียง และผลงำนในอดีตทีผ่ ่ำนมำ โดยเฉพำะผลงำนทีม่ ี
ลักษณะใกล้เคียงกับโครงกำรทีต่ อ้ งกำรให้ก่อสร้ำง ควำมเรียบร้อยของงำนก่อสร้ำง ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน
และรำคำที่เสนอ นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ มีทำกำรประเมินคุณภำพงำนของผู้รบั เหมำช่วงเป็ นระยะๆ เพื่อนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำช่วงในแต่ละโครงกำรด้วย
กำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำของกลุ่มบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรคัดเลือกโดยกำรประกวดรำคำ โดยให้มผี ยู้ ่นื เสนอรำคำ
อย่ำงน้อย 3 รำย กลุ่มบริษทั ฯ จะมีคณะทำงำนทีจ่ ะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำคัดเลือกผูร้ บั เหมำจำกหลักเกณฑ์ต่ำงๆ นอกจำกนี้
ยังพิจำรณำถึงควำมพร้อมในกำรทำงำนและสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง
การจัดหาวัสดุก่อสร้างและสิ นค้าจาเป็ นสาหรับการพัฒนาโครงการ
ในกำรจัดหำวัสดุก่อสร้ำงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรจะขึ้นอยู่กบั ข้อตกลงในสัญญำก่อสร้ำงว่ำบริษัท
เจ้ำ ของโครงกำรเป็ น ผู้จดั หำให้ หรือ ผู้ร ั บ เหมำเป็ น ผู้จดั หำวัสดุ เ อง โดย CMC และ PPP จะก ำหนดคุ ณภำพและ
มำตรฐำนของวัสดุก่อสร้ำงทีใ่ ช้ในโครงกำรให้ผรู้ บั เหมำทรำบ ซึง่ ผูร้ บั เหมำจะทำกำรประเมินและคำนวณค่ำวัสดุก่อสร้ำง
ทีจ่ ะต้องใช้ทงั ้ หมดซึง่ จะเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำรับเหมำก่อสร้ำง ในขณะทีว่ สั ดุก่อสร้ำงบำงประเภททีม่ กี ำรใช้เป็ นจำนวน
มำกในรูปแบบทีเ่ หมือนกัน หรือสำมำรถนับจำนวนได้แน่ นอนและมีรำคำต่อหน่ วยค่อนข้ำงสูง หรือเป็ นระบบทีม่ ขี นำด
ใหญ่ เช่น เสำเข็ม ระบบลิฟต์ เครื่องปรับอำกำศ เครื่องสุขภัณฑ์ เป็ นต้น CMC และ PPP จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดหำเอง
เนื่องจำก CMC และ PPP เป็ นผู้พฒ
ั นำโครงกำรที่มสี มั พันธ์ทำงกำรค้ำกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยระบบหรือวัสดุดงั กล่ำวมำช้ำ
นำน จะได้รำคำพิเศษกว่ำทีจ่ ะให้ TSN เป็ นผูจ้ ดั หำ
กำรจัดซือ้ วัสดุก่อสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ ทีผ่ ่ำนมำไม่มกี ำรพึง่ พิงผูจ้ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเป็ นพิเศษ โดยมีกำรติดต่อกับ
ผูจ้ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงมำกกว่ำ 90 รำย

2.2.1

แนวโน้ มและภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ปี 2561

ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในปี 2561 มีอุปทำนที่เสนอขำยสะสมทัง้ หมด จำนวน 320,345 หน่ วย คิดเป็ นมูลค่ำ
1,358,790 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกสิน้ ปี 2560 จำนวน 21,539 หน่วย คิดเป็ น 7.2%
ด้ำนอุปสงค์/ยอดซื้อทัง้ ปี 2561 มีจำนวน 120,577 หน่ วย คิดเป็ นมูลค่ำรวม 511,445 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี
2560 จำนวน 16,998 หน่ วย คิดเป็ น 16.4% ยอดที่ขำยได้ส่วนใหญ่เป็ นอำคำรชุด 57.5% รองลงมำ คือ ทำวน์เฮ้ำส์
25.8% และอันดับ 3 คือ บ้ำนเดีย่ ว 10.5% โดยมีอุปทำนคงเหลือทัง้ ตลำด ณ สิน้ ปี 2561 มีจำนวน 199,768 หน่วย
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ส่วนภำพรวมอสังหำริมทรัพย์ไทยเปิ ดใหม่ในปี 2561 มีกำรเปิ ดตัวโครงกำรใหม่เพิม่ ขึน้ ทัง้ จำนวนหน่ วยขำย
มูลค่ำโครงกำร และรำคำขำยเฉลีย่ ต่อหน่วย โดยกำรพัฒนำแยกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มระดับกลำงถึงค่อนข้ำงสูงทีม่ ี
ระดับรำคำขำย 3-5 ล้ำนบำท และกลุ่มบ้ำนรำคำแพงทีม่ รี ะดับรำคำตัง้ แต่ 5-10 ล้ำนบำท โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่
มีกำลังซือ้ เพื่ออยู่อำศัยจริง กำรพัฒนำส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนำโดยผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ มีจำนวนหน่ วยในโครงกำร
จำนวนมำก โดยเฉพำะคอนโดตำมแนวรถไฟฟ้ำทีเ่ ปิ ดให้บริกำรแล้วและส่วนต่อขยำยทีอ่ ยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชัน้ ในถึงชัน้
กลำง กลุ่มทีอ่ ยู่อำศัยประเภทคอนโดระดับไฮเอนด์ทต่ี งั ้ อยู่ในทำเลใจกลำงเมือง ศูนย์ธุรกิจ จะเน้นกลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติ
เช่น ทำเลรำมคำแหง รัชดำ พระรำม 9 และสุขุมวิท เป็ นต้น และบ้ำนหรูระดับซุปเปอร์ลกั ซ์ชวั รี่ ที่อยู่ในเขตเมืองชัน้
กลำง ทีม่ รี ะบบไฟฟ้ำสำมำรถเดินทำงไปได้สะดวก

โครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยเปิ ดตัวใหม่ในปี 2561 ทัง้ หมดจำนวน 450 โครงกำร มีหน่ วยขำยในตลำดรวมกันจำนวน
125,118 หน่วย เพิม่ ขึน้ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 (114,477 หน่วย) มีมลู ค่ำโครงกำรจำนวน 565,811 ล้ำนบำท ซึง่ มี
มูลค่ำเพิม่ ขึน้ 28.1% เมื่อเทียบกับปี 2560 (443,664 ล้ำนบำท) แยกเป็ นกลุ่มหลักๆ คือ บ้ำนเดี่ยว ทำวน์เฮำส์ และ
อำคำรชุด ดังนี้
บ้ำนเดี่ยว หน่ วยขำยเปิ ดใหม่ทงั ้ ปี 2561 จำนวน 11,071 หน่ วย เพิ่มขึ้น 854 หน่ วย (8.4%) จำกปี 2560
อุปทำนเหลือขำย 35,432 หน่วย ลดลง 1,539 หน่วย (-4.2%) จำกสิน้ ปี 2560 ส่วนกำรขำยได้ปี 2561 จำนวน 12,610
หน่วย ลดลง 163 หน่วย (1.3%) จำกปี 2560
ทำวน์เฮ้ำส์ หน่ วยขำยเปิ ดใหม่ทงั ้ ปี 2561 จำนวน 31,717 หน่ วย ลดลง 3,745 หน่ วย (-10.6%) จำกปี 2560
อุปทำนเหลือขำย 63,222 หน่ วย เพิม่ ขึน้ 651 หน่ วย (1.0%) จำกสิน้ ปี 2560 ส่วนที่ขำยได้ปี 2561 จำนวน 31,066
หน่วย เพิม่ ขึน้ 3,521 หน่วย (12.8%) จำกปี 2560
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อำคำรชุด หน่วยขำยเปิ ดใหม่ทงั ้ ปี 2561 จำนวน 74,380 หน่วย เพิม่ ขึน้ 10,754 หน่วย (16.9%) จำกปี 2560
อุปทำนเหลือขำย 81,818 หน่ วย เพิม่ ขึน้ 5,028 หน่ วย (6.5%) จำกสิน้ ปี 2560 ส่วนทีข่ ำยได้ปี 2561 จำนวน 69,352
หน่วย เพิม่ ขึน้ 2,718 หน่วย (22.5%) จำกปี 2560

ภาวะธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ปี 2562
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจำก 1) กำรใช้จ่ำย
ภำคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยำยตัวในเกณฑ์ดแี ละสนับสนุ นกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 2) กำรปรับตัว
ดีขน้ึ ของกำรลงทุนรวม โดยกำรลงทุนภำครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ และกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวในเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง
3) กำรปรับตัวดีขน้ึ ของภำคกำรท่องเทีย่ ว 4) กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลกทีส่ ำมำรถสนับสนุ นกำร
ขยำยตัวของกำรส่งออกได้อย่ำงต่ อเนื่อง และ 5) กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรค้ำ กำรผลิต และกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศ คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.6 กำรบริโภคภำคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 4.2 กำรลงทุน
รวมขยำยตัวร้อยละ 5.1 อัตรำเงินเฟ้อทัวไปเฉลี
่
ย่ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ
GDP
แนวโน้ มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ปี 2562 ยังคงมีกำรแข่งขันสูง มีกำรทำกำรตลำดแบบลด แลก แจก แถม
โดยเฉพำะโครงกำรที่เ สร็จ พร้ อ มอยู่ ผู้ ป ระกอบกำรรำยใหญ่ มีก ำรร่ ว มทุ น กับ นั ก ลงทุ น ชำวต่ ำ งชำติ ม ำกขึ้น
ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก-รำยกลำง อำจชะลอกำรเปิ ดตัวโครงกำรใหม่ออกไป เนื่องจำกในปี 2561 ยังมีสนิ ค้ำคงเหลือ
สะสมอยู่ในตลำดปริมำณมำก ส่วนใหญ่ในครึง่ ปี แรกผูป้ ระกอบกำรจะเน้นระบำยสต๊อกเก่ำให้ได้มำกทีส่ ดุ และจะไปเน้น
เปิ ดตัวโครงกำรใหม่ได้ในครึง่ ปี หลัง 2562 ประกอบกับควำมต้องกำรซื้อของชำวต่ำงชำติมแี นวโน้มลดลง โดยเฉพำะ
กลุ่มผูซ้ อ้ื ชำวจีนทีค่ ำดว่ำอำจจะชะลอตัวเนื่องจำกปญั หำทำงเศรษฐกิจของจีนเอง รวมถึงกลุ่มผูซ้ อ้ื ภำยในประเทศเพื่อ
เก็งกำไร-ลงทุน มีสดั ส่วนลดลงเช่นกัน เพรำะมำตรกำรคุมเข้มในกำรปล่อยสินเชื่อที่อยู่อำศัยใหม่ ส่งผลให้สถำบัน
กำรเงินเข้มงวดกำรปล่อยสินเชื่อรำยย่อย โดยมำตรกำรกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อำศัยของธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษำยน 2562 จะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิและสิ
์ นเชื่อทีอ่ ยู่อำศัยมีกำรเร่งตัวใน
ไตรมำสแรก ปี 2562 ก่อนทีจ่ ะอ่อนตัวลงเมื่อมำตรกำรมีผ ลบังคับใช้แล้ว และมีกำรคำดกำรณ์จำกศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
ทัง้ ปี 2562 จะมีจำนวนหน่ วยกำรโอนกรรมสิทธิที์ อ่ ยู่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลลดลง 3.6-7.6% เมื่อ
เทียบกับปี 2561
คำดว่ำในปี 2562 ยังคงมีกำรพัฒนำตลำดคอนโดมิเนียมมำกเป็ นอันดับ 1 แต่มกี ำรพัฒนำในลักษณะชะลอตัว
เน้นพัฒนำเฉพำะเขตเมืองชัน้ ในตำมแนวรถไฟฟ้ำ จำนวนอุปทำนเปิ ดขำยใหม่และจำนวนอุปสงค์อำจจะมีแนวโน้ม
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ชะลอตัวทัง้ ด้ำนจำนวนยูนิตและมูลค่ำโครงกำร เนื่องจำกต้องเผชิญกับปจั จัยหลำยด้ำน ได้แก่ เศรษฐกิจ กำรขึน้ อัตรำ
ดอกเบีย้ กำรควบคุมสินเชื่อ หนี้ครัวเรือน และกำรซือ้ ต่ำงชำติลดลง เป็ นต้น ดังนัน้ ผูป้ ระกอบกำรควรเร่งระบำยสต๊อก
สินค้ำออกให้ได้มำกทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะพัฒนำโครงใหม่เข้ำสูต่ ลำด
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3.

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรพิจำรณำข้อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ และควรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ ทีป่ รำกฏในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ โดยเฉพำะปจั จัยควำมเสีย่ ง
ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
ป จั จัย ควำมเสี่ย งที่ร ะบุ ใ นหัว ข้อ นี้ เ ป็ น ป จั จัย ควำมเสี่ย งที่บ ริษัท ฯ เห็น ว่ ำ มีนัย ส ำคัญ และอำจก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบในทำงลบต่ อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
รวมทัง้ อำจส่งผลต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญ นอกเหนือจำกควำม
เสีย่ งที่ระบุในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้อำจมีควำมเสีย่ งอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้ หรือเป็ นควำมเสีย่ งที่
บริษัทฯ พิจำรณำในขณะนี้แล้ว เห็นว่ำไม่มผี ลกระทบในสำระสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และมูลค่ำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ

3.1.1

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิ จที่มีการแข่งขันสูง

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยโดยเฉพำะทีพ่ กั อำศัยเป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรแข่งขันสูง กลุ่มบริษทั ฯ ต้องเผชิญ
กับกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงจำกคู่แข่งทีเ่ ปิ ดขำยโครงกำรในบริเวณใกล้เคียงกับโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ โดยมีค่แู ข่งทัง้ ที่
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ทีอ่ ยู่นอกตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยผูป้ ระกอบกำรแต่ละรำยใช้กล
ยุทธ์กำรแข่งขันทีแ่ ตกต่ำงกันไป เช่น จัดโปรโมชัน่ หรือแจกของสมนำคุณ หรือมีงบประมำณมำกกว่ำในกำรโฆษณำ
หรือทำกำรตลำดเป็ นต้น ดังนัน้ หำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งเหล่ำนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กลุ่มบริษทั
ฯ อำจได้รบั ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ จะเน้นธุรกิจหลักคือพัฒนำโครงกำรที่พกั อำศัยที่เป็ นคอนโดมิเนียมที่มรี ำคำระดับกลำงถึงสูง
ตอนล่ำง ทัง้ ทีเ่ ป็ นอำคำรชุด 8 ชัน้ และอำคำรสูง โดยเน้นระดับคนทำงำนทีต่ ้องกำรควำมเป็ นส่วนตัวและสะดวกในกำร
เดินทำง ทำเลที่ตงั ้ ที่มคี วำมสะดวกในกำรเดินทำงของผู้อยู่อำศัยตำมแนวระบบขนส่งมวลชนเข้ำสู่ตวั เมือง เช่ นแนว
รถไฟฟ้ ำ BTS แนวรถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT เป็ น ต้น ระดับ รำคำขำยอยู่ในช่วง 2 - 4 ล้ำ นบำท ซึ่ง ในตลำด segment
ดังกล่ำว คู่แข่งของกลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ กั จะมีโครงกำรในละแวกเดียวกันกับของกลุ่มบริษทั ฯ และเป็ นคอนโดมิเนียมระดับ
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน), บริษัท ริช่เี พลส 2002 จำกัด (มหำชน), บริษัท ศุภำลัย
จำกัด (มหำชน), บริษทั อนันดำ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหำชน), บริษทั ชีวำทัย จำกัด (มหำชน), บริษทั แอล.พี.เอ็น
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้น ทัง้ นี้ ในแต่ละรูปแบบของโครงกำรของแต่ละทำเล กำรแข่งขันอำจมีในระดับที่
สูงหรือต่ ำ ขึน้ อยู่กบั รูปแบบโครงกำรและลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย หำกเป็ นลูกค้ำเป้ำหมำยกลุ่มเดียวกันอย่ำงชัดเจนก็จะมี
ผลทำให้เกิดกำรแข่งขันสูง แต่หำกมีรปู แบบเฉพำะหรือกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคนละกลุ่ม ก็จะมีกำรแข่งขันในระดับทีต่ ่ำ
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยประสบกำรณ์ของผูบ้ ริหำรของกลุ่มบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมนี้มำมำกกว่ำ 20 ปี และ
ด้วยกำรพัฒนำโครงกำรที่เน้นคุณภำพและให้ควำมใส่ใจผูอ้ ยู่อำศัยเป็ นอันดับแรก ทำให้กลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถทรำบถึง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนกำรปฏิบตั ิงำน และระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี
รวมถึง มีน โยบำยกำรบริห ำรที่ช ัด เจน ท ำให้ก ลุ่ ม บริษัท ฯ สำมำรถบริห ำรโครงกำรใ นแต่ ล ะโครงกำรได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถรักษำควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันในตลำดทีอ่ ยู่อำศัยในแต่ละพืน้ ที่
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ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

กลุ่ ม บริษัท ฯ ไม่ มีน โยบำยซื้อ ที่ดิน เป็ น จ ำนวนมำกเพื่อ เก็บ ไว้สำหรับ รอกำรพัฒ นำเป็ น โครงกำรต่ ำ ง ๆ
เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งกำรแบกรับภำระต้นทุนทำงกำรเงินซึง่ อำจก่อให้เกิดปญั หำสภำพคล่องกับกลุ่มบริษทั ฯ ได้
และกลุ่มบริษทั ฯ ยังต้องกำรลดควำมเสีย่ งในเรื่องกำรปรับเปลีย่ นผังเมืองและแนวเวนคืนซึง่ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ใน
อนำคต อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรทีไ่ ม่สำมำรถซือ้ ทีด่ นิ ในทำเลทีต่ ้องกำรได้หรือควำมเสีย่ งจำก
กำรทีร่ ำคำทีด่ นิ มีรำคำสูงขึน้ ทำให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มที ด่ี นิ ในทำเลทีด่ ใี นกำรพัฒนำหรือมีตน้ ทุ นในกำรพัฒนำโครงกำรที่
สูงขึน้ ทำให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้ตำมจำนวนทีว่ ำงแผนไว้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ได้
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้จดั ทำแผนกำรจัดซื้อทีด่ นิ ล่วงหน้ำให้สอดคล้องกับกำรนำไปพัฒนำโครงกำร
ของกลุ่มบริษทั ฯ ในช่วง 2 - 3 ปี ขำ้ งหน้ำ เพื่อให้แน่ ใจว่ำกลุ่มบริษทั ฯ จะมีทด่ี นิ เพื่อพัฒนำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดย
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรติดตำมและศึกษำข้อมูลเรื่องทีด่ นิ อย่ำงใกล้ชดิ มำโดยตลอด เพื่อให้ทรำบถึงแนวโน้มและศักยภำพใน
กำรพัฒนำของทีด่ นิ ในทำเลต่ำงๆ โดยกำรศึกษำจำกทิศทำงกำรเจริญเติบโตของแหล่งทีอ่ ยู่อำศัย เส้นทำงกำรพัฒนำ
ของโครงกำรระบบขนส่งมวลชนระบบรำง ข้อจำกัดทำงกฎหมำยและกำรตรวจสอบกรรมสิทธิอย่
์ ำงละเอียดเพื่อลดควำม
เสีย่ งในทุกๆด้ำนก่อนกำรตัดสินใจซื้อที่ดนิ รวมถึงกำรสำรวจและจัดทำกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ทำงกำรตลำดและ
ทำงกำรเงิน ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังคงมีเวลำเพียงพอในกำรจัดหำทีด่ นิ ก่อนกำรเปิ ดตัวโครงกำรใหม่ โดยผ่ ำนนำยหน้ำ
หรือดำเนินกำรเอง ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำมีกลุ่มนำยหน้ำทีด่ นิ ทีเ่ ข้ำมำเสนอทีด่ นิ ให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษทั
ฯ จะซือ้ ทีด่ นิ ในรำคำทีท่ ำกำรประเมินแล้วว่ำสำมำรถนำมำพัฒนำขำยแล้วสร้ำงรำยได้และกำไรในระดับทีผ่ ่ำนเกณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ เท่ำนัน้ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ เน้นพัฒนำโครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยประเภทอำคำรคอนโดมิเนียมซึง่ ใช้
ทีด่ นิ ทีม่ ขี นำดพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ใหญ่มำกนักเมื่อเทียบกับกำรพัฒนำโครงกำรทีอ่ ยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดีย่ วหรือทำวเฮำส์
3.1.3

ความเสี่ยงจากแนวโน้ มต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงที่สูงขึน้

กลุ่มบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกแนวโน้มต้นทุนกำรก่อสร้ำงทีส่ งู ขึน้ โดยข้อมูลจำกสำนักดัชนีเศรษฐกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ พบว่ำดัชนีรำคำรวมของวัสดุก่อสร้ำง 15 ปียอ้ นหลังตัง้ แต่ปี 2545 - 2559 ปรับตัวเพิม่ ขึน้
เฉลีย่ ประมำณร้อยละ 2.36 ต่อปี ทัง้ นี้ดชั นีรำคำวัสดุก่อสร้ำงรวมในปี 2558 และ 2559 มีกำรปรับตัวลดลงเนื่องจำกกำร
ปรับตัวลดลงของวัสดุก่อสร้ำงประเภทซีเมนต์ คอนกรีต และรำคำเหล็กค่อนข้ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมในระยะยำว รำคำ
วัสดุก่อสร้ำงมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและอัตรำเงินเฟ้อ
นอกจำกนี้ต้นทุนก่อสร้ำงส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือไปจำกต้นทุนขอวัสดุก่อสร้ำงคือต้นทุนของแรงงำน
ในกำรก่อสร้ำง โดยในช่วงปี ทผ่ี ่ำนมำมีอำคำรชุดพักอำศัยเปิ ดใหม่จำนวนมำก อีกทัง้ มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ขนำดใหญ่จำกภำครัฐจำนวนมำก ซึง่ ส่งผลให้เกิดปญั หำขำดแคลนแรงงำนในอุตสำหกรรมรับเหมำก่อสร้ำง ทำให้มกี ำร
แย่งชิงแรงงำนกันในหมู่ผู้ประกอบกำรผู้รบั เหมำก่อสร้ำง ทำให้มีแนวโน้ มต้นทุนค่ำแรงงำนสูงขึ้น โดยควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวถือเป็ นควำมเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบกำรทุกรำยรวมทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบ
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั ฯ ได้ติดตำมและประเมินแนวโน้มของรำคำวัสดุก่อสร้ำงอยู่เสมอ เพื่อที่จะกำหนด
รำคำว่ำจ้ำงผู้รบั เหมำในกำรก่อสร้ำงโครงกำรแต่ ละแห่งได้อย่ำงเหมำะสม และกำหนดรำคำขำยของโครงกำรให้
สอดคล้องกับต้นทุนกำรก่อสร้ำง นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ มี TSN ทำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ซึ่งเป็ นผู้รบั เหมำก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ฯ จึงสำมำรถควบคุมและกำหนดต้นทุนในกำรก่อสร้ำงไม่ให้เกินกว่ำทีก่ ลุ่ม
บริษทั ฯ ทำประมำณกำรไว้
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ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตขึน้ อยู่กบั ความสาเร็จของโครงการที่จะพัฒนา

กลุ่มบริษทั ฯ มีแผนจะเปิ ดตัวโครงกำรใหม่ในปี 2561 อีก 10 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณหนึ่งหมื่น
ล้ำนบำท (ตำมรำยละเอียดทีเ่ ปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2.6 โครงกำรในอนำคต) ซึง่ ผลประกอบกำรในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฯ
จะมีควำมไม่แน่ นอนขึน้ อยู่กบั ควำมสำเร็จจำกกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว ทัง้ นี้ ควำมสำเร็จในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ จะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่ำงๆ ในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ ควำมเพียงพอของ
เงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโครงกำร ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ภำวะเศรษฐกิจในระดับภูมภิ ำค กำรเปลีย่ นแปลงของ
นโยบำยทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั เกีย่ วกับภำษี กำรเงินและกำรคลังของประเทศไทย อุปสงค์และอุปทำนของทีพ่ กั อำศัย ควำม
คืบหน้ ำของกำรขยำยระบบขนส่งมวลชนระบบรำง รวมถึงปจั จัยอื่นๆที่มีผลต่ อควำมเชื่อมันของผู
่
้ซ้อื เช่น อัตรำ
ดอกเบีย้ รำคำน้ำมัน เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ตัง้ แต่เริม่ พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์มำจนถึงปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์มำแล้วทัง้ หมด 45 โครงกำร ซึง่ แต่ละโครงกำรมีอตั รำกำรจองและอัตรำกำรโอนกรรมสิทธิอยู
์ ่
ในระดับทีน่ ่ ำพอใจ สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ฯ เชื่อว่ำอุปสงค์ของห้องชุดพัก
อำศัยในโครงกำรคอนโดมิเนียมตำมแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงนัน้ ยังมีอย่ำงโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กลุ่มบริษทั ฯ มียอดยูนิตของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทก่ี ำลังเปิ ดขำยอยู่ทงั ้ หมดโดยเป็ นยอดยู นิตทีข่ ำยได้แล้ว (ทีโ่ อน
กรรมสิทธิให้
์ ลูกค้ำแล้ว) คิดเป็ นร้อยละ 64.61 ของยูนิตของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่กี ำลังเปิ ดขำยอยู่ทงั ้ หมดใน
ั
ปจจุบนั ของกลุ่มบริษทั ฯ หรือคิดเป็ นมูลค่ำยอดขำยร้อยละ 65.24 ของมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทก่ี ำลังเปิ ดขำย
อยู่ทงั ้ หมด ของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ยอดดังกล่ำวเป็ นไปตำมแผนงำนของกลุ่มบริษทั ฯ
3.1.5

ความเสี่ยงจากความคืบหน้ าของโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางไม่เป็ นไปตามที่กาหนด

กลุ่มบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ส่วนใหญ่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุดพัก
อำศัยตำมแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำง ดังนัน้ กำรเติบโตของกลุ่มบริษทั ฯ จึงขึน้ อยู่กบั นโยบำยของรัฐบำลในกำร
ก่อสร้ำงระบบขนส่งมวลชน หำกรัฐบำลมีกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยหรือมีควำมล่ำช้ำ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจมีผลกระทบ
ต่อกำรเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ถึง แม้ว่ ำ โครงกำรระบบขนส่งมวลชนระบบรำงเป็ น โครงกำรหนึ่ งที่ร ัฐบำลพยำยำมจะผลัก ดัน ให้เ กิดขึ้น
เนื่องจำกเป็ นโครงกำรทีส่ ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศไทย มีประโยชน์ต่อผูอ้ ยู่อำศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็ น
อย่ำงมำกอย่ำงไรก็ตำม โครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำรทีม่ มี ลู ค่ำสูง และมีขนั ้ ตอนในกำรทำงำนหลำยขัน้ ตอน ดังนัน้ จึง
เป็ นไปได้ทโ่ี ครงกำรดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถเสร็จสิน้ ได้ตำมทีร่ ะยะเวลำกำหนดซึง่ เป็ นปจั จัยทีน่ อกเหนือกำรควบคุมของ
กลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ำรติดตำมกำรทำงำนในกำรพัฒนำโครงกำรระบบขนส่งมวลชนระบบรำงอย่ำงต่อเนื่อง
และกลุ่มบริษทั ฯ ได้วำงแผนและปรับปรุงแผนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมควำม
คืบหน้ำของโครงกำรระบบขนส่งมวลชนระบบรำงอยู่เสมอ
3.1.6

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ

ประเทศไทยมีก ำรเปลี่ย นแปลงทำงกำรเมือ ง กฎหมำย และกฎระเบีย บเป็ น ครัง้ ครำว ซึ่ง มีผ ลต่ อ กำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนธุรกิจ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทงั ้ แนวรำบและแนวสูงของกลุ่มบริษทั ฯ อำทิ กำรเปลีย่ นแปลงข้อกำหนด
กำรจัดสรรทีด่ นิ ตำม พ.ร.บ. จัดสรรทีด่ นิ รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบเกีย่ วกับกำรกำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์
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ที่ดนิ (Zoning) กฎหมำยผังเมือง กำรวำงผังจรำจร และโครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงด่วนพิเศษ เป็ นต้น ปจั จัย
เหล่ำนี้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึน้ อยู่กบั สภำวะเศรษฐกิ จของประเทศ และนโยบำยของรัฐบำลในช่วงเวลำ
ต่ำงๆ
นอกจำกนี้ ในอดีตรัฐบำลยังเคยแทรกแซงเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในบำงครำวได้มกี ำรเปลีย่ นแปลง
นโยบำยทีส่ ำคัญรวมถึง กำรควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศ กำรควบคุมค่ำจ้ำงและรำคำ กำรควบคุมเงินทุน และกำรจำกัด
กำรนำเข้ำ นอกจำกนี้ยงั มีควำมไม่แน่นอนและควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วงทีเ่ กิดเป็ นระยะๆ ใน
ประเทศไทย ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำกำรศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่ ำงๆ ที่อำจ
เกิด ขึ้น อย่ ำ งต่ อเนื่ อ ง เพื่อ เตรีย มควำมพร้อมสำหรับกำรปรับเปลี่ย นแผนกำรพัฒ นำโครงกำรอสัง หำริมทรัพย์ให้
สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ดังกล่ำว ควบคู่ไปกับกำรศึกษำภำวะตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำกลุ่มบริษทั ฯ จะสำมำรถปรับเปลีย่ นได้ทนั เหตุกำรณ์
3.1.7

ความเสี่ยงด้านภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีผลกระทบใน
เชิ งลบต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยและต่อธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ

ภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติเช่นไฟไหม้ แผ่นดินไหว รวมถึง อุทกภัยครัง้ ล่ำสุดเมื่อปี 2554 อำจส่งผลกระทบร้ำยแรง
ต่อผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ โดยในปี 2554 ทีเ่ กิดมหำอุทกภัย ธนำคำรแห่งประเทศได้
ปรับลดประมำณกำรกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศสำหรับปี 2554 จำกร้อยละ 4.1 เป็ นร้อยละ 1.8
รัฐบำลได้แสดงควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะจัดกำรกับปญั หำนี้โดยกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรน้ ำ อย่ำงไรก็ตำม ไม่มกี ำรยืนยันที่
แน่ นอนว่ำแผนดังกล่ำวจะสำมำรถป้องกันอุทกภัยได้จริงถ้ำมีเหตุกำรณ์เกิดขึน้ ซ้ำรอย หรือถ้ำมีอุทกภัยครัง้ ใหม่จะไม่
ลำมไปถึงส่วนอื่นๆ ของกรุงเทพฯที่มโี ครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ หำกมีอุทกภัยที่มีควำมร้ำยแรงเทียบเท่ำหรือ
มำกกว่ำอุทกภัยเมื่อปี 2554 อำจส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทยอย่ำงรุนแรงและมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทั ฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ มีกำรกระจำยตัวอยู่ตำมพืน้ ที่
ต่ำงๆ ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพมหำนคร ซึง่ เป็ นกำรกระจำยควำมเสีย่ งให้กบั Product Portfolio ของกลุ่มบริษทั ฯ
ในระดับหนึ่ง
3.1.8

ความเสี่ยงด้านนโยบายการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของสถาบันการเงิ น

ภำวะเศรษฐกิจปจั จุบนั มีกำรชะลอตัว หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ค่ำครองชีพสูงขึน้ ทัง้ ยังมีผล
ทำให้ภำระหนี้ของประชำชนเพิม่ ขึน้ จำกนโยบำยรถคันแรก ทำให้ธ นำคำรพำณิชย์เริม่ มีควำมกังวลในควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้ ประกอบกับธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ตดิ ตำมกำรปล่อยสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ โดยให้เน้น
ด้ำนคุณภำพกำรปล่อยสินเชื่อค่อนข้ำงมำก ธนำคำรพำณิชย์จงึ เริม่ มีกำรเพิม่ ควำมเข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อมำกขึน้
โดยเฉพำะสำหรับซื้อบ้ำนหลังที่ 2 และมีกำรปรับเกณฑ์กำรกลันกรองสิ
่
นเชื่อและมุ่งเน้ นลูกค้ำที่ซ้อื ที่พกั อำศัย ใน
โครงกำรของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เป็ นหลัก นอกจำกนี้ธนำคำรพำณิชย์มกี ำรปรับลดวงเงินสินเชื่อต่อหลักประกัน
สำหรับลูกค้ำโครงกำรทัวไปที
่
ไ่ ม่ใช่โครงกำรของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ เป็ นผลทำให้ลูกค้ำทีก่ ู้ซ้ือทีอ่ ยู่อำศัยดังกล่ำว
จะต้องเตรียมเงินดำวน์มำกขึน้ โดยสรุปภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ครัวเรือนเพิม่ สูงขึน้ และนโยบำยทีเ่ ข้มงวดในกำร
ปล่อยกู้เพื่อซื้อที่อยู่อำศัย อำจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและกำรตัดสินใจซื้อของลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำมในทำงกลั บกัน
อำจจะเป็ นผลดีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ก็ได้ เนื่องจำกเป็ นกำรช่วยคัดกรองลูกค้ำในระดับหนึ่ง ทีจ่ ะทำให้มแี ต่ลกู ค้ำที่
มีกำลังซือ้ ทีแ่ ท้จริงได้ในระดับหนึ่ง
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ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

กลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยภำษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้ำง โดยเมื่อวันที่ 21 มีนำคม
2560 คณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเห็นชอบ ร่ำงพระรำชบัญญัตภิ ำษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้ำง ซึง่ กฎหมำยดังกล่ำวจะถูกนำเข้ำ
บรรจุในวำระของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ (สนช.) เพื่อพิจำรณำออกเป็ นกฎหมำยต่อไป อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญร่ำง พ.ร.บ.ภำษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้ำงได้ขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำกฏหมำยดังกล่ำวเป็ นครัง้ ที่ 8 ออกไป
จนถึงสิน้ เดือนกันยำยน 2561 และจะถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นระยะเวลำ 1 ปี ทัง้ นี้ กฎหมำยดังกล่ำวเป็ น
กฎหมำยภำษี จึงจะต้องมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม ของปีถดั ไป จึงคำดว่ำ พ.ร.บ. ภำษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้ำงฉบับ
ใหม่น้จี ะมีผลบังคับใช้ได้ในวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยกำรคำนวณภำษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้ำงจะถูกเปลีย่ นแปลงจำกเดิม
ทีค่ ำนวณตำมวิธกี ำรประเมินฐำนภำษีตำมรำยได้ของทรัพย์สนิ (Income Approach) ด้วยอัตรำร้อยละ 12.5 ของค่ำรำยปี
เป็ นวิธปี ระเมินฐำนภำษีตำมต้นทุน (Cost Approach) โดยยึดตำมรำคำประเมินกลำงจำกกรมธนำรักษ์ของทัง้ ทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้ำง (“รำคำประเมิน”) เป็ นฐำนภำษี โดยมีอตั รำภำษีแบ่งตำมประเภทของทรัพย์สนิ 4 ประเภทตำมแผนภำพ
ด้ำนล่ำง
3.1.10 ความเสี่ยงด้านการยกเลิ กการจองหรือยกเลิ กสัญญาจะซื้อจะขายของลูกค้า
กลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์สำหรับกำรอยู่อำศัย ซึง่ ลูกค้ำเกือบทัง้ หมดจะ
เป็ นลูกค้ำรำยย่อย ซึง่ ลูกค้ำกลุ่มนี้มคี วำมเสีย่ งสูงทีท่ ำกำรจองยูนิตหรือทำสัญญำจะซือ้ จะขำยยูนิตกับบริษทั ฯ แล้ว แต่
ทำกำรยกเลิกในภำยหลัง ซึง่ เป็ นควำมเสีย่ งตำมปกติของธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์สำหรับกำรอยู่อำศัย โดย
จะทำให้บริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้ไม่ได้ตำมเป้ำหมำยทีต่ งั ้ ไว้จำกมูลค่ำยูนิตทีล่ ูกค้ำมีกำรจองและทำสัญญำจะซือ้ จะขำยแล้ว
(Backlog)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยมีขนั ้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนทีช่ ดั เจน ในเรื่องกำรจองและกำรทำ
สัญญำจะซื้อจะขำย ขัน้ ตอนกำรติดตำมลูกค้ำเมื่อลูกค้ำค้ำงชำระเงินดำวน์ หรือผิดนัดกำรโอนกรรมสิทธิ ์ เช่น กำร
ติดตำมโดยกำรส่งข้อควำม SMS และส่งหนังสือแจ้งรำยกำรค้ำงชำระเงินดำวน์ โทรศัพท์แจ้งลูกค้ำ ออกหนังสือขอให้
ชำระหนี้โดยฝำ่ ยกฏหมำยโดยส่งจดหมำยลงทะเบียน เป็ นต้น โดยกำรติดตำมเหล่ำนี้จะมีบนั ทึกข้อมูลรำยละเอียดกำร
ติดตำมในระบบ Booking ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถติดต่อลูกค้ำได้ หรือลูกค้ำไม่ให้ควำมร่วมมือ บริษทั ฯ จะมีขนั ้ ตอนกำร
ประชุม 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (ICD) ฝ่ำยบัญชี เพื่อให้ทงั ้ 3 ฝ่ำยหำข้อสรุปร่วมกันในกำร
พิจำรณำยกเลิกสัญญำของลูกค้ำเพื่อนำส่งขออนุมตั กิ ำรยกเลิกสัญญำจะซือ้ จะขำยต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (MD)
3.1.11 ความเสี่ ยงจากการมี ยูนิ ตคงเหลื อขายค่ อ นข้างมากเนื่ อ งจากโครงการไม่สามารถขายได้ ตามที่
ตัง้ เป้ าหมายไว้
ควำมเสีย่ งสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกควำมเสีย่ งหนึ่งคือควำมเสีย่ งจำกกำรมียูนิตเหลือขำย
ค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกบริษทั ฯ พัฒนำโครงกำรขึน้ มำแล้วไม่สำมำรถขำยได้ตำมทีต่ งั ้ เป้ำหมำยไว้ ซึง่ ควำมเสีย่ งดังกล่ำว
เป็ นควำมเสีย่ งปกติของกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ทัง้ นี้ ควำมเสีย่ งดั งกล่ำวอำจส่งผลให้
บริษทั ฯ ต้องตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เหล่ำนี้หำกมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืน (Net Realizable
Value) ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกำรศึกษำด้ำนกำรตลำดก่อนเริม่ พัฒนำโครงกำรทุกโครงกำร ซึง่ เป็ นกำร
ประเมินแล้วว่ำถ้ำบริษทั ฯ พัฒนำโครงกำรขึน้ มำแล้วจะสำมำรถขำยได้
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3.1.12 ความเสี่ยงจากธุรกิ จก่อสร้างของ TSN
TSN เป็ นบริษทั ย่อยภำยในกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและปจั จุบนั ให้บริกำรเฉพำะภำยใน
กลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะส่งผลกระทบต่อควำมเสีย่ งโดยรวมในกำรดำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงเสร็จไม่ทนั กำหนด จะส่งผลต่อกำรรับรูร้ ำยได้ของบริษทั ฯ ให้ไม่เป็ นไป
ตำมแผนทีว่ ำงไว้ ซึง่ กระทบต่อผลประกอบกำรของกลุ่มบริษทั ฯ ชื่อเสียงและผลตอบแทนของผูล้ งทุน
นอกจำกนี้ กำรก่อสร้ำงเป็ นธุรกิจทีม่ คี วำมเสีย่ งจำกกำรถูกเรียกร้องให้รบั ผิดจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
หำกมีควำมผิดพลำดในกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงหรือขัน้ ตอนกำรทำงำนเกิดขึน้ ซึง่ อำจส่งผลให้บุคคลภำยนอกได้รบั
อันตรำย หรือทรัพย์สนิ ได้รบั ควำมเสียหำย หรือผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและมลภำวะทำงเสียง ฝุน่ ควันฟุ้งกระจำย กำร
ทรุดตัวหรือรอยแตกของพืน้ ทีอ่ ำคำรข้ำงเคียงระหว่ำงก่อสร้ำงหรือเป็ นผลมำจำกกำรก่อสร้ำง ดังนัน้ กำรฟ้องร้องจำก
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ดังกล่ำวอำจทำให้กลุ่มบริษทั ฯ ต้องตกเป็ นจำเลยในคดีทต่ี อ้ งถูกเรียกร้องค่ำเสียหำย แม้บริษทั ฯ จะมี
กำรทำประกันภัยคุม้ ครองทีบ่ ริษทั ฯ เชื่อว่ำจำเป็ นเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว แต่บริษทั ฯ ไม่อำจรับร้องได้ว่ ำวงเงิน
เอำประกันจะเพียงพอหรือเงื่อนไขในกรรมธรรม์ค รอบคลุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ อำจต้องเผชิญ ซึ่งอำจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเป็ นจำนวนมำก และส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ
3.1.13 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบและกฏหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ค่ำแรงงำนก่อสร้ำงถือว่ำเป็ นต้นทุนหลักในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงของ TSN และผูร้ บั เหมำรำยอื่นๆ ทีเ่ ป็ นคู่คำ้
ของกลุ่มบริษทั ฯ จำกกำรปฏิบตั ใิ ช้ของ พ.ร.ก. กำรบริหำรกำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 ตัง้ แต่วนั ที่
23 มิถุ น ำยน 2560 ซึ่ง มีส ำระส ำคัญ เกี่ย วกับ กำรก ำหนดโทษที่ ห นั ก ขึ้น ในกรณี ท่ีไ ม่ ป ฏิบ ัติ ต ำมข้อ ปฎิ บ ัติ แ ละ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนแรงงำนที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจดังกล่ำวต้องแบกรับภำระต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ต้นทุนเหล่ำนี้จะถูกผลักภำระมำให้กลุ่ มบริษทั ฯ ในรูปแบบต้นทุนก่อสร้ำงทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ในอนำคต
3.1.14 ความเสี่ยงจากการถูกผูบ้ ริโภคฟ้ องร้องหรือร้องเรียน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัยและขำยให้กบั ลูกค้ำรำยย่อย ซึ่งมี
ควำมเสีย่ งสูงทีจ่ ะโดนผูบ้ ริโภคฟ้องร้องในหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรโฆษณำเกินจริง กำรร้องเรียนจำกกำรโดนยึดเงินจอง
หรือเงินผ่อนดำวน์ คุณภำพของโครงกำรไม่เป็ นไปตำมทีต่ กลงไว้ กำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ เป็ นต้น ซึง่ ควำมเสีย่ งเหล่ำนี้เป็ น
ควำมเสีย่ งปกติของธุรกิจ ที่มลี ูกค้ำรำยย่อยเป็ นจำนวนมำกและสินค้ำมีมูลค่ำที่ค่อนข้ำงสูง ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำย
กฎหมำยทีม่ ปี ระสบกำรณ์คอยดูแลควำมเสีย่ งดังกล่ำวของกลุ่มบริษทั ฯ
3.2

ความเสี่ยงด้านการเงิ น

3.2.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งความช่วยเหลือทางการเงิ นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้ง

ทีผ่ ่ำนมำกลุ่มแพทยำนันท์ซง่ึ เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กลุ่ม
บริษทั ฯ ทัง้ ในด้ำนกำรค้ำประกันเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ ทัง้ ทีเ่ ป็นกำรค้ำประกันและนำ
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ทรัพย์สนิ ส่วนตัวเป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ โดยไม่ได้คดิ ค่ำธรรมเนีย มใดๆ จำกกลุ่มบริษทั ฯ และกำรให้
เงินกูย้ มื แก่กลุ่มบริษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ค้ำประกันเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ (รวมที่
เอำทรัพย์สนิ เป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกัน) เป็ นวงเงินสูงสุด 6,728 ล้ำนบำท ยอดภำระหนี้ประมำณ 1,886 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อลดกำรพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบำยที่จะลดกำรกู้ยืมจำกบุคคลที่
เกี่ยวข้องที่เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ให้เหลือน้ อยที่สุดเท่ำที่จำเป็ น และมีนโยบำยที่จะไม่กู้ยืมจำกบริษัทและบุคคลที่
เกีย่ วข้องอีก เนื่องจำกหลังจำกทีก่ ลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กลุ่มบริษทั ฯ
จะมีช่องทำงในกำรระดมทุนได้หลำกหลำยมำกขึน้ และกลุ่มบริษัทฯ จะเจรจำกับสถำบันกำรเงินที่ให้กำรสนับสนุ น
วงเงินสินเชื่อในปจั จุบนั เพื่อปลดภำระค้ำประกันของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันต่อไป
ทัง้ นี้ แหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในกำรพัฒนำโครงกำรแต่ ละโครงกำรจะมำจำกกำรกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินเป็ นหลัก ส่วนของเงินกูย้ มื จำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จะเป็ นเพียงส่วนทีส่ นันสนุ นเฉพำะในช่วงทีต่ อ้ งใช้เงินเร่ งด่วน
เช่น เมื่อกลุ่มบริษทั ฯ เจอทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภำพทีส่ ำมำรถพัฒนำเป็ นโครงกำรทีส่ นองควำมต้องกำรตลำดได้ ซึง่ จะต้องรีบ
เจรจำกับเจ้ำของทีด่ นิ เพื่อไม่ให้เป็ นกำรเสียโอกำส จึงจำเป็ นจะต้องมีเงินวำงมัดจำตัง้ แต่ช่วงทีเ่ จรจำ จึงขอยืมเงินจำก
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่มำเป็ นเงินมัดจำก่อน เมื่อได้ทด่ี นิ แล้ว และมีกำรขอสินเชื่อเพื่อพัฒนำโครงกำรจำกสถำบันกำรเงินได้
แล้ว (ซึ่งในวงเงินทีไ่ ด้จะรวมค่ำทีด่ นิ ไว้แล้ว ) จึงจะคืนเงินให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ เงินกู้ยมื จำกกลุ่มผู้ถอื หุน้ ใหญ่จงึ
ไม่ใช่แหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มบริษทั ฯ และโดยมติรบั รองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีกำรแก้ไขในส่วนของอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ให้ใช้อตั รำ
ดอกเบี้ย ของเงินฝำกออมทรัพย์เฉลี่ย ของธนำคำรพำณิ ชย์ 3 แห่ ง คือ ธนำคำรกสิก รไทย ธนำคำรกรุ งเทพ และ
ธนำคำรกรุงไทยโดยเริม่ คำนวณตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ กูถ้ งึ วันจ่ำยชำระคืน ทัง้ นี้เพื่อควำมเป็ นธรรมและโปร่งใส
3.2.2

ความเสี่ยงด้านการเงิ นจากการปรับตัวเพิ่ มขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย

ควำมเสีย่ งจำกกำรปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษั ทฯ โดย
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซือ้ ของลูกค้ำของกลุ่มบริษทั ฯ และส่งผลต่อต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ
•

ควำมเสีย่ งจำกกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบีย้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยของลูกค้ำ :
หำกอัตรำดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ สูงขึน้ จะส่งผลต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยของลูกค้ำ ซึง่ ส่วนใหญ่จะขอ
กำรสนับสนุ นเงินกูเ้ พื่อทีอ่ ยู่อำศัยจำกสถำบันกำรเงิน ดังนัน้ อัตรำดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละเงื่อนไขกำรผ่อนชำระเงินกู้ จึงเป็ น
ปจั จัยทีส่ ำคัญมำกต่อกำรตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยของลูกค้ำ ทำให้ควำมสำมำรถในกำรผ่อนชำระของลูกค้ำลดลง ลูกค้ำ
อำจชะลอกำรตัดสินใจซือ้ ได้ กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงปญั หำนี้ต่อกลุ่มลูกค้ำของกลุ่มบริษทั ฯ และกำรศึกษำพฤติกรรม
ของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถจัดเงื่อนไขกำรซือ้ และผ่อนดำวน์ให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสม ช่วย
แบ่งเบำภำระทำงกำรเงินในกำรซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยของลูกค้ำและให้มผี ลกระทบต่อรำยได้ของกลุ่มบริษทั ฯ ให้น้อยทีส่ ดุ
•

ควำมเสีย่ งจำกกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบีย้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ :
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่ม บริษทั ฯ โดยเงินกูด้ งั กล่ำวมี
อัตรำดอกเบี้ยที่ลอยตัว กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบีย้ จะทำให้กลุ่มบริษทั ฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินทีส่ ูงขึน้ ซึ่งดอกเบีย้
ดังกล่ำวมีผลกระทบโดยตรงต่อกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ และทำให้ต้นทุนในกำรพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ
สูงขึน้
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ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดในสัญญาเงิ นกู้
ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ คือ ธุ ร กิจ พัฒ นำอสัง หำริม ทรัพ ย์ซ่ึง จ ำเป็ น ต้ อ งมีก ำรกู้ เ งิน จำกสถำบัน กำรเงิน
ค่อนข้ำงมำกเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ โดยในสัญญำเงินกูเ้ หล่ำนี้จะมีระบุถงึ ข้อกำหนดต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิ
ตำม ซึ่งอำจมีควำมเสีย่ งที่บริษทั ฯ จะปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ ทัง้ นี้บริษัทฯ มีขนั ้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนในกำร
ควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกูข้ องบริษทั ฯ เพื่อควบคุมดูแลให้บริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขต่ำงๆ ที่
กำหนดในสัญญำเงินกู้ และมีกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยกำรเงินเป็ นผูค้ วบคุมดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขสัญญำ
เงินกูต้ ่ำงๆ
3.2.3

3.2.4 ความเสี่ ยงด้านการดารงอัตราหนี้ สินสุทธิ ต่อส่ วนของผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ
บริษทั มีอตั รำหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 0.92 : 1 ทัง้ นี้ผอู้ อกหุน้ กู้มี
หน้ำทีต่ ำมข้อกำหนดสิทธิทจ่ี ะต้องดำรงไว้ซง่ึ อัตรำส่วน “หนี้สนิ สุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ” ในอัตรำส่วนไม่เกิน 8 : 1
ณ วันสิน้ งวดบัญชีรำยไตรมำสหรือวันสิน้ ปี บญ
ั ชี โดยระบุให้หนี้สนิ สุทธิทน่ี ำมำคำนวณเป็ นหนี้สนิ รวมในงบกำรเงินรวม
ของผูอ้ อกหุน้ กูต้ ำมตัวเลขทีป่ รำกฏในงบกำรเงินรวมรำยไตรมำส หรืองบกำรเงินรวมประจำปี ของผูอ้ อกหุน้ กู้ (แล้วแต่
กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทำงกำรค้ำปกติ (Trade Payable Debts) ของหุน้ กูด้ งั ต่อไปนี้
อัตราส่วน หนี้ สิน ต่อ อัตราส่วน หนี้ สิน ต่อ ส่วน
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น ตาม
ของผูถ้ ือหุ้น ตาม
หุ้นกู้
ข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ หุ้นกู้ ข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ หุ้นกู้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หุ้ น กู้ ข องบริ ษั ท เจ้ ำ พระยำมหำนคร จ ำกั ด
8:1
0.92 : 1
(มหำชน)ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2562
3.3
3.3.1

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุมการออกเสียงลงมติ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน
2561 กลุ่มครอบครัวแพทยำนันท์ซง่ึ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ จะยังคงมีคะแนนเสียงข้ำงมำก โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75.00 ของทุนชำระแล้วของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนในครัง้ นี้ ซึง่
สูงกว่ำร้อยละ 50.00 จึงทำให้กลุ่มครอบครัวแพทยำนัน ท์ยงั คงสำมำรถควบคุมมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้ หมด
รวมถึงเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เช่น กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ กำรเพิม่ ทุน และกำรลดทุน เป็ นต้น ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นของบริษทั ฯ จึงอำจ
มีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้ำนวำระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่ ำ งไรก็ตำม เพื่อ ให้ก ำรดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ฯ เป็ น ไปอย่ำ งโปร่ งใส และมีก ำรถ่ วงดุ ลอำนำจในกำร
บริหำรงำนของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้จดั โครงสร้ำงกำรจัดกำรซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลำกรที่มี
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ควำมรูค้ วำมสำมำรถ และมีกำรกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำน และกำรมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรอย่ำง
ชัดเจน
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีกำรกำหนดมำตรกำรกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม
กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และบุ ค คลที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง อีก ทัง้ ยัง มีก ำรแต่ ง ตัง้ บุ ค คลภำยนอกที่เ ป็ น อิส ระเข้ำ ร่ ว ม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จำนวนถึง 6 ท่ำนจำกจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 12 ท่ำน โดยทีป่ ระธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำร
อิสระ และแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบจำนวน 4 ท่ำน เพื่อทำหน้ำทีต่ รวจสอบ และถ่วงดุลกำรตัดสินใจ รวมถึงพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นหรืออนุมตั ริ ำยกำรต่ำงๆ ก่อนนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ความเสี่ยงของตราสาร
3.4
ความเสี่ยงด้านเครดิ ต (Credit Risk)
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต หมำยถึงควำมเสีย่ งในกรณีท่ธี ุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของผู้ออกหุ้ นกู้ไม่เป็ นไป
ตำมที่คำดหมำยหรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี้ และผู้ออกตรำสำรหนี้อำจจะไม่สำมำรถ
ชำระดอกเบีย้ หรือชำระคืนเงินต้นหุน้ กูช้ ุดนี้ หรือเกิดเหตุผิ ดนัดชำระและผลของกำรผิดนัดชำระอื่น ๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิฯ (ข้อ 10) ของหุน้ กู้ ซึง่ หำกผูอ้ อกหุน้ กูต้ อ้ งตกเป็ นบุคคลล้มละลำยหรือผิดชำระหนี้ ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละเจ้ำหนี้
อื่นของผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะมีบุรมิ สิทธิเหนือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ กู้
ดังนัน้ ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้น กู้ไม่ไ ด้รบั กำรจัด อัน ดับควำมน่ ำเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงิน และ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จำกข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของ
บริษทั ผูอ้ อกหุน้ กูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกผูอ้ อกหุน้ กูเ้ ป็ นบริษทั มหำชนจำกัด ผูล้ งทุนจึงสำมำรถติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
ของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้จำกเว็บไซต์ของบริษทั โดยตรง (www.cmc.co.th) และสำหรับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้ กูข้ องผูอ้ อกหุน้
กู้ ผูล้ งทุนสำมำรถติดตำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็ปไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
3.5

ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
เมื่อผู้ถือหุน้ กู้ต้องกำรขำยหุน้ กู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ หุ้นกู้อำจะขำยได้ต่ ำกว่ำมูลค่ำทีต่ รำไว้หรือ
รำคำทีซ่ อ้ื มำ ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบีย้ ในตลำด กล่ำวคือ หำกอัตรำดอกเบีย้ ของตลำดสูงขึน้
รำคำหุน้ กู้จะลดลง ทัง้ นี้ โดยทัวไปรำคำของหุ
่
น้ กูท้ ม่ี อี ำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำ
ดอกเบีย้ ในตลำดมำกกว่ำ
3.6

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ผูถ้ อื หุน้ กูป้ ระสงค์จะขำยหุน้ กูใ้ นตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ ำจไม่สำมำรถขำยหุน้ กูไ้ ด้
ทันทีในรำคำทีต่ นเองต้องกำรเนื่องจำกกำรซือ้ ขำยเปลีย่ นมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทัง้ นี้ หำกผูอ้ อกหุน้ กู้
ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขำยในตลำดตรำสำรหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื้อขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้ท่ธี นำคำรพำณิชย์
บริษทั หลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ทีม่ ใี บอนุ ญำตค้ำหลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรแห่งหนี้ นอกจำกนี้ ผูถ้ อื หุน้ กูจ้ ะไม่
สำมำรถขำยหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคลใดๆ โดยทัวไปได้
่
แต่จะถูกจำกัดให้ขำยหรือโอนหุน้ กูไ้ ด้เฉพำะภำยในกลุ่มผูล้ งทุนสถำบัน
และผูล้ งทุนรำยใหญ่เท่ำนัน้ เนื่องจำกผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้จดข้อจำกัดกำรโอนไว้กบั สำนักงำน ก.ล.ต. ให้จำกัดกำรโอนหุน้ กู้
เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมคำนิยำมที่ระบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 5/2552 เรื่อง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกีย่ วกับกำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.2552 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เรื่องกำรกำหนดบทนิยำมผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่พเิ ศษ
และผู้ลงทุนรำยใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำง
มรดก
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4. ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 รำยกำรและมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของทรัพย์สนิ หลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรำยละเอียดดังนี้
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
รายการ
ณ 31 ธันวาคม 2561
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ
3,448.35
โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.1 โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.1
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์รอกำรพัฒนำ
1,153.03
โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.2 โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.2
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
13.46
โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.3 โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.3
สิทธิกำรเช่ำ
12.83
โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.4 โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.4
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
217.94
โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.5 โปรดพิจำรณรำยละเอียดตำมข้อ 4.1.5
รวม
4,845.61
ทัง้ นี้ รำยกำรทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตำมทีแ่ สดงไว้ขำ้ งต้นสำมำรถแสดงรำยละเอียดตำมประเภทของทรัพย์สนิ ได้ดงั นี้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
4.1.1

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำตำมงบกำรเงินรวม มีรำยละเอียด ดังนี้
ลาดับ

โครงการ

โครงกำรคอนโดมิเนียม
1
แบงค์คอก ฮอไรซอน รำมคำแหง
2
ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 36
3
แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม
4
ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 20
5
แบงค์คอก ฮอไรซอน P48
6
แบงค์คอก เฟ’ลิซ สุขมุ วิท 69-2
7
แบงค์คอก เฟ’ลิซ วิภำวดี 30
8
ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 62/1-2
9
แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ รัชดำ – ท่ำพระ
10 แบงค์คอก ฮอไรซอน ไฮท์ รัชดำ – ท่ำพระ
11 ชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 19
12 ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 64
13 แบงค์คอก เฟ’ลิซ @สถำนีกรุงธนบุร ี
14 ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 62/1
15 ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 64
16 ชำโตว์ อินทำวน์ วิภำวดี 10
17 ชำโตว์ อินทำวน์ สุขมุ วิท 64/1
18 แบงค์คอก ฮอไรซอน สำทร
19 แบงค์คอก เฟ’ลิซ สำทร-ตำกสิน
20 ชำโตว์ อินทำวน์ พระรำม 8
21 แบงค์คอก เฟ’ลิซ @สถำนีบำงแค

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

65.48
3.86
2.44
4.2
13.56
7.11
1.6
5.05
42.49
233.31
3.64
60.93
22.15
91.09
26.48
23.78
179.95
76.09
7.36
330.41
65.74

CMC
SMP
CMC
PPP
CMC
CMC
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
CMC
PPP
PPP
PPP
PPP
CMC
CMC
PPP
CMC
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ภาระผูกพัน

ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 669.00 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 564.00 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 296.47 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ CMC ทีว่ งเงิน 151.00 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 702.30 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ลาดับ

โครงการ

22
23
24
25
26
27
28

ชำโตว์ อินทำวน์ ปิ่นเกล้ำ
ชำโตว์ อินทำวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2
บ้ำนพระยำภิรมย์
พระยำภิรมย์ ชำโตว์ ริเวอร์โบ้ท
แบงค์คอก ฮอไรซอน ติวำนนท์
ทีด่ นิ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ ์
แบงค์คอก ฮอไรซอน @ สถำนีเพชรเกษม 48
ทีด่ นิ โครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน
29
นวมินทร์ศรีบรู พำ
ทีด่ นิ โครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @
30
รำมคำแหงแคมปสั
ทีด่ นิ โครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @บำง
31
นำ 36
ทีด่ นิ โครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน @
32
เจ้ำพระยำวงศ์สว่ำง
33 ทีด่ นิ โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ เกษตร แคมปสั
34 ทีด่ นิ โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ รัชดำ 36-2
35 ทีด่ นิ โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ @เสนำ สเตชัน่
โครงกำรแนวรำบ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561
204.93
282.99
0.97
1.10
251.22
205.58
231.84

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
PPP
PPP
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC

171.08

CMC

34.53

CMC

152.32

CMC

166.23

PPP

91.86
48.90
114.42

CMC
SMP
PPP

36

เดอะริช พระรำม 2 โซน A

104.17

CMC

37
38
39

คำซ่ำ ยูเรก้ำ พระรำม 2-พุทธบูชำ
ทีด่ นิ โครงกำรคำซ่ำ ดีว่ำ เฟส 2
ทีด่ นิ โครงกำรคำซ่ำ ดีว่ำ เฟส 3

43.99
6.51
8.54

CMC
PPP
PPP
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ภาระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 155.00 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 442.66 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ CMC ทีว่ งเงิน 721.19 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ CMC ทีว่ งเงิน 420.50 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของCMC ทีว่ งเงิน 599.15 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของCMC ทีว่ งเงิน 743.00 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ CMC ทีว่ งเงิน 98.75 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ CMC ทีว่ งเงิน 121.00 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 138.00 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 224.00 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 310.00 ล้ำนบำท
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ CMC ทีว่ งเงิน 1,345.88 ล้ำนบำท
/
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 744.86 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

หมำยเหตุ :

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
ลาดับ
โครงการ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
31 ธันวาคม 2561
รวมทัง้ สิ้ น
3,387.901
1. ยอดรวมมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำดังกล่ำว จะแตกต่ำงจำกมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพั ฒนำทีแ่ สดงในงบกำรเงินสำหรับปี 2561 เท่ำกับ 60.45
ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกมูลค่ำคงเหลือ ซึง่ ประกอบด้วยวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง, โรงงำนเฟอร์นิเจอร์ และโรงงำน EPS ของกลุ่มบริษทั ฯ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.1.2

โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์รอกำรพัฒนำคือ ทีด่ นิ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ ใจจะพัฒนำเป็ นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แต่ปจั จุบนั ยังไม่มแี ผนพัฒนำทีช่ ดั เจน หรือโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทถ่ี ูก
ชะลอโครงกำรเนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำปรับเปลีย่ นรูปแบบอำคำร หรือโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกำรจัดทำรำยงำนผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์รอกำรพัฒนำตำมงบกำรเงินรวม มีรำยละเอียด ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้ำงโครงกำรเดอะริช พระรำม
2 โซน B-F
ที่ดนิ โครงกำรแบงค์คอก เฟ’ลิซ สำทร-ตำกสิน
1-2
ทีด่ นิ โครงกำรแบงค์คอก ฮอไรซอน ติวำนนท์ 2
ทีด่ นิ บริเวณ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร
ทีด่ นิ โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ ดีลกั ซ์ พระรำม 8
ทีด่ นิ โครงกำรแบงค์คอก เฟ’ลิซ ปิ่นเกล้ำ
ทีด่ นิ โครงกำรชำโตว์ อินทำวน์ ดีลกั ซ์ ปิ่นเกล้ำ
รวมทัง้ สิ้ น

เนื้ อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

90-1-77.5

495.22

CMC

2-1-15

183.97

CMC

0-1-87
39-3-68.1
4-1-12.5
2-0-54.2
1-3-96.8
141-2-11.1

25.22
35.14
153.63
131.71
128.14
1,153.03

CMC
CMC
PPP
CMC
PPP

48 / 157

ภาระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ CMC ทีว่ งเงิน 721.19 ล้ำนบำท /
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 744.86 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 95.00 ล้ำนบำท
ไม่มภี ำระผูกพัน
ค้ำประกันสินเชือ่ ของ PPP ทีว่ งเงิน 158.50 ล้ำนบำท

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.1.3

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน คือ อสังหำริมทรัพย์ทถ่ี อื ครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำสินทรัพย์ หรือทัง้ สองอย่ำงและไม่ได้มไี ว้ ใช้งำนโดย
กิจกำรในกลุ่มบริษทั ฯ โดยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นทีด่ นิ ทีเ่ หลืออยู่โดยอยู่ใกล้กบั โครงกำรคอนโดมิเนียมของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ได้ปล่อยให้บุคคลธรรมดำภำยนอกเช่ำ
เพื่อทำเป็ นทีจ่ อดรถ โดยแสดงด้วยรำคำทุน หักค่ำเสือ่ มรำคำสะสม และ ค่ำเผื่อกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงุทนตำมงบกำรเงินรวม
มีรำยละเอียด ดังนี้
ลาดับ

ทรัพย์สิน

1

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

1

ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 79054 เขตบำงเขน กรุงเทพฯ รวม 1 แปลง
2.45
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
(เนื้อทีร่ วม 0-0-99 ไร่)
2
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 27648, 27649, 58822, 138475 และ 139626 บริเวณ
รอบ Clubhouse ภำยในโครงกำรเดอะริช พระรำม 2
11.01 2
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
(เนื้อทีร่ วม 2-1-6.7 ไร่)
รวมทัง้ สิ้ น
13.46
หมายเหตุ : 1. บริษทั ฯ จัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ดงั กล่ำวเป็นอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน เนื่องจำกบริษทั ฯ ยังไม่ได้มกี ำรระบุวตั ถุประสงค์ในกำรใช้งำนทีด่ นิ ดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40
เรือ่ ง อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
2. บริษทั ฯ พิจำรณำจัดประเภททีด่ นิ รอบคลับเฮ้ำส์จำกทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนในไตรมำส 3 ปี 2560
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.1.4

สิ ทธิ การเช่า
สิทธิกำรเช่ำ คือ สิทธิกำรเช่ำที่ SMP เช่ำทีด่ นิ เพื่อก่อสร้ำงอำคำร ซีเอ็มซี ทำวเวอร์ จำกห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด วงเวียนใหญ่ขนส่ง แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมโดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 สิทธิกำรเช่ำตำมงบกำรเงินรวม มีรำยละเอียด ดังนี้
ทรัพย์สิน

ลาดับ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

1

สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ ทีเ่ ป็นทีต่ งั ้ ของอำคำร ซีเอ็มซี ทำวเวอร์
เป็นผูท้ รงสิทธิกำรเช่ำ
ค้ำประกันสินเชือ่ ที่ SMP มีกบั สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งทีว่ งเงินรวม 5 ล้ำนบำท
1
โดยสิทธิกำรเช่ำมีระยะเวลำคงเหลือประมำณ 21 ปี
13.00
(ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 2692 และ 3499 เนื้อทีร่ วม 0-3-56 ไร่)
รวมทัง้ สิ้ น
13.00
หมายเหตุ : 1. เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำแล้ว อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงใดๆ บนทีด่ นิ ตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะตกเป็ นกรรมสิทธิของเจ้
ำของทีด่ นิ
์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ คือ สินทรัพย์ทใ่ี ช้ประโยชน์โดยกลุ่มบริษทั ฯ แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ตำมงบกำรเงินรวม มีรำยละเอียด ดังนี้
4.1.5

ลาดับ
1

สิ นทรัพย์
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

คาอธิ บาย
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 138469 – 138473 ซึง่ เป็นทีต่ งั ้
Clubhouse ของโครงกำรเดอะริช พระรำม 2 (เนื้อ
ทีร่ วม 1-0-55 ไร่
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 5390, 19233-4 (บุคคโล) เขต
ธนบุร ี กรุงเทพฯ รวม 3 แปลง เนื้อทีร่ วม 1-2-95
ไร่
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ (รัว้ คอนกรีตล้อมทีด่ นิ )
รวม

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
5.80

1,2

เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ค้ำประกันสินเชือ่ ที่ TSN มีกบั สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งทีว่ งเงิน
86.07 ล้ำนบำท

38.11
0.94
44.85

เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ลาดับ
2

สิ นทรัพย์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คาอธิ บาย

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร อำคำรสำนักงำน บนทีด่ นิ บุคคโล (ทีด่ นิ โฉนด
เลขที่ 5390, 19233-4)
อำคำรโรงงำนเฟอร์นิเจอร์ กรุงเทพฯ
อำคำรโรงงำนผลิตผนังสำเร็จรูป EPS WALL
อำคำรโรงงำนดัดเหล็ก
ส่วนปรับปรุงอำคำรโรงเฟอร์นิเจอร์หลังคำ Metal
Sheet
ส่วนปรับปรุงอำคำร พืน้ รอบอู่สนำมชัย
อำคำรสโมสร โครงกำรเดอะริช พระรำม 2 (สุทธิ)
อำคำรสำนักงำน ซีเอ็มซี ทำวเวอร์ 3

3

4

รวม
เ ค รื่ อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั ้ ง แ ล ะ อุปกรณ์สำนักงำนทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนปกติของ
เครือ่ งใช้สำนักงำน
กำร เช่น โต๊ะทำงำน, เก้ำอี้, ตู/้ ชัน้ เก็บเอกสำร,
เครือ่ งปริน๊ เตอร์, เครือ่ งสำรองไฟ เป็นต้น
เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สำหรับงำนภำยใน
อำคำรสำนักงำน ซีเอ็มซี ทำวเวอร์ (สุทธิ)
รวม
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ทใ่ี ช้สำหรับกิจกำรก่อสร้ำง
เช่น รถตักดิน รถเข็นปูน เครือ่ งผสมปูน เครือ่ งปมั ้
น้ำ เลือ่ ย สว่ำน เป็นต้น
Wall Panel เครือ่ งผสมปูน
รวม

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ค้ำประกันสินเชื่อที่ TSN มีกบั สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งทีว่ งเงิน
86.07 ล้ำนบำท
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ค้ำประกันสินเชื่อที่ TSN มีกบั สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งทีว่ งเงิน
80.80 ล้ำนบำท
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ค้ำประกันสินเชื่อที่ TSN มีกบั สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งทีว่ งเงิน
80.80 ล้ำนบำท
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน

5.75
4.47
5.66
0.85
0.33
0.16
-1

เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ค้ำประกันสินเชือ่ ที่ SMP มีกบั สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งทีว่ งเงิน
88.00 ล้ำนบำท

47.29
64.51

เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
0.94
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ บำงส่วนเป็นหลักค้ำประกันสินเชือ่ ที่ SMP มีกบั สถำบันกำรเงิน
แห่งหนึ่งทีว่ งเงิน 88.0 ล้ำนบำท

3.67
4.61

เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
49.15
4.16
53.31

เช่ำซื้อ
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ติดภำระเช่ำซื้อกับ บริษทั กรุงไทยลิสซิง่ จำกัด

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ลาดับ

สิ นทรัพย์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

คาอธิ บาย

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

รถยนต์ สำหรับผู้บริห ำร รถยนต์ท่ใี ช้สำหรับฝ่ำย
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
ต่ำง ๆ ในสำนักงำน และ โครงกำรต่ำง ๆ ของกลุ่ม
2.22
บริษทั ฯ
รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ Suzuki Carry 1600 CC.
เช่ำซื้อ
ติดภำระเช่ำซื้อกับ ธนำคำรธนชำติ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 4 คัน และ รถบรรทุก 4 ล้อ DEVA ใช้เพือ่
0.01
กำรจนส่งวัสดุก่อสร้ำง
รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ Suzuki Carry 1600 CC.
เช่ำซื้อ
ติดภำระเช่ำซื้อกับ ธนำคำรเกียตินำคิน จำกัด
0.43
จำนวน 2 คัน ใช้เพือ่ กำรจนส่งวัสดุก่อสร้ำง
รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ Suzuki Carry 1100 CC.
0.01
เช่ำซื้อ
ติดภำระเช่ำซื้อกับ บริษทั ลิสซิง่ กสิกรไทย จำกัด
รวม
2.67
6
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและ สิน ทรัพ ย์ ท่ีอ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรก่ อ สร้ำ งที่ site งำน
เป็นเจ้ำของโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพัน
47.99
้
ติดตัง้
ก่อสร้ำง เช่น ลิฟต์หรือกระเช้ำไฟฟำ เป็ นต้น
217.94
รวมทัง้ สิ้ น
หมำยเหตุ : 1. บริษทั ฯ ประเมินตัง้ กำรด้อยค่ำของทรัพย์สนิ อำคำรคลับเฮ้ำส์และทีด่ นิ ของอำคำรคลับเฮ้ำส์ในไตรมำส 3 ปี 2560
2. บริษทั ฯ พิจำรณำจัดประเภททีด่ นิ รอบคลับเฮ้ำส์จำกทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนในไตรมำส 3 ปี 2560
3. เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำแล้ว อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงใดๆ บนทีด่ นิ ตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะตกเป็ นกรรมสิทธิของเจ้
ำของทีด่ นิ
์
5

ยำนพำหนะ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
4.4

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ มีกำรลงทุนในบริษทั ย่อย ดังนี้

บริษทั

ชื่อย่อ

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั พระยำพำณิชย์พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด
บริษทั สยำมมหำนครพร็อพเพอร์ต้ี จำกัด

PPP
SMP

บริษทั ไทยสยำมนครพร็อพเพอร์ต้ี

TSN

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย และให้เช่ำ
อำคำรสำนักงำน
รับเหมำก่อสร้ำง โดยเน้นรับงำนในกลุ่มบริษทั ฯ
เป็ นหลัก

มูลค่าตามบัญชีตามวิ ธีราคาทุน
ทุนชาระแล้ว สัดส่วนการ
ณ วันที่
(ล้านบาท)
ถือหุ้น
31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
30.00

99.99

29.99

80.00

99.93

78.96

50.00

99.98

49.99

ประกันธุรกิ จและการประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

4.5

กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทำประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ทรัพย์สิน
1.

ผูเ้ อาประกันภัย

รายละเอียดของงานที่เอาประกันภัย

ผูร้ บั ผลประโยชน์

ความคุม้ ครอง

โครงกำรชำโตว์ อิน เจ้ำของโครงกำร และ/หรือ ผูว้ ่ำจ้ำง PPP และ/หรือ งำนก่อสร้ำงอำคำรคอนโดมิเนียมจำนวน 1 หลัง 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ เจ้ำของโครงกำร และ/หรือ ผู้ว่ำ - ควำมเสีย่ งภัยทุกประเภทของ
ทำวน์ ปิ่นเกล้ำ
บริษัท ที่ป รึก ษำ และ/หรือ ผู้ร ับ เหมำหลัก TSN ดิน 1 ช้น รวมลำนจอดรถ งำนเข็มและฐำนรำก และอำคำรอื่น จ้ ำ ง PPP และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ งำนก่อสร้ำง (All Risks) วงเงิน
และ/หรือ ผู้รบั เหมำช่วง และ/หรือ ผู้รบั เหมำรำย
ปรึกษำ และ/หรือ ผูร้ บั เหมำหลัก 239 ล้ำนบำท
TSN และ/หรือ ผู้ ร ับ เหมำช่ ว ง
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สิน

ผูเ้ อาประกันภัย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของงานที่เอาประกันภัย

ผูร้ บั ผลประโยชน์

ความคุม้ ครอง

ย่อย และ/หรือ บุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำร ทัง้ หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงกำร รวมถึง งำนระบบต่ ำ งๆ งำน และ/หรื อ ผู้ ร ับ เหมำรำยย่ อ ย - ควำมเสียหำยต่อ
ทัง้ หมด
ตกแต่ง และงำนอื่นทีร่ ะบุอยู่ในสัญญำว่ำจ้ำง
และ/หรือ บุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง บุคคลภำยนอก (Third Party
กับโครงกำรทัง้ หมด
Liability) วงเงิน 50 ล้ำนบำท
ต่อครัง้

2.

3.

โครงกำรแบงค์คอก
ฮอไรซอน @
สถำนีเพชรเกษม
48

เจ้ำของโครงกำร และ/หรือ ผู้ว่ำจ้ำง CMC และ/
หรือ บริษัท ที่ป รึก ษำ และ/หรือ ผู้ร ับ เหมำหลัก
TSN และ/หรือ ผูร้ บั เหมำช่วง และ/หรือ ผูร้ บั เหมำ
รำยย่ อ ย และ/หรือ บุ ค คลอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
โครงกำรทัง้ หมด

งำนก่อสร้ำงอำคำรคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ จำนวน 3 หลัง รวมลำน
จอดรถ งำนเข็มและฐำนรำก และอำคำรอื่นทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงกำร รวมถึงงำนระบบต่ำงๆ งำนตกแต่ง และงำนอื่นทีร่ ะบุอยู่
ในสัญญำว่ำจ้ำง

เจ้ำของโครงกำร และ/หรือ ผู้ว่ำ
จ้ ำ ง CMC และ/หรื อ บริ ษั ท ที่
ปรึกษำ และ/หรือ ผูร้ บั เหมำหลัก
TSN และ/หรือ ผู้ ร ับ เหมำช่ ว ง
และ/หรื อ ผู้ ร ับ เหมำรำยย่ อ ย
และ/หรือ บุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโครงกำรทัง้ หมด

- ควำมเสีย่ งภัยทุกประเภทของ
งำนก่อสร้ำง (All Risks) วงเงิน
486 ล้ำนบำท

โครงกำรแบงค์คอก CMC ในฐำนะผูว้ ่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำร และ/หรือ
ฮอไรซอน ติวำ
บริษัท แสงฟ้ำก่อสร้ำง จำกัด ในฐำนะผู้รบั เหมำ
นนท์
หลัก และ/หรือ บริษทั ทีป่ รึกษำ และ/หรือผูร้ บั เหมำ
ช่วง และ/หรือผูร้ บั เหมำรำยย่อย และ/หรือ บุคคล
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำรทัง้ หมด

งำนก่อสร้ำงอำคำรคอนโดมิเนียม 1 อำคำร (33 ชัน้ ชัน้ ใต้ดนิ 2
ชัน้ ) รวมลำนจอดรถ (รวมงำนเข็มและฐำนรำก) และอำคำรอื่น
ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรรวมถึงงำนติดตัง้ และงำนระบบ
ต่ ำงๆ เช่ น ระบบไฟฟ้ ำ ประปำ สุ ข ำภิบำล และระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงงำนตกแต่งภูมสิ ถำปตั ย์ ทัง้ ในและนอกอำคำร
งำนตกแต่งภำยในต่ำงๆ และงำนอื่นทีร่ ะบุอยู่ในสัญญำว่ำจ้ำงและ
รวมอยู่ภำยใต้ทุนประกันภัย

CMC ในฐำนะผู้ว่ ำ จ้ำ ง/เจ้ำ ของ
โครงกำร และ/หรือบริษทั แสงฟ้ำ
ก่อสร้ำง จำกัด ในฐำนะผูร้ บั เหมำ
หลัก และ/หรือ บริษัทที่ปรึกษำ
และ/หรือผูร้ บั เหมำช่วง และ/หรือ
ผู้ ร ับ เหมำรำยย่ อ ย และ/หรือ
บุ ค ค ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
โครงกำรทัง้ หมด

- ควำมเสีย่ งภัยทุกประเภทของ
งำนก่อสร้ำง (All Risks) วงเงิน
633 ล้ำนบำท
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- ควำมเสียหำยต่อ
บุคคลภำยนอก (Third Party
Liability) วงเงิน 50 ล้ำนบำท
ต่อครัง้

- ควำมเสียหำยต่อ
บุคคลภำยนอก (Third Party
Liability) วงเงิน 50 ล้ำนบำท
ต่อครัง้

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สิน
4.

ผูเ้ อาประกันภัย

ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ใน บริษทั สยำมมหำนคร พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด
กำรประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของงานที่เอาประกันภัย

ผูร้ บั ผลประโยชน์

ความคุม้ ครอง

สิง่ ปลูกสร้ำงตัวอำคำร รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอำคำร ระบบงำน ธนำคำรกรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยำ จ ำกัด ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
ต่ำงๆ เฟอร์นิเจอร์ สิง่ ตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ อุปกรณ์ (มหำชน) ตำมภำระผูกพัน
วงเงินรวม 150 ล้ำนบำท
ต่ำงๆ ทรัพย์สนิ ทุกชนิดทีอ่ ยู่ภำยใต้กำรครอบครองดูแลของผู้เอำ
ประกันภัยในฐำนะผูร้ กั ษำทรัพย์ และทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกำรดำเนินธุรกิจของผูเ้ อำประกันภัย

หมำยเหตุ : 1. บริษทั ฯ จะเป็นผูท้ ำประกันสำหรับโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงโดยทีม่ ธี นำคำรหรือสถำบันกำรเงินซึง่ เป็นผูป้ ล่อยกูใ้ ห้โครงกำรดังกล่ำวเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ เมือ่ โครงกำรดังกล่ำวพัฒนำเสร็จแล้ว ผูท้ ำประกัน
จะคือนิตบิ ุคคลผูด้ แู ลคอนโด โดยธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินจะเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ในฐำนะเจ้ำของห้องชุดสำหรับห้องชุดทีย่ งั ไม่โอนกรรมสิทธิขำยให้
แก่ลกู ค้ำ ซึง่ บริษทั ฯ ยังเป็นเจ้ำของอยู่
์

55 / 157

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.6

นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษทั ย่อยและมีแผนทีจ่ ะขยำยหรือพัฒนำธุรกิจทีม่ อี ยู่แล้ว รวมถึงลงทุนในธุรกิจ
ที่เกื้อหนุ นและเอื้อประโยชน์ต่อกำรทำธุรกิจของบริษทั ฯ หรือเป็ นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมทีม่ แี นวโน้มกำรเจริญเติบโต
หรือธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีควำมถนัดและชำนำญ โดยจะคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ
บริษทั ฯ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและบริหำรกิจกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรกิจกำรของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ
ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่ วยงำนของบริษัทฯ เอง และเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำยว่ำด้วย
บริษทั มหำชนจำกัด ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษัท
ร่วมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(1)
บริษทั ฯ จะส่งบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั เข้ำไปเป็ นกรรมกำรในแต่ละบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้ ำที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดำเนินกำรให้
สอดคล้องกับกฎหมำย นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี รวมทัง้ นโยบำยอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี กำร
ส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้ำไปเป็ นกรรมกำรในแต่ละบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำ
และเห็นชอบโดยทีป่ ระชุมกรรมกำรบริษทั ฯ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมของแต่ละบริษทั
(2)
หำกในกำรเข้ำทำรำยกำร หรือกำรดำเนินกำรใดๆ ของบริษทั ย่อยทีเ่ ข้ำข่ำยหรือเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์ หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมประกำศ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั มีหน้ำทีต่ อ้ งขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมคณะกรรมกำรของบริษทั
ฯ และ/หรือ ขออนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือขออนุ มตั จิ ำกหน่ วยงำนที่เกีย่ วข้องตำมกฎหมำย
ก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร บริษัทย่อยจะเข้ำทำรำยกำรหรือดำเนินกำรนัน้ ได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่
กรณี) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
นอกจำกนี้ หำกในกำรเข้ำทำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตุกำรณ์บำงกรณีของบริษทั ย่อย อันทำให้บริษทั ฯ มีหน้ำที่
ต้องเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง
กรรมกำร และ/หรือผู้แทนของบริษัทย่อ ยดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องแจ้งมำยังฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ ในทันทีท่ี
ทรำบว่ำบริษทั ย่อยมีแผนจะเข้ำทำรำยกำรหรือเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(3)
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมแต่ละบริษทั จะมีขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำม
รับ ผิด ชอบที่สำคัญ ตำมกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง เช่ น เปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนให้แก่บริษทั ทรำบ โดยนำประกำศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำใช้บงั คับโดยอนุ โลมรวมทัง้ เปิ ดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้
เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ และกำรทำธุรกรรม
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กับ บริษัท บริษัท ย่ อยและ/หรือ บริษัทร่ วมในลักษณะที่อ ำจก่ อให้เ กิด ควำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ และ
หลีกเลีย่ งกำรทำรำยกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(4)
บริษทั ฯ จะกำหนดแผนงำนและดำเนินกำรทีจ่ ำเป็ น เพื่อทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรทีจ่ ำเป็ นและติดตำม
ให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีระบบในกำรเปิ ดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม
ในกำรดำเนินธุรกิจ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะติดตำมอย่ำงใกล้ชดิ ถึงผลประกอบกำรและกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วมดังกล่ำวและนำเสนอผลกำรวิเครำะห์รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
และคณะกรรมกำรบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยหรือปรับปรุงส่งเสริมให้
ธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมมีกำรพัฒนำและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยทีค่ ดียงั ไม่ถงึ ทีส่ ดุ และยังไม่ได้บนั ทึกประมำณ
กำรหนี้สนิ จำกคดีฟ้องร้อง ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบทำงด้ำนลบต่อบริษัทฯ มำกกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น (หรือ
ประมำณ 131 ล้ำนบำท) และไม่มขี อ้ พิพำทที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยในปจั จุบนั ดังนี้
1.

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรถูกฟ้องร้องโดยบริษัทผู้รบั เหมำก่อสร้ำงของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในฐำนะจำเลยและจำเลยร่วมในคดีผดิ สัญญำจ้ำงทำของ และคดีผดิ ฐำนละเมิด
ละเมิดรวม 3 คดี (31 ธันวำคม 2560 : 3 คดี) โดยมีทุ นทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 34 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม
2560 : 36 ล้ำนบำท) ขณะนี้คดีส่วนใหญ่อยู่ในระหว่ำงกำรไต่สวนของศำลฎีกำ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม
บริษทั ได้บนั ทึกสำรองค่ำเผื่อหนี้สนิ ทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ จำกคดีควำมดังกล่ำวไว้บำงส่วนตำมควำมเห็นของ
ฝำ่ ยบริหำรและฝำ่ ยกฎหมำยของกลุ่มบริษทั

2.

บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น มี ห นี้ ส ิ น ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรถู ก ฟ้ องร้ อ งโดยบริ ษั ท
ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงของบริษัทย่อย ลูกค้ำ บริษัทและบุคคลอื่นในฐำนะจำเลยและจำเลยร่วมในคดีผดิ
สัญญำจ้ำงทำของ คดีผดิ ฐำนละเมิด คดียกั ยอกทรัพย์ คดีเรียกทรัพย์คนื และคดีผดิ นัดชำระ 3 คดี (31
ธันวำคม 2560 : 4 คดี) โดยมีทุนทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 5 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2560 : 16 ล้ำนบำท)
ขณะนี้คดีสว่ นใหญ่อยู่ในระหว่ำงกำรไต่สวนของศำลอุทธรณ์และศำลฎีกำ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั ได้
บันทึกสำรองค่ำเผื่อหนี้สนิ ที่อำจจะเกิดขึน้ จำกคดีควำมดังกล่ำวไว้บ ำงส่วนตำมควำมเห็นของฝ่ำย
บริหำรและฝำ่ ยกฎหมำยของกลุ่มบริษทั
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
6. ข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลบริษทั
ชื่อบริษทั

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

: บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จำกัด (มหำชน)

Chaopraya Mahanakorn Co Ltd (CMC GROUP)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

: กลุ่มบริษทั ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อำศัยเป็นหลัก โดย
มี CMC และ PPP เป็ นผูพ้ ฒ
ั นำและขำยโครงกำร โดยมี TSN เป็ น
ผูร้ บั เหมำสำหรับโครงกำรของทัง้ สองบริษทั และมี SMP เป็ นธุรกิจ
สนับสนุน (เป็ นผูใ้ ห้กลุ่มบริษทั เช่ำสำนักงำนเพื่อดำเนินธุรกิจ) ทัง้ นี้
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุม่ บริษทั สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
หลัก คือ โครงกำรอำคำรชุดทีพ่ กั อำศัย (คอนโดมิเนียม) และโครงกำร
ประเภทแนวรำบ ได้แก่ โครงกำรหมู่บำ้ นจัดสรร ทำวน์เฮ้ำส์ ทำวน์โฮม
: 909/1 อำคำรซีเอ็มซี ทำวเวอร์ ชัน้ 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้ำ
ตำกสิน แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
0107552000162
1172
0-2460-2080 กด 8
ชโลธร ลีลำมะลิ (CFO)

เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรด้ำนกำรเงิน

:
:
:
:

Email
Home Page

:

ทุนจดทะเบียน

: 1,000,000,000 บำท
: 1,000,000,000 บำท

ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
ของกิจกำร
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์

Webpage
E-Mail Address
Official Line Account

:

chalothorn@cmc.co.th
www.cmc.co.th

: หุน้ สำมัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
รวม 1,000,000,000 บำท
: วรัทภพ แพทยำนันท์
: 909/1 ชัน้ 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงดำวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร
: 1172 ต่อ 3999
:
:
:

www.cmc.co.th/ir
ir@cmc.co.th
@cmcgir
หรือ QR Code
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บุคคลอ้างอิ ง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

โทรศัพท์
โทรสำร
TSD Call Center

: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
: 0-2009-9000
: 0-2009-9991
: 0-2009-9999

Website
Email

:

2. ผูส้ อบบัญชี( Partner )

: นำงสำวนภนุช อภิชำตเสถียร บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด
ั รุจพิ งศ์
: นำงสำวกรวรรธน์ หิรญ
: นำงสำวณัฐภัสส์ กุลศิรมิ งคล
: นำยชนำเทพ คิว้ เทีย่ ง
: ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ 9 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงจัตุจกั ร เขตจัตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทร. 0-2777-7777
: ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ 1222 ถนนพระรำม
ที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 1572
: ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพีนี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 0-2626-7770
: สำนักงำนบุญ-จิรำธรทนำยควำมและกำรบัญชี
เลขที่ 40/3894 หมูท่ ่ี 1 ถนนสำมัคคี ตำบลท่ำทรำย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

3. เลขานุการบริษทั
4. ผูต้ รวจสอบภายใน
5. ฝ่ ายกฎหมาย
6. ธนาคารหลัก

7. นายทะเบียนหุ้นกู้

8. ที่ปรึกษากฎหมาย

:

www.set.or.th/tsd
SETContactCenter@set.or.th
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