บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี" เป็ นส่วนหนี งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี"ชวน ซึงเป็ นเพียงข้อมูลสรุป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของบริ ษทั ที ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("บริ ษทั ฯ") ดังนัน" ผูล้ งทุนต้อง
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี"ชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมูล
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี"ชวนที บริ ษทั ฯ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่และหุ้นสามัญเดิ มต่อประชาชน
บริษทั ออริจิ"น พร็อพเพอร์ตี" จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 30 กันยายน และ L-N ตุลาคม NOOP)
ข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย: บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ")
ประเภทธุรกิ จ: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จํานวนหุ้นที เสนอขาย: จํานวน 150,000,000 คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุน้ สามัญทีออกและเรียกชําระแล้ว
ทังหมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครังนี
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:
ประเภทผูล้ งทุน
จํานวนหุ้นทีเสนอขาย (หุ้น)
สัดส่วนทีเสนอขาย (ร้อยละ)
- ผูล้ งทุนสถาบัน
30,000,000
20.00
- บุคคลทัวไป
75,000,000
50.00
- ผูม้ อี ุปการคุณ
45,000,000
30.00
เงือนไขการจัดจําหน่ าย:
รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํานวน (FirmUnderwriting)
ไม่รบั ประกันการจําหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน: 9.00 บาทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย: 1,350,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า:
ไม่มี มี จํานวนหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงทีเสนอขาย...... หุน้ ราคาเสนอขาย..........................บาท
มูลค่าทีตราไว้ (par): 0.5 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (book value): 0.84 บาทต่อหุน้
ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพือประกอบการประเมิ นราคาหุ้นทีเสนอขาย:
การกําหนดราคาหุน้ ทีจะเสนอขายในครังนีได้มกี ารพิจารณาจากการสํารวจความต้องการซือหลักทรัพย์ (Book
Building) ซึงเป็ นวิธกี ารสํารวจปริมาณความต้องการซือหุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันทังในและต่างประเทศในแต่ละ
ระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครังนีเท่ากับหุน้ ละ 9.00 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่ อ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 18.41 เท่า โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในช่วง
4 ไตรมาสล่าสุด (ตังแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงไตรมาส 2 ปี 2558) ซึงเท่ากับ 293.36 ล้านบาท และหารด้วยจํานวนหุน้
สามัญทังหมด abb,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะได้กาํ ไรสุทธิเท่ากับ 0.49 บาทต่อหุน้
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ทังนี อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิดงั กล่าว คํานวณจากผลประกอบการในอดีตของบริษัทฯ โดยทียังมิได้
พิจ ารณาถึง ผลการดํ า เนิ น งานและโครงการในอนาคต ซึงเป็ น ป จั จัย สํา คัญ ป จั จัย หนึ งทีนั ก ลงทุ น ควรพิจ ารณา
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
อัตราส่วนราคาต่อกําไร ("P/E Ratio"): 18.41 เท่า
P/E Ratio ของบริษทั อืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน: 9.53 เท่า
ตลาดรอง:
SET
mai
หมวดธุรกิ จ (sector): พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:
profit test market capitalization test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินทีได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครังนีประมาณ
1,315 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายต่ างๆ ทีเกียวข้องกับการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุ นต่ อ ประชาชนไปใช้ต าม
วัตถุประสงค์ ดังนี
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1. เพือเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนา
โครงการ และ/หรือ การเข้าลงทุนใน
กิจการ หรือโครงการจากผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์รายอืน
2. เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวม

จํานวนเงิ นทีใช้โดยประมาณ
(ล้านบาท)
615 - 815

ระยะเวลาการใช้เงิ น
โดยประมาณ
ภายในปี ijjk

jbb - lbb
1,315

ภายในปี ijjk

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ของบริษทั ฯ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที
ประชุมผู้ถอื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอํานาจอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั
ผลได้เป็ นครังคราวเมือเห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนันได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รายงานให้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ mb ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทั ฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทังนี
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ การสํารองเงินไว้เพือลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพือ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ และการจ่ายเงินปนั ผลนันไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการครังที m/ijjq และครังที l/ijjq เมือวันที m พฤษภาคม ijjq และวันที
สิงหาคม ijjq มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน sk.m ล้านบาท และ .m ล้านบาท ตามลําดับ โดย
บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน sk.m ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะจ่ายเงินปนั ผลระหว่าง
กาล อีกจํานวน .m ล้านบาท ภายในวันที 30 กันยายน ijjq ซึงการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจะทําให้เงินสดและ
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมงวดหกเดือนสีนสุดวันที sb มิถุนายน ijjq ลดลงเป็ นจํานวน
.m ล้านบาท อนึง การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวนีเป็ นการจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ และไม่ได้
รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ใหม่จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนเป็ นครังแรกในครังนี
รายละเอียดเกียวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษัท ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จดทะเบียนจัดตังเป็ นบริษัทจํากัดตามกฎหมาย
ตังแต่ ปี 2552 ด้ว ยทุ น จดทะเบีย นเริมต้ น 10.0 ล้า นบาท โดยนายพีร ะพงศ์ จรู ญ เอก และนางอารดา จรู ญ เอก
(“ครอบครัวจรูญเอก") เพือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึงดําเนินการโดยบริษทั ฯ และบริษทั ออริจนิ วัน จํากัด ("ออริจนิ วัน")
ซึงออริจนิ วัน ได้มกี ารขยายการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิมติมด้วย และธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่
โครงการทีบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน ซึงดําเนินการโดยบริษทั คอนโด เอเจนซี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด ("คอนโด
เอเจนซี") ทังนี บริษัท ฯ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ทีมีก ารออกแบบโครงการทีมีเ อกลัก ษณ์
(Uniqueness Project Design) ฟงั ก์ชนการใช้
ั
งานห้องชุดทีคุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็ นเลิศ
ในด้ า นการบริ ก ารหลั ง การขาย (After Sale Service Excellent) บริ ษั ท ฯ เป็ นหนึ งในผู้ ป ระกอบการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทีเป็ นผูบ้ ุกเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง จังหวัด
สมุทรปราการ และได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี ทําให้มกี ารพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนือง
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมทีปิ ดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ โครงการ
ทีอยู่ระหว่างการขายจํานวน i โครงการ (โดยแบ่งเป็ น โครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จจํานวน 8 โครงการ ซึงเป็ นโครงการ
ของออริจนิ วัน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท bk และโครงการทีอยู่ระหว่างพัฒนา จํานวน 1s โครงการ)
และโครงการในอนาคต จํานวน j โครงการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
ณ วันที 17 พฤศจิกายน ijjl รายชือผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ตามทีปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หุน้ ดังนี
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญใครัง" นี"
รายชือผูถ้ ือหุ้น
ครอบครัวจรูญเอก
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก***
- นางอารดา จรูญเอก***
- บริษทั ทุนพีรดา จํากัด
นางพรรณี พิทยายน
การเสนอขายต่อประชาชนในครังนี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที
ได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ***
รวม

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง" นี"

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
mmk,kkk,kqb
ii5,000,000
194,999,980
sb,bbb,bbb
20
-

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.00
50.00
ms.ss
a.al
0.00
-

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
mmk,kkk,kqb
ii5,000,000
1k4,999,980
sb,bbb,bbb
20
1j0,bbb,bbb
-

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
75.00
37.50
32.j0
j.bb
0.00
25.00
-

450,bbb,bbb

bb.bb

6bb,bbb,bbb

bb.bb

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญและ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ *
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
450,314,980
74.66
225,157,500
37.33
195,157,480
32.36
30,000,000
4.97
20
0.00
150,000,000
24.87
2,835,000**
0.47
603,150,000
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หมายเหตุ * บริษทั ฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 3,150,000 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที i.s – ข้อ k.i ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
** คํานวณจากสมมติฐานทีว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใช้สทิ ธิซือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทังหมด และหักด้วยยอด
ใบสําคัญแสดงสิทธิของนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมจํานวน s j,bbb หน่ วย
*** นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว จํานวนคนละ jl,jbb หน่ วย
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุนพีรดา จํากัด
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก
- ด.ญ. รดา จรูญเอก
- ด.ช. พีระ จรูญเอก
- นางพรรณี พิทยายน
รวม

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
1jb,bbb
149,999
1bb,bbb
1bb,bbb

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
30.bb
30.00
20.bb
20.bb
b.bb
bb.bb

5bb,bbb

สัดส่วนรายได้:
รายได้รวมของบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชี ij54 ijjj ijj6 ijjl และงวดหกเดือนสินสุดวันที 3b มิถุนายน 2558
สามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั ต่อไปนี
ร้อยละการ
ถือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ

ประเภทรายได้

ดําเนิ นการ
โดย

รายได้จากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจให้บริการที
เกียวเนืองกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์**
รายได้อน***
ื

บริษทั ฯ และ
ออริจนิ วัน
คอนโด เอ
เจนซี

100.bb

บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

bb.bb

งบการเงิ นเฉพาะ
ปี บัญชี 2554*
พันบาท
ร้อยละ
-

ปี บัญชี 2555
พันบาท
ร้อยละ
190,844.9
99.17

งบการเงิ นรวม****
ปี บัญชี 2556
ปี บัญชี 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
412,701.7
98.53
550,195.1
98.35

งวด c เดือนปี NOOP
พันบาท
ร้อยละ
1,063,348.8

98.45

1,883.4

0.17

14,853.3

1.38

44.2
100.00
192,442.2
100.00
418,854.4
100.00
559,440.5
100.00 1,080,085.5
* ในปี ijjm บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทํางบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ในปีดงั กล่าว คอนโด เอเจนซี และ ออริจนิ วัน ยังไม่มรี ายได้จากธุรกิจหลักซึงไม่ได้มนี ัยสําคัญต่องบ
การเงินของบริษทั ฯ
** รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้คา่ บริหารนิตบิ ุคคล รายได้คา่ บริการทําความสะอาดนิตบิ ุคคล เป็ นหลัก
*** รายได้อนประกอบด้
ื
วย ดอกเบียรับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเกียวข้องกัน และรายได้เงินมัดจํารับจากการยกเลิกสัญญาซือขายเป็ นหลัก
**** งบการเงินรวมของบริษทั ฯ ในรอบระยะเวลา 2555-2557 สามารถนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามโครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั ได้ เนืองจากการจัดทํางบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาว่า ก่อนวันทีบริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในบริษทั ย่อยทัง 2 บริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ซึงได้แก่ นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ
นางอารดา จรูญเอก ได้ถอื หุน้ และควบคุมการดําเนินงานของบริษทั ย่อยทังสองบริษทั มาโดยตลอด ดังนัน การลงทุนครังนีจึงเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน และบริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินรวม โดยถือเสมือนว่าบริษทั ย่อยทังสองบริษทั เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มาโดยตลอด
แหล่งทีมา: ข้อมูลบริษทั ฯ

100.00

100.bb

-

44.2

-

100.00

ijk.m

,ssl.k

b. s

b.lb

kia.m

j,iia.m

b.ii

.ij

2,864.2

6,381.3

0.51

1.14

รายได้รวม
หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษทั ฯ:
ณ วันที m พฤษภาคม ijjq คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทังหมดจํานวน b ท่าน ดังนี
รายชือ
. นายลักษณะน้อย พึงรัศมี
i. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
s. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ส่วนที หน้าที 4
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รายชือ
m. นางวีณา อรัญญเกษม
j. นายพีระพงศ์ จรูญเอก
a. นางอารดา จรูญเอก
l. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
q. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
k. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
b. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั กิ าร
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
สรุปปัจจัยความเสียงของบริษทั ฯ:
1. ความเสียงอันเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
1.1 ความเสียงจากการจัดหาทีดินเพือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
1.2 ความเสียงจากการทีบริษทั ฯ มีรายได้หลักจากผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมชนิดเดียว
1.3 ความเสียงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงทีเพิมสูงขึน
1.4 ความเสียงจากความสําเร็จของโครงการทีกําลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต
1.5 ความเสียงจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืนทีจังหวัดสมุทรปราการ
1.6 ความเสียงจากการพึงพิงบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (Contractor) น้อยราย
1.7 ความเสียงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
1.8 ความเสียงจากการกูย้ มื เงินและอัตราดอกเบียเงินกู้
1.9 ความเสียงจากการเปลียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทั ฯ
1.10 ความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ ตลาดการเงิน
และปจั จัยมหภาคอืนๆ
2. ความเสียงด้านการบริหารจัดการของบริษทั ฯ
i. ความเสียงจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทมีี อทิ ธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
3. ความเสียงจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
s. ความเสียงจากการนํ า หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์
s.i ความเสียงกรณีราคาหุน้ ของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวน ซึงก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้
ลงทุนทีซือหุน้ สามัญของบริษทั ฯในการเสนอขายหุน้ สามัญในครังนี
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s.s ความเสียงกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ จํานวนมาก และหากผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ดงั กล่าวสามารถขายหุน้ ได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั ฯ
3.4 ความเสียงเรืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญ
ของบริษทั ฯ ทีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ซึงราคาใช้สทิ ธิตํากว่าราคาเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครังนี
s.5 ความเสียงเกียวกับการซือขายและการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
s.6 ความเสียงกรณีเงินปนั ผลทีประกาศจ่ายในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชีถึงการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ใน
อนาคต
s.7 ความเสียงกรณีกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯมีขอ้ จํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติซงอาจมี
ึ
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ บริษทั ฯ
สรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานย้อนหลังสําหรับปี NOOg – NOOi และงวด c เดือนของปี NOOP
หน่ วย

ปี บัญชี 2554
(jL ธ.ค. NOOg)

ปี บัญชี 2555
(jL ธ.ค. NOOO)

ปี บัญชี 2556
(jL ธ.ค. NOOc)

ปี บัญชี 2557
(jL ธ.ค. NOO7)

สินทรัพย์รวม

พันบาท

121,376.4

459,625.5

1,010,987.0

1,909,796.8

งวด c เดือน
ปี 255P**
(jk มิ .ย. NOOP)
2,451,109.1

หนีสินรวม

พันบาท

86,358.8

246,972.6

710,178.8

1,623,090.1

2,073,835.4

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

พันบาท

35,017.6

212,652.9

300,808.2

286,706.7

377,273.7***

พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
บาทต่อหุน้
เท่า

44.2
j, jj.b
(15,348.0)
(0.19)
i.ml

190,844.9
192,442.2
109,045.5
50,800.7
28,635.3
0.12
.a

412,701.7
418,854.4
223,998.8
111,556.2
64,155.2
0.14
i.sa

550,195.1
559,440.5
320,186.4
148,195.5
70,304.1
0.16
5.66

1,063,348.8
1,080,085.5
620,417.3
161,916.1
229,939.8
0.51
5.50

เท่า

.ii

0.57

1.10

3.60

3.68

ร้อยละ
ร้อยละ

-ib.il
-ji.ab

k.qa
23.12

q.li
24.99

4.81
23.93

i .bk
sq.ji

รายการ

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)*
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(D/E Ratio)
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD/E Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(ROE)

หมายเหตุ: * คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ b.jb บาท เพือใช้ในการเปรียบเทียบได้
** คํานวณแบบคิดเต็มปี (Annualized) เพือให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
*** ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที l/ijjq เมือวันที b สิงหาคม ijjq อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน .m
ล้านบาท ซึงจะทําให้เงินสดและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมงวดหกเดือนสีนสุดวันที sb มิถุนายน ijjq ลดลงเป็ นจํานวน
.m ล้านบาท โดยคาดว่าจะจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวภายในวันที 30 กันยายน ijjq อนึง การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวนีเป็ นการจ่ายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ และไม่ได้รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ใหม่จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนเป็ นครังแรกในครังนี
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คําอธิ บายเกียวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานทีผ่านมา:
บริษทั ฯ เริมก่อตังขึนในปี 2552 และเริมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการแรก ภายใต้
ชือ Sense of London สุขุมวิท bk มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการ
แรกๆ ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง จังหวัดสมุทรปราการ และได้รบั ผลการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้า ซึง
โครงการดังกล่าวได้เริมก่อสร้างในเดือนมีนาคม ijjm และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ij5j ทําให้บริษทั ฯ เริมรับรู้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 และภายหลังจากโครงการแรกประสบความสําเร็จ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมมาอย่างต่อเนือง นอกจากนี บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จํานวน 3 บริษทั
ได้แก่ ออริจนิ วัน ซึงประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ คอนโด เอเจนซี ซึง
ประกอบธุ รกิจให้บริก ารทีเกียวเนืองกับธุ รกิจอสังหาริม ทรัพ ย์ เช่ น การบริห ารจัดการนิ ติบุ คคลส่ว นกลางของ
คอนโดมิเนียม การเป็ นตัวกลางในการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด เป็ นต้น และ ทิสา ลิฟวิง ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของคอนโด เอ
เจนซี ซึงให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็ นนายหน้าขายห้องชุด และบริการจัดหาผูเ้ ช่า
ห้องชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญีปุน่ โดยบริษทั ย่อยทังสามแห่งดังกล่าวจะสามารถช่วย
สร้างรายได้เพิมเติมและสนับสนุ นผลการดําเนินงานให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย และ ณ วันที 3b มิถุนายน ijjq
บริษทั ฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมทีปิ ดโครงการแล้ว จํานวน โครงการ โครงการทีอยู่ระหว่างการขายจํานวน i
โครงการ (โดยแบ่งเป็ น โครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จจํานวน q โครงการ ซึงเป็ นโครงการของออริจนิ วัน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 และโครงการทีอยู่ระหว่างพัฒนา จํานวน 1s โครงการ) และโครงการในอนาคต
จํานวน j โครงการ
จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทังแบบอาคาร Low Rise และอาคาร High
Rise อย่างต่อเนืองนัน ทําให้บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนืองในรอบ
3 ปี ทผ่ี านมา (2555-2557) โดยมีอตั ราการเติบโตโดยเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 69.79 ทังนี สําหรับปี 2555 2556
และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมจํานวน 190.8 ล้านบาท 412.7 ล้านบาท และ 550.2
ตามลําดับ โดยในปี 2554 บริษัทฯ ยังไม่มกี ารรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เนืองจากบริษัทฯ เริมโอน
กรรมสิทธิห̂อ้ งชุดของโครงการแรก Sense of London สุขมุ วิท 109 ในเดือนเมษายน 2555 ทังนี บริษทั ฯ มีแผนการ
เติบโตด้วยการขยายจํานวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาคัดเลือกการพัฒนา
โครงการบนทํา เลทีมีแ นวโน้ ม การเติบ โตของความต้อ งการทีอยู่อ าศัย ทังในแถบรอบนอกของกรุ ง เทพฯ และ
ปริม ณฑล รวมทังแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมต่ างๆ ซึงบริษัทฯ จะทําการศึกษาความเป็ นไปได้ก่อ นการพัฒ นา
โครงการ และพิจารณาอัตราผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รบั ทังนี บริษัทฯ เชือว่าผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ จะ
ทยอยเติบโตเพิมมากขึนในอนาคตอย่างต่อเนือง
สําหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด a เดือนสินสุดวันที sb มิถุนายน ijjq บริษทั ฯ มีรายได้
รวมจํานวน 0.04 ล้านบาท 192.4 ล้านบาท 418.k ล้านบาท 559.4 ล้านบาท และ ,bqb. ล้านบาท ตามลําดับ และ
มีกําไร (ขาดทุน)สุทธิ จํานวน -15.m ล้านบาท 28.6 ล้านบาท 64.i ล้านบาท 70.3 ล้านบาท และ iik.9 ล้านบาท
ตามลํ า ดับ ทังนี บริษั ท ฯ มีร ายได้ ร วมเติ บ โตขึนอย่ า งต่ อ เนื องจากการเติ บ โตขึนของรายได้ จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ กล่าวคือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มาจากการเพิมขึนของโครงการทีแล้ว
เสร็จและได้มกี ารโอนกรรมสิทธิห̂อ้ งชุดให้แก่ผซู้ อื โดยบริษทั ฯ เริมการโอนกรรมสิทธิห̂อ้ งชุดของโครงการ Sense of
London สุขุมวิท 109 ในปี 2555 และสําหรับโครงการ Kensington สุขุมวิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขุมวิท
107 ในปี 2556 และสําหรับโครงการ The Knight I และ II สุขุมวิท bl โครงการ Knightbridge สุขุมวิท 107 และ
โครงการ B Loft สุขุมวิท 109 ในปี 2557 และสําหรับโครงการ The Knight I และโครงการ The Knight II สุขุมวิท
107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 โครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1 และ
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โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 ในงวด 6 เดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน ijjq อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารรับรู้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 เนืองจากรายได้จากการขายห้องชุดในโครงการอาคารชุดพักอาศัย จะ
บันทึกรับรูร้ ายได้ขายเมือการก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มกี ารโอนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนัยสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของให้แก่ผู้ซอแล้
ื ว โดยมีการโอนกรรมสิทธิใ̂ห้ผู้ซอหลั
ื งจากได้รบั ชําระเงินจากผู้ซอครบถ้
ื
วน ดังนัน
จากการเติบ โตของรายได้จากการขายอสัง หาริมทรัพ ย์ รวมถึง การบริห ารจัด การต้น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขันต้นอยู่ในระดับสูง อัตรากําไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตรากําไรขันต้น
ของบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 42.86 ร้อยละ 45.72 และร้อยละ 41.80 และร้อยละ 41.65 และอัตรากําไรสุทธิ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.88 ร้อยละ 15.32 ร้อยละ 12.57 และร้อยละ 21.29 สําหรับปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด a เดือน
สินสุดวันที sb มิถุนายน ijjqตามลําดับ
ณ สินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และสินไตรมาส i ของปี ijjq บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน
121.m ล้า นบาท 459.6 ล้า นบาท 1,01 .b ล้า นบาท 1,909.8 ล้า นบาท และ 2,451.1 ล้า นบาท ตามลํา ดับ โดย
สินทรัพย์ส่วนใหญ่เพิมขึนจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย ทังนี ณ สินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ปี 2557 และสินไตรมาส i ของปี ijjq บริษัทฯ มีหนีสินรวม จํานวน 86.m ล้านบาท 24l.b ล้านบาท 710.i ล้าน
บาท 1,623.1 ล้านบาท และ 2,07s.q ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะทีบริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 35.0 ล้าน
บาท 212.l ล้านบาท 300.8 ล้านบาท 286.7 ล้านบาท และ sll.s ล้านบาท ตามลําดับ ซึงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และสินไตรมาส i ของปี ijjq คิดเป็ น 2.47 เท่า
1.16 เท่า 2.36 เท่า 5.66 เท่า และ j.jbเท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
คิดเป็ น 1.22 เท่า 0.57 เท่า 1.10 เท่า 3.60 เท่า และ s.aq เท่า ตามลําดับ ทังนี อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
และอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี ijjj มีแนวโน้มลดลงจากปี 2554 เนืองจากบริษทั ฯ
มีการเพิมทุนจํานวน 150.0 ล้านบาทเป็ นจํานวน 200.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที s ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ
มีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิมขึน เนืองจาก
บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึนเป็ นหลัก เพือใช้สาํ หรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที
เพิมขึนอย่างต่อเนือง แต่ ณ วันที sb มิถุนายน ijjq บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วน
หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลียนแปลงจาก ณ สินปี ijjl อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี เมือ
บริษทั ฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนในครังนีแล้ว บริษทั ฯ เชือว่า อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงตํากว่าทีเจ้าหนีธนาคาร
กําหนด
ณ วันที 30 มิถุนายน บริษทั ฯ มีเงือนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวทีสําคัญ (Loan Covenants) ได้แก่
1. เงือนไขการดํา รงอัต ราส่ว นหนี สิน ทีมีภ าระดอกเบียต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น (Interest Bearing Debt to
Equity ratio) ตามสัญญาเงินกูก้ บั เจ้าหนีธนาคารจํานวน j แห่งจากจํานวนเจ้าหนีธนาคารทังหมด a แห่ง
แบ่งเป็ น
-

ผู้กู้จะต้องดํารงอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (Interest Bearing Debt to
Equity ratio) ไว้ในอัตราไม่เกิน m : 1 ของงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สําหรับรอบบัญชีของปี ijjq
และอยู่ในระดับไม่เกิน 2 : 1 สําหรับรอบบัญชีถดั จากปี ijjq เป็ นต้นไป ตลอดระยะเวลาทีสัญญา
เงินกูม้ ผี ลบังคับใช้ และ/ หรือตลอดเวลาทีผูก้ ูย้ งั มีเงินจํานวนใดค้างชําระอยู่ ทังนี เงือนไขดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาเงินกูก้ บั เจ้าหนีธนาคารจํานวน แห่ง โดย ณ วันที sb มิถุนายน ijjq บริษทั ฯ
สามารถดํารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามเงือนไขทีเจ้าหนีธนาคารกําหนด
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-

การได้รบั การผ่อนผันเงือนไข จากการดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (Debt to Equity
ratio) ไม่เกินกว่า 2.0 เท่า เป็ นการดํารงอัต ราส่วนหนี สินทีมีภ าระดอกเบียต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น
(Interest Bearing Debt to Equity ratio) ไม่เกินกว่า 4.0 เท่า จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 หรือ
จนกว่าบริษทั ฯ ดําเนินการขายหุ้น IPO แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดก่อน จากเจ้าหนีธนาคาร 1 แห่ง
ทังนี ณ วันที sb มิถุนายน ijjq บริษทั ฯ สามารถดํารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามเงือนไขทีเจ้าหนี
ธนาคารกําหนด

-

การได้รบั การผ่อนผันเงือนไขเรืองการดํารงอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(Interest Bearing Debt to Equity ratio) ไม่เกินกว่า 4.0 เท่า โดยไม่มีการกําหนดระยะเวลาการ
ผ่อนผันจากเจ้าหนีธนาคารจํานวน 1 แห่ง ทังนี ณ วันที sb มิถุนายน ijjq บริษทั ฯ สามารถดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวได้ตามเงือนไขทีเจ้าหนีธนาคารกําหนด

-

ผูก้ ูจ้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 : 1 โดยให้เริมมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั
งบสรรพากรปี ijjk เป็ นต้นไป เว้นแต่ ผู้ให้กู้จ ะพิจารณาเห็นสมควรเป็ นอย่างอืน โดยเงือนไข
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาเงินกูก้ บั เจ้าหนีธนาคารจํานวน แห่ง ทังนี ณ วันที sb มิถุนายน ijjq
เงือนไขดังกล่าวยังไม่บงั คับใช้แต่อย่างใด

-

ผู้กู้จ ะต้อ งดํารงอัตราส่ว นหนี สิน ต่ อ ส่ว นทุ น (Debt to Equity Ratio) สํา หรับ งบการเงินสินสุดปี
ijjq เป็ นต้นไปให้ไม่เกิน i (สอง) เท่า โดยเงินกูข้ องกรรมการและบริษทั ทีเกียวข้องจะถูกคิดเป็ น
ส่วนทุน ทังนี เงือนไขดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาเงินกูก้ บั เจ้าหนีธนาคารจํานวน แห่ง โดย ทังนี
ณ วันที sb มิถุนายน ijjq เงือนไขดังกล่าวยังไม่บงั คับใช้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี เมือบริษัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนในครังนีแล้ว จะทําให้
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ ลดลงตํากว่าทีเจ้าหนีธนาคารกําหนด

2. การดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ของนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ตามเงือนไขในสัญญา
เงินกูก้ บั ธนาคารจํานวน m แห่งจากจํานวนเจ้าหนีธนาคารทังหมด a แห่ง แบ่งเป็ น
-

เงือนไขการดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ของนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมกันไม่
ตํากว่าร้อยละ 50.0 กับเจ้าหนีธนาคารจํานวน แห่ง

-

เงือนไขการดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ของนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมกันไม่
ตํากว่าร้อยละ 51.0 กับเจ้าหนีธนาคารจํานวน s แห่ง

อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาบริษทั ฯ สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวไม่เกินกว่า
ทีเจ้าหนีธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.2 – ข้อ 5.5 สรุปสาระสําคัญสัญญาอืน
ทีเกียวข้อง)
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 3b มิถุนายน 2558
บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ .mq เท่า i.ms เท่า i. l เท่า .43 เท่า และ .lm เท่า ตามลําดับ ทังนี
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สินปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 เนืองจากบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึนเป็ นหลัก
จากการเข้าทําสัญญาซือขายทีดินและวางมัดจําทีดินเพือใช้ในการพัฒนาโครงการ จํานวน 5 แปลง มูลค่ารวมทังสิน
177.0 ล้านบาท และต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทเพิ
ี มขึนจากการทยอยก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างไรก็
ตาม อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2556 และ ปี 2557 ลดลง แต่ยงั คงมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในระดับทีเกินกว่า 1.0
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เท่า (สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนีสินหมุนเวียน) โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของเงินกู้ยมื ระยะยาวทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี เพือใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทังการเพิมขึนของเงินมัดจํารับ และเงิน
รับล่วงหน้าจากลูกค้าของโครงการทีมีการเปิ ดขายอย่างเป็ นทางการ และอัตราส่วนสภาพคล่องของไตรมาส i ของปี
2558 เพิมขึนเล็กน้อยจากปี 2557 เนืองจากต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทเพิ
ี มขึนจากการทยอยก่อสร้าง
โครงการต่างๆ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 2556 2557 และ 3b มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนความสามารถชําระหนี
ดอกเบีย เท่ากับ -sj.jm เท่า - m.mk เท่า -k.35 เท่า และ b. i เท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนความสามารถในการ
ชําระภาระผูกพัน เท่ากับ -i.li เท่า - .mk เท่า - .36 เท่า และ -b. เท่า ตามลําดับ ทังนี บริษัทฯ มีอตั ราส่วน
ความสามารถชําระหนีดอกเบียและความสามารถในการชําระภาระผูกพันดังกล่าวติดลบ เนืองจากบริษทั ฯ อยู่ในช่วง
เริมต้นของการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม และมีการลงทุนอย่างต่อเนืองในช่วง s ปี
ทีผ่านมา โดยบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานส่วนใหญ่เพือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง
การวางเงินมัดจําทีดิน และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย และ ณ สินปี 2555 ijja 2557 และสิน
ไตรมาส i ของปี 2558 บริษทั ฯ ใช้เงินสดสุทธิในกิจกรรมดําเนินงานเพือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จํานวน
m โครงการ โครงการ s โครงการ และ โครงการ ตามลําดับ ทําให้บริษทั ฯ มีภาระดอกเบีย และภาระผูกพัน
เพิมขึนจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพือนํามาพัฒนาโครงการเพิมมากขึนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนืองจาก
ในช่วงเริมต้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยมื ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบัน
การเงิน และเมือบริษทั ฯ เริมทยอยโอนกรรมสิทธิห̂อ้ งชุดให้แก่ลกู ค้าแล้วนัน ก็จะนําเงินค่าโอนกรรมสิทธิห̂อ้ งชุดส่วน
หนึง (ประมาณร้อยละ 75 – 80 ของมูลค่าขายห้องชุด) เพือมาชําระคืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน ซึงเป็ นการ
กําหนดเงือนไขการชําระหนีทีสอดคล้องกับการรับรูร้ ายได้การโอนกรรมสิทธิห̂อ้ งชุดของบริษทั ฯ และถือเป็ นเงือนไข
โดยทัวไปของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทกํี าหนดโดยสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิหอ้ งชุดสําหรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนือง
ในช่ ว ง m ปี ทีผ่ า นมา ทํา ให้กระแสเงิน สดสุทธิจ ากกิจ กรรมดํา เนิน งานของบริษัทฯ เพิมขึน ซึงทํา ให้อตั ราส่วน
ความสามารถชําระหนีดอกเบียและความสามารถในการชําระภาระผูกพันปรับตัวดีขนึ ตามลําดับ นอกจากนี เงินที
ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครังนีสามารถเป็ นแหล่งเงินทุนเพิมเติมให้แก่บริษัทฯ เพือ
รองรับการขยายโครงการและการเติบโตในอนาคตเพิมเติมให้แก่บริษทั ฯ ได้ ซึงจะส่งผลให้อตั ราส่วนความสามารถ
ชําระหนีดอกเบียและความสามารถในการชําระภาระผูกพันปรับตัวดีขนึ

นักลงทุนสัมพันธ์:
ชือ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

นางสาวฐิตมิ า กุลจิตติอมร
02 399 4466
02 398 9994

(ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลส่วนที i และส่วนที s ก่อนตัดสินใจจองซือหลักทรัพย์)
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