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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุป นี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ ชวน ซึ่ งเป็ น
เพี ยงข้อมูลสรุปเกี่ ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ ยงของบริ ษัทที่ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“บริษทั ฯ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่ งสามารถขอได้จากผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ฯ ยื่นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครังแรก
้
(Initial Public Offering - IPO)
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [•] - [•])
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทธุรกิ จ

: บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “CHEWA”)
: ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจ โรงงานสาเร็จรูป
ให้เช่า
: 232,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ต่อ
ประชาชนในครัง้ นี้
: เสนอขายต่อ [•]
ประมาณ [•] ล้านหุน้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
เสนอขายต่อ [•]
ประมาณ [•] ล้านหุน้
: รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
มูลค่าการเสนอขาย : [•] บาท
: [•] บาทต่อหุน้
: -ไม่ม-ี
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า
มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 1.00 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 1.02 บาทต่อหุน้
ที่ มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่ เสนอขาย:
[•]
สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period :
จานวน [•] หุน้ คิดเป็ นร้อยละ [•] ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรอง
: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
กลุ่มอุตสาหกรรม
: Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
เป็ นเงินทุนพัฒนาโครงการ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวม

จานวนเงิ นที่ใช้ (ล้านบาท)
[•]
[•]
[•]

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ของบริษทั ฯ ได้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการมีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อ
เห็นว่า บริษทั ฯ มีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้มอี านาจในการ
พิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เช่น เงินสารองเพื่อจ่าย
ชาระหนี้เงินกูย้ มื แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 1 ล้าน
บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็ นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จากัด และ TEE
Development Pte Ltd บริษทั ในเครือของ TEE Land Ltd ซึง่ เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มี
บริษทั ย่อย 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชีวาทัย อิน เตอร์เชนจ์ จากัด และบริษทั ร่วม 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ
ซูน จากัด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
และธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ เ พื่อ ที่อ ยู่ อ าศัย ที่บ ริษัท ฯ มีก ารพัฒ นาในป จั จุ บ ัน เป็ น โครงการประเภทอาคารชุ ด
คอนโดมิเนียมทัง้ หมด ทัง้ ประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ซึง่ ในการพัฒนา
โครงการ บริษทั ฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในทาเลหรือเขต
ชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้
ทางด่ ว น หรือ ตามแนวสถานี ข นส่ ง มวลชนระบบรางทัง้ ในป จั จุ บ ัน และในอนาคต และยัง มุ่ ง เน้ น ท าเลที่มี
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี มีสงิ่ อานวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ท่ี
ต้องการใช้ชวี ติ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีต่ ่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเปิ ด
โอกาสพิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ รวมทัง้
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในทาเลอื่นทีอ่ ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น หัวเมืองหรือแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีส่ าคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ ทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาดและมีศกั ยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ สามารถปิ ดโครงการแล้ว จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ
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1,350 ล้านบาท มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายจานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 1,450 ล้านบาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,030
ล้านบาท และโครงการในอนาคต จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,040 ล้านบาท
2. ธุรกิ จโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการของตลาดสาหรับนักลงทุนหรือผูป้ ระกอบการใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ทัง้ ผูป้ ระกอบการไทยและต่างชาติ ทีม่ คี วามต้องการก่อตัง้ โรงงานเพื่อ
ประกอบกิจการ แต่ยงั ไม่มคี วามต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะลงทุนในระยะยาว หรือด้วยปจั จัยอื่นๆ บริษทั ฯ
จึงได้ทาการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยโครงการของบริษทั ฯ
ตัง้ อยู่ในทาเลที่เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศไทยและมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางไปยัง
สถานทีอ่ ่นื ๆ นอกจากนัน้ การพัฒนาโครงการดังกล่าวยังจะสามารถสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ชดเชยรายได้ในส่วนทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาของโครงการคอนโดมิเนียมทีต่ ้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ
นานกว่าทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถรับรูร้ ายได้ได้ บริษทั ฯ จึงดาเนินการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ
มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท และมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 175 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่:
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ สรุปได้
ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ชาติชวี ะ จากัด1
TEE Development Pte. Ltd.2
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ3
รวม
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทั ่วไป
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
177,480,000
51.00
170,519,300
49.00
700
0.0002
348,000,000
100.00
348,000,000
100.00

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
177,480,000
30.60
170,519,300
29.40
700
0.0001
348,000,000
60.00
232,000,000
40.00
580,000,000
100.00

หมายเหตุ

1. บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
จานวน 100.00 ล้านบาท ถือหุน้ โดยนายชาติชาย พานิชชีวะและครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ชาติชวี ะ จากัด มีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
รวม

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ชาติชวี ะ จากัด
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ*
นายพาทิศ พานิชชีวะ**
นายสาริศ พานิชชีวะ**
เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ**

จานวนหุน้
(หุน้ )
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,000,000

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00

* นางสมหะทัย พานิชชีวะ เป็ นภรรยาของนายชาติชาย พานิชชีวะ
**นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และเด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ เป็ นบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของนายชาติชาย พานิชชีวะ
และนางสมหะทัย พานิชชีวะ

2. TEE Development Pte Ltd. (“TEED”) เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ ถือหุน้ โดย TEE Land Ltd.
(“TEEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEED มี
โครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

Mr. Phua Chian Kin

44.02%

55.98%
%

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

TEE International Ltd.
70.69%
%

TEE Land Ltd.

29.31%
%

100.00%
%

TEE Development Pte. Ltd.

 TEE Land Ltd. (“TEEL”) เป็ นบริษทั ที่จดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน
145.07 ล้า นดอลลาร์สิงคโปร์ และ TEEL เป็ น บริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX
Mainboard) ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEEL ถือหุน้ โดย TEE International Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ
70.69 และผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทัวไป
่ ในสัดส่วนร้อยละ 29.31
 TEE International Ltd. (“TEEI”) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน
57.04 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ และ TEEI เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard)
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEEI ถือหุน้ โดย Mr. Phua Chian Kin ในสัดส่วนร้อยละ 55.98 และผูถ้ อื หุน้
รายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทัวไป
่ ในสัดส่วนร้อยละ 44.02
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ ประกอบไปด้วยบุคคลธรรมดาจานวน 7 คน ซึ่งถือหุ้นของบริษทั ฯ คนละ 100 หุ้น รวม
จานวนทัง้ สิน้ 700 หุน้
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คณะกรรมการบริษทั ฯ:
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
Mr. Chung Tang Fong

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สรุปปัจจัยความเสี่ยงของบริษทั ฯ:
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

ความเสีย่ งจากการจัดหาทีด่ นิ เพื่อนามาพัฒนาโครงการในอนาคต
ความเสีย่ งจากความสาเร็จของโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคต
ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้หลักมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
ความเสีย่ งจากการลงทุนในธุรกิจหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น
ความเสีย่ งจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ความเสีย่ งจากความล่าช้าและคุณภาพของผลงานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง

ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
1.8. ความเสีย่ งจากความสาเร็จของโครงการในอนาคต
1.9. ความเสีย่ งจากสัญญาเช่าระยะสัน้
1.10. ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
2. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
2.1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
3. ความเสี่ยงอื่นๆ
3.1. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
3.2. ความเสีย่ งจากความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ตลาดทางการเงิน
รวมถึงปจั จัยมหภาคอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ อเศรษฐกิจของประเทศไทย และต่อธุรกิจของ
บริษทั ฯ
3.3. ความเสีย่ งจากกลุ่มผู้ถอื หุน้ รายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากมีการประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษทั ฯ
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3.4. ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.5. ความเสีย่ งกรณีราคาหุน้ ของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวน ซึง่ ก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญต่อผูล้ งทุน
ทีซ่ อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
3.6. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการซือ้ ขายและการส่งมอบหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.7. ความเสีย่ งกรณีกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีขอ้ จากัดการถือหุ้นของชาวต่ างชาติ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ บริษทั ฯ
สรุปฐานะทางการเงิ นที่สาคัญ:
รายการ
ปี 25551
ปี 2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
1,198.79
1,201.25
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
952.03
888.54
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
246.76
312.70
รายได้รวม (ล้านบาท)
450.21
660.68
ต้นทุนรวม (ล้านบาท)
258.46
450.98
กาไรขันต้
้ นรวม (ล้านบาท)
185.94
202.05
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
19.61
25.95
2
กาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
0.10
0.13
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้อยละ)
41.84
30.94
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
4.36
3.93
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
3.86
2.84
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
1.64
2.16
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
7.95
9.28
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ปี 2557
2,048.19
1,692.27
355.92
449.81
259.14
168.67
43.21
0.18
39.43
9.61
4.75
2.66
12.93

2. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับ มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั

ผลการดาเนิ นงาน:
บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ปจั จุบนั บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทโครงการคอนโดมิเนียมทัง้ ประเภท
อาคารสูง (High Rise) และอาคารเตี้ย (Low Rise) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ เน้นทาเลทีต่ งั ้ ในแนว
ถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในปจั จุบนั และแนวสถานี
ขนส่งมวลชนระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าตัง้ อยู่ท่นี ิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง ทัง้ นี้ โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555-2557 แบ่งตามประเภทของ
รายได้ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้หลัก
รายได้อ่นื
รวม

ปี 25551
ล้านบาท
ร้อยละ
349.18
77.56
0.00
0.00
95.21
21.15
444.40
98.71
5.81
1.29
450.21
100.00

ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
647.57
98.02
5.45
0.83
0.00
0.00
653.03
98.84
7.65
1.16
660.68
100.00

ปี2557
ล้านบาท
ร้อยละ
413.29
91.88
14.52
3.23
0.00
0.00
427.82
95.11
21.99
4.89
449.81
100.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
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การวิเคราะห์รายได้ของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้หลักและรายได้อ่นื มีรายละเอียดดังนี้
1. รายได้หลัก
รายได้ห ลัก ของบริษัท ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จ ากการให้เ ช่ าโรงงานและ
ค่าบริการ และรายได้จากการให้บริการ การวิเคราะห์รายได้แยกตามประเภทมีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นรายได้จากการขายห้องชุดของโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ บริษทั ฯ จะรับรู้
รายได้เมื่อได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้วโดยมีการโอน
กรรมสิทธิใ์ ห้ผู้ซ้อื หลังจากได้รบั ชาระจากผู้ซ้อื ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี
2555-2557 จานวน 349.18 ล้านบาท 647.57 ล้านบาท และ 413.29 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 77.56
ร้อยละ 98.02 และร้อยละ 91.88 ของรายได้รวม ตามลาดับ
การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการสาหรับปี 2555-2557 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
รวม

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
349.18 100.00
0.00
0.00
349.18 100.00

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
186.08
28.73
461.49
71.27
647.57 100.00

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
141.26
34.18
272.04
65.82
413.29 100.00

ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 349.18 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากการ
ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียวเท่านัน้ ซึ่งโครงการชีวาทัย ราชปรารภเป็ น
โครงการแรกของบริษทั ฯ ทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื และรับรูร้ ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2554
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 647.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
298.39 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 85.45 เนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย ราชปรารภต่อเนื่อง
จากปี ทผ่ี ่านมาจานวน 186.08 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.73 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อีก
ทัง้ บริษัท ฯ เริ่ม รับ รู้รายได้จ ากโครงการคอนโดมิเนี ยมเพิ่มอีก จานวน 1 โครงการได้แ ก่ โครงการชีว าทัย
รามคาแหง ซึง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื และรับรูร้ ายได้ในเดือนกรกฏาคม 2556 โดยบริษทั ฯ รับรู้รายได้จาก
โครงการชีวาทัย รามคาแหงในปี 2556 จานวน 461.49 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.27 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 413.29 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน
234.28 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.18 การลดลงของรายได้เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงทยอยรับรู้รายได้จาก
โครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ บริษทั ฯ
รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 141.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.18 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และ
โครงการชีวาทัย รามคาแหงซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 272.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.82 ของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการเป็ นรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built Factories) ซึง่
บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายได้ตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการใน
ปี 2556-2557 จานวน 5.45 ล้านบาท และ 14.52 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.83 และร้อยละ 3.23 ของ
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รายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่มรี ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ เนื่องจากโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 5.45 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้าซึง่ ยังไม่มรี ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงาน
และค่าบริการในเดือนมิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปรายแรก ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้
เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 14.52 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 9.07 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
166.24 การเพิ่มขึ้นของรายได้ท่สี าคัญมาจากการรับรู้รายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built
Factories) เต็มปี จากผูเ้ ช่าจานวน 4 ราย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บ ริก ารเป็ นรายได้จากการให้บ ริก ารบ าบัด น้ า เสีย ของบริษัท โกลบอล เอ็น ไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี จากัด (“GETCO”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จนถึงเดือนมกราคม 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการในปี 2555 จานวน 95.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.15 ของรายได้รวม ทัง้ นี้ ในเดือนมกราคม 2556
บริษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนใน GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 การขายเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้
GETCO เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มรี ายได้จากการให้บริการนี้
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นไป
2. รายได้อื่น
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ กาไรจากการจาหน่ ายบริษทั ย่อย ดอกเบี้ยรับ
และรายได้อ่นื ๆ บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ในปี 2555-2557 จานวน 5.81 ล้านบาท 7.65 ล้านบาทและ 21.99 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.29 ร้อยละ 1.16 และร้อยละ 4.89 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ต้นทุนและกาไรขัน้ ต้น
ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ และต้นทุนจากการให้บริการ
บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมในปี 2555-2557 จานวน 258.46 ล้านบาท 450.98 ล้านบาท และ 259.14 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้อยละ 57.41 ร้อยละ 68.26 และร้อยละ 57.61 ของรายได้รวม ตามลาดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวม
ในปี 2555-2557 จานวน 185.94 ล้านบาท 202.05 ล้านบาท และ 168.67 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อย
ละ 41.84 ร้อยละ 30.94 และร้อยละ 39.43 ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ จากปี ก่อนหน้าจานวน 16.11 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.66 เนื่องจาก
บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ อีกจานวน 1 โครงการคือโครงการชีวาทัย รามคาแหง และการ
เริม่ รับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 33.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.52 มีสาเหตุหลักจากการทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม
เดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุทส่ี าคัญจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย
รามคาแหงในราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่ ากว่าโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เนื่องจากทาเลที่ตงั ้ ของโครงการชีวาทัย
รามคาแหงไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการชีวาทัย ราชปรารภ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557
บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปจากผูเ้ ช่า
จานวน 4 รายต่อเนื่องจากปี 2556 ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ตัดการตัดค่าเสือ่ มราคาในอัตราเท่าเดิม
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จากผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาข้างต้น บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี 2555-2557 จานวน 19.61 ล้านบาท 25.95 ล้านบาท
และ 43.21 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.36 ร้อยละ 3.93 และร้อยละ 9.61 ตามลาดับ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2555-2557 เท่ากับร้อยละ 7.95 ร้อยละ 9.28 และร้อยละ 12.93 ตามลาดับ
ซึง่ อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิ
ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,198.79 ล้านบาท 1,201.25 ล้านบาท และ
2,048.19 ล้ า นบาท ตามล าดับ สิน ทรัพ ย์ ท่ีส าคัญ ประกอบด้ ว ย ที่ ดิ น และต้ น ทุ น การพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 952.03 ล้านบาท 888.54 ล้านบาท และ
1,692.27 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ทีส่ าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินมัดจาและรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้า เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยทุนทีอ่ อกและชาระแล้วและกาไรสะสม ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 246.76 ล้านบาท 312.70 ล้านบาท และ 355.92 ล้านบาท
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