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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 ซึ่งสามารถขอได้จากผู้
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 30-31 มีนาคม 2559)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย

: บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “CHEWA”)

ประเภทธุรกิ จ

: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยและธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: 262,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 34.93 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระ
แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
ในครัง้ นี้
: ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ 170,300,000 หุน้
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ประมาณ 84,774,000 หุน้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ประมาณ 6,926,000 หุน้
ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การการจ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ยมีสิท ธิย กเลิก การ
จาหน่ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่
3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย

: รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน
: 1.60 บาทต่อหุน้ มูลค่าการเสนอขาย : 419,200,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า :
บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญจานวน 140,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00 บาทต่อหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนใน
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมได้จองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558
มูลค่าที่ตราไว้ (par)

: 1.00 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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: 1.41 บาทต่อหุน้

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ที่ ม าของการก าหนดราคาเสนอขายและข้ อ มู ล ทางการเงิ น เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ราคาหุ้น ที่ เ สนอขาย:
การกาหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของ
บริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio: P/E) ทัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย 1.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อ
กาไรสุทธิต่อหุน้ ประมาณ 14.42 เท่า โดยคานวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษทั ฯ ซึง่ มีกาไรสุทธิจานวน 83.22 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้จานวน 750,000,000 หุน้ (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.11
บาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ เฉลีย่ ในช่วงเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่
15 มีนาคม 2559 ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เท่ากับ 12.11 เท่า
ซึง่ เป็ นอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ทีไ่ ม่แตกต่างกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต ของบริษัทฯ โดยที่ยงั
ไม่ได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงานและโครงการในอนาคต ซึ่งเป็ นปจั จัยสาคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน
ในการพิจารณาประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของบริษัทจด
ทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ จานวน 14 บริษทั ซึง่ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นหลักได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงระดับบนทัง้ อาคารสูงและอาคารเตี้ย บ้านเดีย่ ว ทาวน์
โฮม ทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น ซึง่ ทัง้ 14 บริษทั เป็ นบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แต่บริษทั ฯ ไม่ได้นาบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จานวน 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) (“JSP”) และบริษทั
ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“THANA”) มาพิจารณาการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย เนื่องจากบริษทั ดังกล่าวมุ่งเน้นการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันกับบริษทั ฯ โดย JSP มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
และให้เช่า และ THANA มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยแนวราบ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
(Price to Earnings Ratio: P/E) ในช่วงเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 ของบริษทั
จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 12.11 เท่า ดังนี้
ตลาดรองที่จดทะเบียน/
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) (“A”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“ANAN”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เอพี ไทยแลนด์ จากัด (มหาชน) (“AP”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) (“ESTAR”) SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“LPN”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“MJD”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) (“ORI”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน) (“PF”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) (“PS”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) (“RICHY”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“RML”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“SENA”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แสนสิร ิ จากัด (มหาชน) (“SIRI”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) (“SPALI”)
SET/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั
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ราคาเฉลี่ย
(บาท)
6.20
3.58
5.63
0.59
14.19
2.29
13.46
0.80
25.49
1.30
1.19
2.45
1.56
18.10
ค่าเฉลี่ย

P/E เฉลี่ย
(เท่า)
28.46
12.11
6.86
22.69
7.84
6.72
25.23
16.28
8.31
8.26
5.58
8.30
5.95
6.95
12.11

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ 1. เป็ นราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักซึง่ คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
2. เป็ น P/E เฉลีย่ คานวณจากข้อมูลการซือ้ ขายย้อนหลัง 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559

สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period :
จานวน 75,499,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.07 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรอง
: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
กลุ่มอุตสาหกรรม
: เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
เป็ นเงินทุนพัฒนาโครงการ
ชาระคืนเงินกูย้ มื
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวม

จานวนเงิ นที่ใช้
(ล้านบาท)
280.00
100.00
18.65
398.65

ระยะเวลาที่ใช้เงิ น
โดยประมาณ
ภายในปี 2559
ภายในปี 2559
ภายในปี 2559

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี านาจในการ
พิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เช่น เงินสารองเพื่อจ่ายชาระ
หนี้เงินกูย้ มื แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น (รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 2.3.9 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ)
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็ นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษทั ชาติชวี ะ จากัด (“ชาติชวี ะ”) และ TEE
Development Pte Ltd (“TEED”) บริษทั ในเครือของ TEE Land Ltd (“TEEL”) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard)
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด และบริษทั ร่วม 1 บริษทั ได้แก่
บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย และธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาในปจั จุบนั เป็ นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม
ทัง้ หมด ทัง้ ประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมของทาเลทีต่ งั ้ ระดับราคา และความ
ต้ อ งการกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมาย ซึ่ง ในการพัฒ นาโครงการ บริษัท ฯ จะมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิ ดโอกาสพิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
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ประเภทอื่น เช่ น อสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ การพาณิ ช ย์ รวมทัง้ โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นท าเลอื่น ที่อ ยู่ น อกเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น หัวเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดและมีศกั ยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย จานวน 6 โครงการ
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 1 โครงการ (รายละเอียดของโครงการในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ หน้า 3) และโครงการในอนาคต จานวน 2 โครงการ (รายละเอียดของโครงการในส่วนที่ 2.2.6 โครงการใน
อนาคต หน้า 1) ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการให้เช่าห้องชุดในบางโครงการของบริษทั
ฯ และมีนโยบายการขายห้องชุดพร้อมผูเ้ ช่า และเมื่อครบสัญญาเช่าและผูเ้ ช่าย้ายออกแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะนาห้องชุดมา
จาหน่ายตามปกติ โดยมีการปรับสภาพห้องให้เหมาะสมสาหรับการขายห้องชุด (รายละเอียดของโครงการแสดงในส่วน
ที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจหน้า 14)
รายละเอียดการขายและการโอนของห้องชุดในแต่ละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวน/มูลค่าทัง้ หมด
การขาย
การโอน
ยูนิต
ล้านบาท
ยูนิต
ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย
1. โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
325
1,350
323
1,327
323
1,327
2. โครงการ เดอะ สุรวงศ์
52
350
41
282
41
282
3. โครงการชีวาทัย รามคาแหง
535
1,100
499
1,011
496
1,007
4. โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
279
1,050
228
804
92
344
5. โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
427
780
223
414
132
249
6. โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
792
1,200
416
654
360
530
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
1. โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
172
1,040
35
226
โครงการในอนาคต
1. โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์
81
488
2. โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27
560
1,659
หมายเหตุ
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มียอดค้างชาระเงินดาวน์ จากห้องที่รอโอนกรรมสิทธิ ์จากลูกค้าจานวน 88 ราย คิดเป็ น
มูลค่าห้องทัง้ หมด 260.57 ล้านบาท (รายละเอียดเงินค้างชาระสะสมของบริษทั ฯ ในส่วนที่ 2.4.16 หน้า 28)
(2) ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริษทั ฯ ได้จาหน่ ายห้องชุดของโครงการเดอะ สุรวงศ์ท่เี หลือจานวน 11 ยูนิตทัง้ หมดให้กบั
More Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งมีวตั ถุประสงค์การซื้อห้องชุดเพื่อการลงทุน โดยมีกาหนดการชาระเงินตามสัญญา
ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าห้องไม่เกินเดือนมิถุนายน 2559 และโอนกรรมสิทธิ ์และชาระเงินส่วนที่เหลือ ทัง้ หมดภายใน
เดือนกันยายน 2559
(3) ในไตรมาส 4 ปี 2558 จานวนห้องที่จาหน่ ายได้แล้วของโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานลดลงจากไตรมาส 3 จานวน 46
ยูนิตคิดเป็ นมูลค่า 80.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่อนั เนื่องมาจากผู้ซ้อื ไม่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้ รวมถึงผูซ้ ้อื
บางรายไม่มาดาเนินการเปลีย่ นคูส่ ญ
ั ญาจากบริษทั อรดา จากัด มาเป็ นบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด จึงดาเนินการขอ
ยกเลิกการโอนกรรมสิทธิ ์กับบริษทั ฯ
โครงการ
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2. ธุรกิ จโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ มูลค่า
โครงการประมาณ 300 ล้านบาท โดยมีโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าจานวน 10 ยูนิต และในปจั จุบนั มีผเู้ ช่าแล้วจานวน 4 ราย
และมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 175 ล้านบาท (รายละเอียดของ
โครงการแสดงในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 39)
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่:
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ สรุปได้
ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ชาติชวี ะ จากัด1
TEE Development Pte. Ltd.2
นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ
นางสาววนิดา วงษาลาภ
รวม
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทั ่วไป
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
248,880,000
51.00
239,119,300
49.00
600
0.00012
100
0.00002
488,000,000
100.00
488,000,000
100.00

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
248,880,000
33.18
239,119,300
31.88
600
0.00008
100
0.00001
488,000,000
65.07
262,000,000
34.93
750,000,000
100.00

หมายเหตุ
1. บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 100.00 ล้านบาท ถือหุน้ โดยนาย
ชาติชาย พานิชชีวะ นางสมหะทัย พานิชชีวะ และครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
2. TEE Development Pte Ltd. (“TEED”) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วจานวน 3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ ถือหุน้ โดย TEE Land Ltd. (“TEEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
(รายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แสดงในส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ )

คณะกรรมการบริษทั ฯ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

โดยมีนายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงของบริษทั ฯ:
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

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

ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
1.9. ความเสีย่ งจากการจัดหาผูเ้ ช่าและความสาเร็จของโครงการในอนาคต
1.10. ความเสีย่ งจากสัญญาเช่าระยะสัน้
1.11. ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
2. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
2.1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
2.2. ความเสีย่ งจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
2.3. ความเสีย่ งจากโอกาสการพิจารณาการด้อยค่าของโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
3. ความเสี่ยงอื่นๆ
3.1. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
3.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ตลาดทางการเงิน
รวมถึงปจั จัยมหภาคอื่นๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
3.3. ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากมี การประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษทั ฯ
3.4. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความเชีย่ วชาญจากกลุ่มผูถ้ อื หุน้
3.5. ความเสีย่ งจากการสรรหาบุคลากร
3.6. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหาร
3.7. ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.8. ความเสีย่ งกรณีราคาหุน้ ของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวน ซึง่ ก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญต่อผูล้ งทุนที่
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
3.9. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการซือ้ ขายและการส่งมอบหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.10. ความเสี่ย งกรณีก ฎหมายไทยและข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ มีข้อจ ากัด การถือ หุ้น ของชาวต่ า งชาติ ซึ่ง อาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ บริษทั ฯ
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สรุปผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นที่สาคัญ:
สรุปผลการดาเนิ นงานที่สาคัญในปี 2555 - 2558
รายการ
รายได้รวม (ล้านบาท)
ต้นทุนรวม (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้นรวม (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน2 (บาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 25551
450.21
258.46
185.94
19.61
0.10
41.84
4.36

ปี 2556
660.68
450.98
202.05
25.95
0.13
30.94
3.93

ปี 2557
449.81
259.14
168.67
43.21
0.18
39.43
9.61

ปี 2558
1,429.94
1,021.44
393.68
83.22
0.25
27.82
5.82

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั

สรุปฐานะทางการเงิ นที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

31 ธันวาคม
2555
1,198.79
952.03
246.76
3.86
1.64
7.95

31 ธันวาคม
2556
1,201.25
888.54
312.70
2.84
2.16
9.28

31 ธันวาคม
2557
2,048.19
1,692.27
355.92
4.75
2.66
12.93

31 ธันวาคม
2558
2,354.98
1,667.85
687.13
2.43
3.78
15.96

ผลการดาเนิ นงาน:
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย และธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้
เช่า โดยโครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555-2558 มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้

ปี 25551
ล้านบาท ร้อยละ
349.18
77.56

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
647.57
98.02

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
413.29
91.88

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
1,401.58
98.02

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติ
349.18
77.56
647.57
98.02
310.13
75.04 1,401.58
98.02
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่
0.00
0.00
0.00
0.00
103.16
24.96
0.00
0.00
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
0.00
0.00
5.45
0.83
14.52
3.23
13.54
0.95
รายได้จากการให้บริการ
95.21
21.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวมรายได้หลัก
444.40
98.71
653.03
98.84
427.82
95.11 1,415.12
98.96
รายได้อ่นื 2
5.81
1.29
7.65
1.16
21.99
4.89
14.82
1.04
รวม
450.21 100.00
660.68 100.00
449.81 100.00 1,429.94 100.00
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. รายได้อ่นื ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รายได้จากการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง รายได้จากการยึดเงินมัดจา
รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็ นต้น
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ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 349.18 ล้านบาท จากการขายห้องชุดของโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียวเท่านัน้ และบริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการจานวน 95.21 ล้านบาท จากการ
ให้บริการบาบัดน้ าเสียของบริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด (“GETCO”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ จนถึงเดือนมกราคม 2556 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 185.94 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวม
ร้อยละ 41.84
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 647.57 ล้านบาทจากการขายห้องชุดโครงการชีวาทัย
ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง และบริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 5.45 ล้าน
บาทจากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปซึง่ เริม่ รับรูร้ ายได้ในเดือนมิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปรายแรก โดย ณ
สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน 4 รายในโครงการ 1 เฟส 1 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน
202.05 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 30.94 ทัง้ นี้ ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ จากปี ก่อนหน้า
เนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ อีกจานวน 1 โครงการคือโครงการชีวาทัย รามคาแหง และ
บริษทั ฯ เริม่ รับรู้รายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้า
เนื่องจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหงในราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตรต่ากว่าโครงการชีวาทัย ราชปรารภ
ซึง่ ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการชีวาทัย รามคาแหงไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการชีวาทัย ราชปรารภ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 413.29 ล้านบาทจากการขายห้องชุดโครงการชีวาทัย
ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง ต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้า และบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและ
ค่าบริการจานวน 14.52 ล้านบาทจากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน 3 รายในโครงการ 1 เฟส 1 โดยผูเ้ ช่าจานวน 1 รายได้
ยกเลิกสัญญาการเช่าโรงงานสาเร็จรูปในเดือนกันยายน 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 168.67 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 39.43 ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการ
ทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ และบริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้น
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
คือ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte. Ltd. โดยห้องชุดดังกล่าวเป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ ลักษณะพิเศษ
เฉพาะ และอยู่ชนั ้ บนสุดของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการ ซึง่ บริษทั ฯ
มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจาการขายห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 53.56 สูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของห้องชุดปกติของโครงการชีวาทัย
ราชปรารภทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 41.60 จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นโดยรวมของปี 2557 สูงขึน้ ตาม
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,401.58 ล้านบาทจากการเริม่ รับรูร้ ายได้ในโครงการ
คอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 3 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และยังคงทยอยรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหง และโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ และบริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 13.54 ล้านบาทจากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน
3 รายในโครงการ 1 เฟส 1 ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 และในเดือนกันยายน 2558 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงาน
สาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อีก 1 รายในโครงการ 1 เฟส 2 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 27.82 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการ
ขายห้องชุดจานวน 5 โครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีต่ ่ ากว่าปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ
เริ่มรับรู้รายได้จากการขายห้อ งชุดโครงการฮอลล์ม าร์ค งามวงศ์ว านสูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จ ากการขาย
อสัง หาริม ทรัพ ย์ โดยโครงการฮอลล์ ม าร์ ค งามวงศ์ ว าน เป็ น โครงการที่บ ริ ษั ท ฯ ได้ ซ้ือ สิน ทรัพ ย์ จ ากผู้ พ ัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เดิมและนามาพัฒนาโครงการต่อเพื่อขาย ซึง่ จะมีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ต่ ากว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
บริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองตัง้ แต่เริม่ แรก อีกทัง้ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปเพียง 4 ยูนิตจากจานวนโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่าทัง้ หมด 10 ยูนิต ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตดั ค่าเสือ่ มราคาของกลุ่มสินทรัพย์ทงั ้ 10 ยูนิตของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
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ทัง้ โครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 จึงทาให้บริษทั ฯ มีต้นทุนจากการให้เช่าโรงงานและบริการในปี 2558 ทีส่ งู กว่าปี ก่อน
หน้าซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาเพียงกลุ่มสินทรัพย์ในโครงการ 1 เฟส 1 เท่านัน้
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2555-2558 จานวน 19.61 ล้านบาท 25.95 ล้านบาท
43.21 ล้านบาท และ 83.22 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.36 ร้อยละ 3.93 ร้อยละ 9.61 และร้อย
ละ 5.82 ตามลาดับ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2555-2558 เท่ากับร้อยละ 7.95 ร้อยละ 9.28 ร้อยละ
12.93 และร้อยละ 15.96 ตามลาดับ ซึง่ อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิม่ ขึน้ ของ
กาไรสุทธิ
ผลการดาเนิ นงานหลังปรับปรุง:
บริษทั ฯ มีรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้
รับรูร้ ายได้และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 3 รายการ ได้แก่ รายได้จากการขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ใหญ่ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา และรายได้จากการให้บริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในปี 2555 บริษัทฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยการหัก รายได้จากการให้บริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องจานวน 0.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 19.21 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.27
ในปี 2556 บริษทั ฯ ปรับปรุง งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยการหักรายได้จากการให้บริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องจานวน 0.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 25.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 3.87
ในปี 2557 บริษทั ฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยการหักรายการปรับปรุงจานวน 3 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. รายการขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย
ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่จานวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development
Pte. Ltd. และห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 1 ยูนิตให้แก่นางสมหะทัย พานิชชีวะ (เป็ นกรรมการ
บริษัทและเป็ นผู้ถือหุ้นในชาติชวี ะ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 103.16 ล้านบาท และมีกาไรขัน้ ต้นจากการขายห้องชุด
โครงการดังกล่าวรวมจานวน 54.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 53.16
2. กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินกูย้ มื จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 7.26 ล้านบาท
3. รายได้จากการให้บริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 0.50 ล้านบาท
จาการปรับปรุงรายการดังกล่าวในปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ ขาดทุนสุทธิจานวน 6.51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ย
ละ (1.92)
ในปี 2558 บริษัทฯ ปรับปรุง งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยการหักกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยมื จากบริษัทที่
เกีย่ วข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 3.39 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องจานวน 4.64 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 76.72 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.40
(รายละเอียดผลการดาเนินงานหลังการปรับปรุงแสดงในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการ)
ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,198.79 ล้านบาท 1,201.25 ล้านบาท 2,048.19 ล้านบาท
และ 2,354.98 ล้า นบาท ตามลาดับ สิน ทรัพ ย์ท่ีสาคัญ ประกอบด้ว ย ที่ดิน และต้ น ทุ น การพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ทส่ี าคัญในทุกปี มาจากการ
เพิ่มขึ้นที่ดินและต้นทุนการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ อย่าง
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ต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 952.03 ล้านบาท 888.54 ล้านบาท 1,692.27 ล้านบาท
และ 1,667.85 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ทีส่ าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินมัดจาและรับล่วงหน้า
จากลูกค้า เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของ
หนี้สนิ ในแต่ละปี มสี าเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามการเพิม่ ขึน้ ของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ และการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทีส่ อดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของการ
โอนกรรมสิทธิห้์ องชุดในโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ จานวนเงินส่วนหนึ่งทีไ่ ด้รบั จากการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดของลูกค้า
จะต้องนาไปชาระหนี้สนิ ของกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถอื หุน้ จานวน 246.76 ล้านบาท 312.70 ล้านบาท
355.92 ล้านบาท และ 687.13 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยการตัด
หุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ ายจานวน 417,000,000 หุน้ และมีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 262.00 ล้านบาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 262,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(Initial Public Offering) ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนทีช่ าระ
แล้วจานวน 750.00 ล้านบาท
อีกทัง้ ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.37 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจานวน 180.00 ล้านบาท ซึง่
บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมแล้วเสร็จในวันที่ 18 มีนาคม 2559
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาทางการเงิ นกับบริษทั ฯ
ในปี 2557-2558 บริษทั ฯ มีตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) จานวนรวม 410.00 ล้านบาท ซึง่ ออกให้แก่บริษทั หลักทรัพย์
อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“อาร์เอชบี”) ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ อย่างไรก็ตาม อาร์เอชบี ได้สลักหลังตั ๋วแลกเงินทุกฉบับต่อให้แก่บุคคลอื่น พร้อม
เงื่อนไขการไม่มสี ทิ ธิไล่เบีย้ (Endorsement without recourse) ซึง่ หมายถึง การจากัดความรับผิดชอบ หากเกิดกรณีความ
เสียหาย บุคคลที่รบั สลักหลังตั ๋วแลกเงินจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องการชดเชยกับ อาร์เอชบี โดยการทีส่ ลักหลังตั ๋วแลกเงินต่อ
ให้กบั บุคคลอื่นนี้เป็ นผลให้ อาร์เอชบี ไม่ได้เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ:
นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ
ทีอ่ ยู:่
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:
0 2679 8870-3
โทรสาร:
0 2679 8874
เว็บไซต์:
www.chewathai.com
อีเมลล์:
ir@chewathai.com
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