บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1 เครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร
16. กำรวิ
16.1 คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
16.1.1 ภำพรวมของกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย และธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ปจั จุบนั บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมทัง้
ประเภทอาคารสูง (High Rise) และอาคารเตีย้ (Low Rise) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ เน้นทาเล
ที่ตงั ้ ในแนวถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
ปจั จุบนั และแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ
และโอกาสทางธุรกิจจากนักลงทุนหรือผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลางทีม่ คี วามต้องการ
สร้างโรงงาน แต่ยงั ไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะลงทุนในระยะยาว หรือด้วยปจั จัยอื่นๆ บริษทั ฯ จึงพัฒนาโครงการ
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ปจั จุบนั โครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของ
บริษทั ฯ ตัง้ อยู่ทน่ี คิ มอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2555-2557 จานวน 450.21 ล้านบาท 660.68 ล้านบาท และ 449.81 ล้านบาท
ตามลาดับ ในปี 2555 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียว และรับรูร้ ายได้
จากการให้บริการบาบัดน้ าเสียจากบริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด (“GETCO”) ซึง่ เป็ น
บริษัท ย่ อ ย รายได้ใ นปี 2556 เพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากบริษัท ฯ เริ่ม รับ รู้ร ายได้จ ากโครงการ
คอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ซึง่ เริม่ โอนกรรมกรรมสิทธิให้
์ แก่ผู้
ซือ้ และรับรูร้ ายได้ในเดือนกรกฏาคม 2556 โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในปี 2556
จานวน 461.49 ล้านบาท อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเริม่ รับรู้รายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built
Factories) ในปี 2556 จานวน 5.45 ล้านบาท รายได้ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ
ไม่ได้รบั รูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่โดยยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม
เดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557
จานวน 141.26 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย รามคาแหงซึ่งบริษทั ฯ รับรู้รายได้ ในปี 2557 จานวน 272.04
ล้านบาท บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมในปี 2555-2557 จานวน 258.46 ล้านบาท 450.98 ล้านบาท และ 259.14 ล้าน
บาท ตามลาดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2555-2557 จานวน 185.94 ล้านบาท 202.05 ล้านบาท
และ 168.67 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 41.84 ร้อยละ 30.94 และร้อยละ 39.43 ตามลาดับ
ทัง้ นี้ จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ 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 โดยอัตรากาไรสุทธิในปี 2557 สูงกว่าปี ก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2557 บริษทั ฯ ขายห้องชุด
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื ชาติชวี ะ และ TEE Development Pte.
Ltd. (“TEED”) รวมจานวน 101.23 ล้านบาท โดยห้องชุดดังกล่าวเป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ
และอยู่ชนั ้ บนสุดของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการซึ่ง
บริษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจาการขายห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 53.56 จึงทาให้อตั รากาไรสุทธิโดยรวมของปี
2557 สูงขึน้ ตาม
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 1,429.94 ล้านบาท ซึง่ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเริม่ รับรูร้ ายได้จาก
โครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 3 โครงการโดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
จานวน 529.68 ล้านบาท โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 249.04 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย
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อินเตอร์เชนจ์ จานวน 344.02 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิม
ต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 274.09 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ จานวน 4.75 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปอีกจานวน 13.54 ล้านบาท รวมถึง
บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ทีส่ าคัญ ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 3.39 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ
บริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 4.64 ล้านบาท เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมจานวน 1,021.44
ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมจานวน 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.82
และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 83.22 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.82 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มี
อัตรากาไรสุทธิทล่ี ดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักเนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งาม
วงศ์วาน สูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ได้ซอ้ื สินทรัพย์จากผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เดิมและนามาพั ฒนาโครงการต่อเพื่อขาย
ซึ่ง ณ วัน ที่ซ้อื สินทรัพย์ โครงการนี้ ได้ดาเนิ นการก่ อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 โดยโครงการ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีบ ริษั ท ฯ ซื้อ มาและน ามาพัฒ นาต่ อ เพื่อ ขายจะมีอ ัต ราก าไรขัน้ ต้ น ที่ต่ า กว่ า โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองตัง้ แต่เริม่ แรก อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ จากการส่งเสริมการ
ขายโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ และการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจากการปรับฐานเงินเดือนและการเพิม่ จานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของ
โครงการอสังหาริมทรัพย์และการเติบโตของธุรกิจ
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 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์ท่สี าคัญประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม
จานวน 952.03 ล้านบาท 888.54 ล้านบาท 1,692.27 ล้านบาท และ 1,667.85 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ที่
สาคัญประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินมัดจาและรับล่วงหน้า
จากลูกค้า เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษัทฯ มี
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 246.76 ล้านบาท 312.70 ล้านบาท 355.92 ล้านบาท และ 687.13 ล้านบาท
16.1.2 กำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทั
ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
(“GETCO”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่บริษทั ชาติชวี ะ จากัด (“ชาติชวี ะ”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และ TEE Resources Pte. Ltd. (“TEER”) ซึง่ เป็ นบริษทั ในกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ของ
บริษทั ฯ (TEER เป็ นบริษทั ย่อยของ TEE International Limited (“TEEL”)) การขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็ น การ
ปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ GETCO มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่
จาหน่ ายกิจการจานวน 235.98 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ขายเงินลงทุนของ GETCO ในราคา 240.00 ล้านบาท
ราคาขายเงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่าทางบัญชีจะบันทึกส่วนต่างเป็ นกาไรจากการจาหน่ ายบริษทั ย่อยจานวน 4.02
ล้านบาท ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัท ฯ ในครัง้ นี้ ส่งผลให้ GETCO เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ น
บริษัทที่เกีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินรวมของบริษทั ฯ จะไม่ได้รวมฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
GETCO สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โรจน์ธชั ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 โดยราคาซือ้ เป็ นมูลค่าทางบัญชีของกิจการซึง่ เท่ากับ 68.59 ล้านบาทและต่อมาเปลีย่ นชื่อบริษทั
ใหม่เป็ นบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“CTIC”) การเข้าซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นี้ส่งผลให้ CTIC เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษัทฯ ดังนัน้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ CTIC
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สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่เข้าซือ้ กิจการเป็ นต้นไป ทัง้ นี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ CTIC ได้วเิ คราะห์
รายการซือ้ กิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ ได้แสดง
ว่าการซือ้ เงินลงทุนดังกล่าวมีเนื้อหาเป็ นการซือ้ สินทรัพย์สุทธิ (Asset Acquisition) ซึง่ บริษทั ฯ จะบันทึกมูลค่า
การซือ้ เงินลงทุนดังกล่าวตามราคาในสัญญาซือ้ ขายจานวน 68.59 ล้านบาท
16.1.3 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555- 2558 แบ่งตามประเภทของรายได้ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติ
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
รายได้จากการให้บริการ
รวมรำยได้หลัก
รายได้อ่นื 2
รวม

ปี 25551
ปี 2556
ปี2557
ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
349.18 77.56 647.57 98.02 413.29 91.88 1,401.58
98.02
349.18

77.56

647.57

98.02

310.13

75.04 1,401.58

98.02

0.00
0.00
95.21
444.40
5.81
450.21

0.00
0.00
21.15
98.71
1.29
100.00

0.00
5.45
0.00
653.03
7.65
660.68

0.00
0.83
0.00
98.84
1.16
100.00

103.16
14.52
0.00
427.82
21.99
449.81

24.96
0.00
3.23
13.54
0.00
0.00
95.11 1,415.12
4.89
14.82
100.00 1,429.94

0.00
0.95
0.00
98.96
1.04
100.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. รายได้อ่นื ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา รายได้จากการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง รายได้จากการยึดเงินมัด
จา รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็ นต้น

รำยได้
รายได้ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้หลักได้แก่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่า
โรงงานและค่าบริการ รายได้จากการให้บริการ และรายได้อ่นื ได้แก่ กาไรจากการต่อรองราคาซือ้ กาไรจากการ
จาหน่ ายบริษทั ย่อย ดอกเบีย้ รับ และรายได้อ่นื ๆ บริษทั ฯ มีรายได้รวมในปี 2555-2557 จานวน 450.21 ล้าน
บาท 660.68 ล้านบาท และ 449.81 ล้านบาท ตามลาดับ ในปี 2555 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย
ราชปรารภ เพียงโครงการเดียว และรับรูร้ ายได้จากการให้บริการบาบัดน้ าเสียจาก GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
รายได้ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีก
จานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ซึง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื และรับรูร้ ายได้ในเดือน
กรกฏาคม 2556 โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในปี 2556 จานวน 461.49 ล้านบาท
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเริม่ รับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built Factories) ในปี 2556 จานวน
5.45 ล้านบาท รายได้ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั รูร้ ายได้จากโครงการ
คอนโดมิเนียมโครงการใหม่โดยยังคงทยอยรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่ อเนื่องจากปี ท่แี ล้ว
จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ ในปี 2557 จานวน 141.26 ล้าน
บาท และโครงการชีวาทัย รามคาแหงซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 272.04 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 1,429.94 ล้านบาท ซึง่ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเริม่ รับรูร้ ายได้จาก
โครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 3 โครงการ โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์
วาน จานวน 529.68 ล้านบาท โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 249.04 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ จานวน 344.02 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิม
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ต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 274.09 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ จานวน 4.75 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปอีกจานวน 13.54 ล้านบาท รวมถึง
บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 3.39 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมจานวน
1,021.44 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมจานวน 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
27.82 และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 83.22 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.82
การวิเคราะห์รายได้ของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้หลัก และรายได้อ่นื มีรายละเอียดดังนี้
1. รำยได้หลัก
รายได้หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่าโรงงานและ
ค่าบริการ และรายได้จากการให้บริการ การวิเคราะห์รายได้แยกตามประเภทมีรายละเอียดดังนี้
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นรายได้จากการขายห้องชุดของโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ บริษทั ฯ
จะรับรูร้ ายได้เมื่อได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ัยสาคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้ว
โดยมีการโอนกรรมสิทธิให้
์ ผู้ซ้อื หลังจากได้รบั ชาระจากผู้ซ้อื ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2555-2558 จานวน 349.18 ล้านบาท 647.57 ล้านบาท 413.29 ล้านบาท และ
1,401.58 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 77.56 ร้อยละ 98.02 ร้อยละ 91.88 และร้อยละ 98.02 ของ
รายได้รวม ตามลาดับ
การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการสาหรับปี 2555-2558 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
รวม

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
349.18 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349.18 100.00

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
186.08 28.73
461.49 71.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
647.57 100.00

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
141.26 34.18
272.04 65.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
413.29 100.00

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
4.75
0.34
274.09
19.56
529.68
37.79
249.04
17.77
344.02
24.55
1,401.58 100.00

ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 349.18 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้
จากการขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียวเท่านัน้ ซึง่ โครงการชีวาทัย ราช
ปรารภเป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯ ทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื และรับรูร้ ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2554
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 647.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 298.39 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 85.45 เนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภต่อเนื่องจากปี ทผ่ี ่านมาจานวน 186.08 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.73 ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ บริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ซึง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื ในเดือนกรกฏาคม 2556 โดยบริษทั ฯ
รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในปี 2556 จานวน 461.49 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.27 ของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
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ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 413.29 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 234.28 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.18 การลดลงของรายได้เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั รูร้ ายได้
จากโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่โดยยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่อง
จากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน
141.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.18 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และโครงการชีวาทัย
รามคาแหงซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 272.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.82 ของรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,401.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 988.29 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 239.12 การเพิม่ ขึ้นของรายได้เนื่องจากบริษัทฯ เริม่ รับรู้
รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 3 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึง่
เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ ้อื ในเดือนมีนาคม 2558 รวมถึงโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยในปี 2558 บริษทั ฯ
รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จานวน 529.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 37.79 ของรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 249.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
17.77 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน 344.02 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 24.55 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคงทยอยรับรู้รายได้จาก
โครงการชีวาทัย รามคาแหง ต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้าจานวน 274.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.56 ของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และบริษทั ฯ รับรู้รายได้จากการโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน
4.75 ล้านบาท คิดป็ นร้อยละ 0.34 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รำยได้จำกกำรให้เช่ำโรงงำนและค่ำบริกำร
รายได้จากการให้เ ช่าโรงงานและค่าบริการเป็ น รายได้จากการให้เ ช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built
Factories) ซึ่งบริษทั ฯ จะรับรูร้ ายได้ตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่า
โรงงานและค่าบริการในปี 2556-2558 จานวน 5.45 ล้านบาท 14.52 ล้านบาท และ 13.54 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.83 ร้อยละ 3.23 และร้อยละ 0.95 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่มรี ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ เนื่องจากโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 5.45 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าซึง่ ยังไม่มรี ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้
จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการในเดือนมิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปรายแรก โดย ณ สิน้ ปี
2556 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน 4 รายในโครงการ 1 เฟส 1 ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จาก
การให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 14.52 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 9.07 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 166.24 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญมาจากการรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
(Ready Built Factories) เต็มปี จากผูเ้ ช่าจานวน 3 รายในโครงการ 1 เฟส 1 โดยผูเ้ ช่าจานวน 1 รายได้
ยกเลิกสัญญาการเช่าโรงงานสาเร็จรูปในเดือนกันยายน 2557
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 13.54 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
หน้าจานวน 0.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.79 การลดลงของรายได้มสี าเหตุหลักในปี 2558 บริษทั ฯ มีผู้
เช่าโรงงานสาเร็จรูปโครงการที่ 1 เฟส 1 ลดลงจากจานวน 4 รายในปี 2557 เหลือผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูป
เพียงจานวน 3 รายในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 และในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ มีผเู้ ช่า
โรงงานสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อีก 1 รายในโครงการที่ 1 เฟส 2
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รายได้จากการให้บริการเป็ นรายได้จากการให้บริการบาบัดน้ าเสียของ GETCO ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ จนถึงเดือนมกราคม 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการในปี 2555 จานวน 95.21 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 21.15 ของรายได้รวม
ทัง้ นี้ ในเดือนมกราคม 2556 บริษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนใน GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100
ให้แก่ ชาติชวี ะ และ TEE Resources Pte. Ltd. (“TEER”) การขายเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ GETCO
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็ นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มีรายได้จากการให้บริการนี้
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นไป
2. รำยได้อื่น
รายได้อ่ืน ของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ย ก าไรจากการต่ อ รองราคาซื้อ ก าไรจากการจ าหน่ า ยบริษัท ย่ อ ย
ดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่นื ๆ ซึ่งได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รายได้จากการให้บริการบริหาร
จัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง รายได้จากการยึดเงินค่ามัดจา รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็ น
ต้น บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ในปี 2555-2558 จานวน 5.81 ล้านบาท 7.65 ล้านบาท 21.99 ล้านบาท และ 14.82
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.29 ร้อยละ 1.16 ร้อยละ 4.89 และร้อยละ 1.04 ของรายได้รวม
ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ
ในปี 2557 บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“CTIC”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ได้เข้าซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ประเภท
อาคารชุดพักอาศัยระหว่างก่อสร้างชื่อโครงการดีซโิ อ้คอนโด งามวงศ์วาน จากบริษทั แห่งหนึ่ง ทัง้ นี้การเข้า
ซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยของ CTIC ได้วเิ คราะห์รายการซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ ได้แสดงว่าการซื้อกลุ่มสินทรัพย์
ดังกล่าวมีเนื้อหาเป็ นการรวมธุรกิจ (Business Combination) ซึง่ มีมลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีล่ งทุน (28 ตุลาคม
2557) จานวน 569.85 ล้านบาท โดย CTIC จ่ายชาระผลตอบแทนจากการซื้อเป็ นเงินสดจานวนทัง้ สิน้
565.24 ล้านบาท ทัง้ นี้ ราคาซือ้ ทีต่ ่ ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะบันทึก ส่วนต่างเป็ นกาไร
จากการต่อรองราคาซือ้ จานวน 4.61 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ทบทวนการวิเคราะห์รายการซือ้ กลุ่มสินทรัพย์โครงการดีซโิ อ้คอนโด งามวงศ์
วาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ และพิจารณาว่า
การซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ดงั กล่าวมีเนื้อหาเป็ นการซือ้ สินทรัพย์สุทธิ (Asset Acquisition) ซึง่ บริษทั ฯ จะรับรูก้ าร
ซื้อสินทรัพย์ดงั กล่าวด้วยราคาทุน จึงทาให้ไม่มกี าไรจากการต่ อรองราคาซื้อ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
รายการกาไรจากการต่อรองราคาซือ้ เป็ นต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ จานวนในงบการเงินงวดไตร
มาส 3 ของปี 2558
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยบริษทั ย่อย
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด (“GETCO”)
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่ ชาติชวี ะ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และ TEER ซึง่
เป็ นบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ (TEER เป็ นบริษัทย่อยของ TEEI) การขายเงินลงทุน
ดังกล่าวส่งผลให้ GETCO เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ GETCO มีมูลค่าทาง
บัญชี ณ วันทีจ่ าหน่ายกิจการ (15 มกราคม 2556) จานวน 235.98 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ขายเงินลงทุนใน
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GETCO ในราคา 240.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ ราคาขายเงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่าทางบัญชีจะบันทึกส่วนต่างเป็ น
กาไรจากการจาหน่ายบริษทั ย่อยจานวน 4.02 ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ย รับ ประกอบด้ว ยดอกเบี้ย รับ จากเงิน ฝากธนาคารและดอกเบี้ย รับ จากการให้กู้ยืม แก่ กิจ การที่
เกีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ มีดอกเบีย้ รับในปี 2555-2558 จานวน 0.19 ล้านบาท 1.70 ล้านบาท 1.16 ล้านบาท
และ 0.42 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ร้อยละ 0.26 ร้อยละ 0.26 และร้อยละ 0.03 ของรายได้
รวม ตามลาดับ
รำยได้อื่นๆ
รายได้อ่นื ๆ ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษัท ที่
เกีย่ วข้อง รายได้จากการยึดเงินมัดจา เงินประกันและดอกเบีย้ ค่าปรับล่าช้าจากลูกค้า รายได้จากการริบเงิน
ประกันผลงาน และรายได้จากค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็ นต้น บริษัทฯ มีรายได้อ่นื ๆ ในปี
2555-2558 จานวน 5.61 ล้านบาท 1.93 ล้านบาท 16.22 ล้านบาท และ 14.40 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.25 ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 3.61 และร้อยละ 1.01 ของรายได้รวม ตามลาดับ
รายได้อ่นื (ล้านบาท)
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้จากการยึดเงินค่ามัดจา
รายได้จากการยึดเงินประกันผลงาน
รายได้คา่ มิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด
รายได้จากการให้เช่าห้องชุด
รายได้อ่นื จาก GETCO
รายได้อ่นื ๆ
รวม

ปี 2555
0.00

ปี 2556
0.00

ปี 2557
7.26

ปี 2558
3.39

0.50
0.00
0.00
0.09
0.50
1.64
2.88
5.61

0.50
0.13
0.00
0.88
0.16
0.00
0.25
1.93

0.50
3.89
2.33
0.44
0.00
0.00
1.80
16.22

4.64
1.43
0.00
0.67
0.39
0.00
3.89
14.40

ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ ทีส่ าคัญได้แก่ รายได้อ่นื จาก GETCO จานวน 1.64 ล้านบาท และรายได้
จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องกันจานวน 0.50 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการให้บริการแก่
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“CTHS”) เพียงบริษทั เดียวเท่านัน้ ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ ทีส่ าคัญ
ได้แก่ รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 0.50 ล้านบาท รายได้ค่ามิเตอร์
ไฟฟ้าจากการขายห้องชุดจานวน 0.88 ล้านบาท และรายได้จากยึดเงินค่ามัดจาจานวน 0.13 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 14.29 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 739.60
การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ รับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูย้ มื
จากบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 7.26 ล้านบาท รายได้จากการยึดเงินประกัน
ผลงานจานวน 2.33 ล้านบาท รายได้จากการยึดเงินค่ามัดจาจานวน 3.89 ล้านบาท และรายได้จากการ
ให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 0.50 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จานวน 14.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.01 ของรายได้รวม รายได้อ่นื ในปี
2558 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 1.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.24 การลดลงของรายได้อ่นื มีสาเหตุ
หลักจากบริษทั ฯ รับรูก้ าไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราของเงินกูย้ มื จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในสกุลเงินตรา
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ต่างประเทศเพียงจานวน 3.39 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี ก่อนหน้าทีบ่ ริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราจานวน 7.26 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องกันจานวน 4.64 ล้านบาทซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้บริการเพิม่ เติมแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอีกจานวน 4 บริษทั
ในปี 2558 รวมถึง บริษทั ฯ มีรายได้จากการยึดเงินมัดจาจานวน 1.43 ล้านบาท รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจาก
การขายห้องชุดจานวน 0.67 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าห้องชุดจานวน 0.39 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในกรณีทล่ี กู ค้าผิดเงื่อนไขการการจองซือ้ โครงการคอนโดมิเนียม และ/หรือ การทาสัญญาจะซือ้ จะขาย
และ/หรือ อยู่ระหว่างการผ่อนชาระเงินดาวน์และค้างชาระเงินดาวน์เป็ นระยะเวลานานกว่า 4 เดือน บริษทั ฯ
มีนโยบายการยึดเงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์จากลูกค้ารายนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การยึดเงินจอง เงินทาสัญญา
และเงินดาวน์จากลูกค้าแต่ละรายจะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของผูบ้ ริหารเป็ นสาคัญ
ต้นทุนและกำไรขัน้ ต้น
ต้นทุนของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555- 2558 แบ่งตามประเภทของต้นทุนได้แก่ ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุน
การให้เช่าโรงงานและบริการ และต้นทุนจากการให้บริการ รายละเอียดดังนี้
รายการ
ต้นทุน
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ
ต้นทุนจากการให้บริการ
ต้นทุนรวม
รายได้หลักรวม
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 25551
ล้านบาท
205.19
0.00
53.26
258.46
444.40
185.94
41.84

ปี 2556
ล้านบาท
447.70
3.28
0.00
450.98
653.03
202.05
30.94

ปี 2557
ล้านบาท
254.26
4.88
0.00
259.14
427.82
168.67
39.43

ปี 2558
ล้านบาท
1,010.66
10.78
0.00
1,021.44
1,415.12
393.68
27.82

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ และต้นทุนจากการ
ให้บริการ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนรวมในปี 2555-2558 จานวน 258.46 ล้านบาท 450.98 ล้านบาท 259.14 ล้านบาท
และ 1,021.44 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 57.41 ร้อยละ 68.26 ร้อยละ 57.61 และร้อยละ 71.43 ของ
รายได้รวม ตามลาดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2555-2558 จานวน 185.94 ล้านบาท 202.05
ล้านบาท 168.67 ล้านบาท และ 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 41.84 ร้อยละ 30.94
ร้อยละ 39.43 และร้อยละ 27.82 ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ จากปี ก่อนหน้าจานวน 16.11 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.66 เนื่องจาก
บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ อีกจานวน 1 โครงการคือโครงการชีวาทัย รามคาแหง และ
บริษัทฯ เริม่ รับรู้รายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปในเดือนมิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูป ราย
แรก โดย ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน 4 ราย อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั ฯ มี
กาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 33.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.52 มีสาเหตุหลักจากการทยอย
รับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุทส่ี าคัญจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการ
ชีวาทัย รามคาแหงในราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่ ากว่าโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เนื่องจากทาเลที่ตงั ้ ของ
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โครงการชีวาทัย รามคาแหงไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการชีวาทัย ราชปรารภ
อย่างไรก็ตาม
ในปี 2557 บริษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย
ราชปรารภจานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื ชาติชวี ะ และ TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) รวม
จานวน 101.23 ล้านบาท โดยห้องชุดดังกล่าวเป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ และอยู่ชนั ้ บนสุด
ของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการ ซึง่ บริษทั ฯ มีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นจาการขายห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 53.56 สูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของห้องชุดปกติของโครงการชีวาทัย
ราชปรารภทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 41.60 จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นโดยรวมของปี 2557 สูงขึน้ ตาม
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมจานวน 1,021.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ของรายได้รวม ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมจานวน 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.82 ในปี 2558 บริษทั ฯ
มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากของปี ก่อนหน้าจานวน 225.00 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 133.40 เนื่องจากบริษทั ฯ
มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 988.29 ล้านบาทจากการ
ขายห้องชุดจานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์
มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ อย่างไรก็ตาม ในปี
2558 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.82 เป็ นอัตราทีต่ ่ ากว่าปี 2557 ซึง่ บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 39.43 เนื่องจาก บริษัทฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายห้องชุดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานในเดือน
มีนาคม 2558 และในปี 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน เป็ นโครงการที่ บริษัทฯ ได้ซ้อื สินทรัพย์จาก
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริม ทรัพย์เ ดิมและน ามาพัฒ นาโครงการต่ อ เพื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ซ้อื สินทรัพ ย์ โครงการนี้ไ ด้
ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ มาและนามาพัฒนา
ต่อเพื่อขายจะมีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ต่ ากว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่บี ริษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นาเองตัง้ แต่ เริม่ แรก
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปโครงการที่ 1 เฟส 1 ลดลงจากจานวน 4 รายในปี ก่อนหน้า เหลือผูเ้ ช่าโรงงาน
สาเร็จรูปเพียงจานวน 3 รายในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 และในเดือนกันยายน 2558 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่า
โรงงานสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อีก 1 รายในโครงการที่ 1 เฟส 2 โดยมีอตั ราค่าเช่าต่อตารางเมตรเท่ากับผูเ้ ช่ารายเดิม
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปเพียง 4 ยูนิตจากจานวนโรงงานสาเร็จรูป
ให้เช่าทัง้ หมด 10 ยูนิต แบ่งออกเป็ นผูเ้ ช่าในโครงการ 1 เฟส 1 จานวน 3 ยูนิตจาก 5 ยูนิต และผูเ้ ช่าใน
โครงการ 1 เฟส 2 จานวน 1 ยูนิตจาก 5 ยูนิต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดั ค่าเสื่อมราคาของกลุ่มสินทรัพย์ทงั ้
10 ยูนิตของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทัง้ โครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 จึงทาให้บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นในปี
2558 ทีต่ ่ากว่าปี ก่อนหน้าซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาเพียงกลุ่มสินทรัพย์ในโครงการ 1 เฟส 1 เท่านัน้
ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดนิ ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ เป็ นต้น บริษัทฯ มีต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2555-2558 จานวน 205.19 ล้านบาท 447.70 ล้านบาท 254.26 ล้านบาท และ 1,010.66
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 45.58 ร้อยละ 67.76 ร้อยละ 56.53 และร้อยละ 70.68 ของรายได้รวม
ตามลาดับ
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ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการคอนโดมิเนียมสาหรับปี 2555-2558 มีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
รวม

ปี 25551
ล้านบาท
205.19
0.00
0.00
0.00
0.00
205.19

ปี 2556
ล้านบาท
108.03
339.68
0.00
0.00
0.00
447.70

ปี 2557
ล้านบาท
68.18
186.07
0.00
0.00
0.00
254.26

ปี 2558
ล้านบาท
2.56
181.03
422.61
169.54
234.92
1,010.66

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทีย บ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 205.19 ล้านบาท โดยเป็ นต้นทุนขายจากโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียว ส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน
143.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 41.24
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 447.70 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
242.51 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 118.19 เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิและรั
์ บรูร้ ายได้
เพิม่ อีกจานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ทาให้ต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ ตามการรับรู้รายได้ท่ี
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 199.87 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไร
ขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 30.86 กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนหน้ าเนื่องจากบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในเดือนกรกฎาคม 2556
อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้ามีสาเหตุสาคัญจาก
บริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหงในราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตรต่ากว่าโครงการชีวาทัย ราชปรารภ
เนื่องจากทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการชีวาทัย รามคาแหงไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 254.26 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 193.44
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.21 การลดลงของต้นทุนขายเป็ นไปตามรายได้ทล่ี ดลง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไร
ขัน้ ต้ น จากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ จ านวน 159.04 ล้า นบาท คิด เป็ น อัต ราก าไรขัน้ ต้ น จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 38.48 กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาเนื่องจาก
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ใ นปี 2557 ที่ลดลงจากการที่บริษัทฯ ไม่ไ ด้รบั รู้รายได้จากโครงการ
คอนโดมิเนียมโครการใหม่โดยทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2
โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ จานวน 2
ราย ได้แก่ ชาติชวี ะ และ TEED รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.51 ของรายได้รวม
รายการดังกล่าวมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 54.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.15 ของกาไรขัน้ ต้นรวม ซึง่ ราคาขาย
ต่อตารางเมตรของห้องชุดดังกล่าวเป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงกับราคาตลาดทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่
บุคคลภายนอก และเป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงกับราคาประเมิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ขายห้อง
ชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหง ให้แก่นางสมหะทัย พานิชชีวะ (เป็ นกรรมการบริษทั และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในชาติชวี ะ
ซึง่ ชาติชวี ะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ) ในราคา 1.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.43 ของรายได้รวม รายการ
ดังกล่าวมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 0.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.37 ของกาไรขัน้ ต้นรวม ซึง่ ราคาขายต่อตาราง
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เมตรเป็ นราคาเดียวกันกับราคาที่ขายให้กบั บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม นางสมหะทัย พานิชชีวะ ได้รบั
ส่วนลดเพิม่ อีกร้อยละ 3 จากราคาขายห้องชุด ซึง่ เป็ นส่วนลดทีบ่ ริษทั ฯ มอบให้แก่กรรมการและพนักงานทุกราย
สาหรับการซือ้ ห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 38.48 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย ราชปรารภจานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 2
รายรวมจานวน 101.23 ล้านบาท โดยห้องชุดดังกล่าวเป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ และอยู่ชนั ้
บนสุดของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการ โดยบริษัทฯ มี
อัตรากาไรขัน้ ต้นจาการขายห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 53.56 ซึ่งสูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของห้องชุดปกติของ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 41.60 จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี
2557 สูงขึน้
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,010.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้าจานวน 756.41 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 297.50 เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมทีเ่ ริม่ โอน
กรรมสิทธิและรั
์ บรู้รายได้เพิม่ อีกจานวน 3 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์
มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ทาให้ตน้ ทุนขายเพิม่ ขึน้ ตามการรับรูร้ ายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 390.92 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 27.89 กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า
จานวน 988.29 ล้านบาทจากการขายห้องชุดจานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการ
ชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้า เนื่องจาก บริษัทฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายห้องชุดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานในเดือนมีนาคม
2558 และในปี 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน เป็ นโครงการที่บริษทั ฯ ได้ซ้อื สินทรัพย์จากผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์เดิมและนามาพัฒนาโครงการต่อเพื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ซ้อื สินทรัพย์ โครงการนี้ได้ดาเนินการ
ก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 ดังนัน้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จึงมีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์
สูงกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนาเองตัง้ แต่เริม่ แรก จึงส่งผลให้บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้น จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลงในปี 2558
ต้นทุนกำรให้เช่ำโรงงำนและบริกำร
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการเป็ นต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ซึ่งคานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ บริษทั ฯ มีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการในปี 2556-2558 จานวน 3.28
ล้านบาท 4.88 ล้านบาท และ 10.78 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.09 และร้อยละ 0.75
ของรายได้รวม ตามลาดับ ในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่มตี ้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ เนื่องจากการก่อสร้าง
โรงงานสาเร็จรูปดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มกี ารคิดต้นทุนในส่วนนี้
ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการจานวน 3.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ า
เนื่องจากโรงงานสาเร็จรูปดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2556 และบริษทั ฯ ได้เริม่ คิดค่าเสื่อมราคาตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการในเดือน
มิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปรายแรก โดย ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน
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4 ราย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 2.18 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการร้อยละ 39.89
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้เช่าโรงงานและบริการจานวน 4.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
1.61 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.98 เนื่องจากบริษทั ฯ ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเต็มปี
ในปี 2557 ซึง่ เทียบกับปี 2556 ทีม่ กี ารคิดค่าเสือ่ มราคาเพียง 8 เดือน ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้
เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 9.64 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
ร้อยละ 66.36 กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าเนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป เต็มปี จากผูเ้ ช่าจานวน 3 รายต่อเนื่องจากปี
2556 โดยผูเ้ ช่าจานวน 1 รายได้ยกเลิกสัญญาการเช่าโรงงานสาเร็จรูปในเดือนกันยายน 2557ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ
ตัดการตัดค่าเสือ่ มราคาในอัตราเท่าเดิม
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้เช่าโรงงานและบริการจานวน 10.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าจานวน 5.89 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 120.62 เนื่องจากในปี 2556-2557 และ 8 เดือนแรกของปี
2558 บริษทั ฯ มีเพียงผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปในโครงการที่ 1 เฟส 1 บริษทั ฯ จึงมีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและ
บริการจากการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานสาเร็จรูปโครงการ 1 เฟส 1 เท่านัน้ ทัง้ นี้ ในเดือนกันยายน 2558 เป็ น
ต้นไป บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อีก 1 รายในโครงการที่ 1 เฟส 2 ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ จึงมีต้นทุน
การให้เช่าโรงงานและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานสาเร็จรูปโครงการ 1 เฟส 2 อีกจานวน
5.89 ล้านบาท ทัง้ นี้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปในปี 2558 เพียง 4 ยูนิตจากจานวนโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่าทัง้ หมด 10 ยูนิต แบ่งออกเป็ นผูเ้ ช่าในโครงการ 1 เฟส 1 จานวน 3 ยูนิตจาก 5 ยูนิตและผูเ้ ช่าใน
โครงการ 1 เฟส 2 จานวน 1 ยูนิตจาก 5 ยูนิต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดั ค่าเสื่อมราคาของกลุ่มสินทรัพย์ทงั ้
10 ยูนิตของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทัง้ โครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 จึงทาให้บริษทั ฯ มีต้นทุนจากการให้เช่า
โรงงานและบริการในปี 2558 ทีส่ งู กว่าปี ก่อนหน้าซึง่ ตัดค่าเสื่อมราคาเพียงกลุ่มสินทรัพย์ในโครงการ 1 เฟส 1
เท่านัน้
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
ต้นทุนการให้บริการเป็ นต้นทุนการให้บริการบาบัดน้ าเสียของ GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จนถึง
เดือนมกราคม 2556 ประกอบด้ว ย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการบาบัดน้ า เสีย ค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่ า
สาธารณูปโภค เป็ นต้น บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้บริการในปี 2555 จานวน 53.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.83
ของรายได้รวม ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการในปี 2555 จานวน 41.95 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตรากาไรขัน้ ต้นจาการให้บริการร้อยละ 44.06
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและ
ดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื่นๆ บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555-2558 จานวน 80.34
ล้านบาท 75.13 ล้านบาท 37.10 ล้านบาท และ 138.68 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 17.84 ร้อยละ
11.37 ร้อยละ 8.25 และร้อยละ 9.70 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 75.13 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 5.20 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 6.48 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของค่าใช้จ่ายในการขายมีสาเหตุ หลักจากการเพิ่มขึน้ ของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโอนจ านวน 11.92 ล้า นบาทซึ่ง เป็ น การเพิ่ม ขึ้น ที่ส อดคล้อ งกับ รายได้จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณาจานวน 24.73 ล้าน
ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 12

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

บาท เป็ นการลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ซึง่ เป็ นโครงการทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในระดับ
หนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของโครงการชีวาทัย รามคาแหง อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นโครงการทีส่ ร้างเสร็จและเริม่ โอนกรรมสิทธิในปี
์ 2556
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 37.10 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 38.03 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 113.17 การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายมีสาเหตุหลักจากการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ขายทีล่ ดลงจานวน 5.12 ล้านบาท เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมจานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย
ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง เป็ นโครงการที่มอี ยู่เดิมจึงไม่ได้มกี จิ กรรมทางการตลาดมากนัก
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและดาเนินงานลดลงจานวน 23.76 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการโอนลดลงจานวน
10.18 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการลดลงทีส่ อดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลง
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 138.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.70 ของรายได้รวม เพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 101.58 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 273.79 ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายจานวน 47.61 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการขายห้องชุดของโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซึง่ เป็ นโครงการ
คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ของบริษทั ฯ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบ “โอนฟรี” สาหรับโครงการชีวาทัย
รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ ซึง่ ลูกค้าโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดภายในเวลาทีก่ าหนด บริษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ ์
ให้แก่ลกู ค้าทัง้ จานวน รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการโอนจานวน 35.86 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ที่
สอดคล้อ งกับ รายได้จ ากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีเ พิ่ม ขึ้น และการเพิ่ม ขึ้น ของค่ า ใช้จ่ ายในการขายและ
ดาเนินงานจานวน 16.81 ล้านบาท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าบริการทีป่ รึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อื่นๆ เป็ นต้น บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555-2558 จานวน 65.04 ล้านบาท 77.48 ล้านบาท
68.36 ล้านบาท และ 109.04 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 14.45 ร้อยละ 11.73 ร้อยละ 15.20 และร้อย
ละ 7.63 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 77.48 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 12.44 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.13 การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 5.04 ล้านบาท จากการเพิม่ จานวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากของเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจานวน 7.21 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 68.36 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 9.12 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 11.77 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของค่าใช้จ่ายในการบริหารมาจากการลดลงของการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 7.21 ล้านบาทซึ่งบริษทั ฯ รับรู้ในปี 2556 แต่บริษัทฯ ไม่มกี ารรับรู้ผล
ขาดทุนในปี น้ี และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ ลดลงจานวน 10.06 ล้าน
บาท ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ทัง้ ในส่วนพนักงานประจาสานักงาน ทีมพัฒนาโครงการ และ
ทีมงานด้านบัญชี เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่เี พิม่ ขึน้ ส่งผลให้มคี ่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิม่ ขึน้ จานวน 9.46 ล้านบาท
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ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 109.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.63 ของรายได้รวม
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 40.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.50 การเพิม่ ขึน้ ทีส่ าคัญ
มาจากค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ จานวน 24.72 ล้านบาทจากการปรับฐานเงินเดือนและการเพิม่ จานวน
บุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์และรองรับการเติบโตของธุรกิจ การเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจานวน 4.11 ล้านบาทจากการเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องตัวอย่าง
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และการเพิม่ ขึน้ ของค่าบริการทีป่ รึกษา
จานวน 2.15 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของบริษทั ฯ อีกจานวน 12.39 ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงิ นลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็ นการรับรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน
จากัด (“CTHS”) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2555-2558
จานวน 0.33 ล้านบาท 1.56 ล้านบาท 1.70 ล้านบาท และ (0.20) ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.07 ร้อย
ละ 0.24 ร้อยละ 0.38 และร้อยละ (0.01) ของรายได้รวม ตามลาดับ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากเงิน กู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนทีไ่ ม่ได้นาไปเป็ นต้นทุนกูย้ มื ที่
ตัง้ ขึน้ เป็ นทุน และสัญญาเช่าการเงิน บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2555-2558 จานวน 22.16 ล้านบาท
24.54 ล้านบาท 30.81 ล้านบาท และ 57.81 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.92 ร้อยละ 3.71 ร้อยละ
6.85 และร้อยละ 4.04 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 2.38 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.74
มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มีเงินกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินหลายแห่งวงเงินรวม 841.00 ล้านบาท ในปี 2557
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 6.72 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.56 การ
เพิม่ ขึน้ ทีส่ าคัญมาจากบริษทั ฯ ได้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินหลายแห่งวงเงินรวม 1,984.00 ล้านบาท เพื่อเป็ น
เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 6.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.67
มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
และการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
กำไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ มีกาไรสุท ธิในปี 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 และร้อยละ 5.82 ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 25.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 6.33 ล้านบาท หรือ
เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 32.30 การเพิ่ม ขึ้น ของก าไรสุ ท ธิ มีส าเหตุ ห ลัก จาก บริ ษั ท ฯ รับ รู้ ร ายได้ จ ากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์จานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง เมื่อ
เทียบกับการรับรู้รายได้เพียง 1 โครงการในปี 2555 ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ ในขณะที่ปี 2556
บริษทั ฯ มีอตั รากาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ นผลจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหงใน
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ราคาเฉลี่ย ต่ อ ตารางเมตรต่ า กว่ า โครงการชีว าทัย ราชปรารภ เนื่ อ งจากท าเลที่ตัง้ ของโครงการชีว าทัย
รามคาแหงซึง่ ไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จึงส่งผลต่ออัตรา
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงในปี ดงั กล่าว
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 43.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 17.27 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 66.54 และมีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 9.61 ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิมี
สาเหตุหลักจาก
1. บริษทั ฯ มีขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่จานวน 2 รายได้
แก่ ชาติชีวะ และ TEED ซึ่ง มีอ ัตราก าไรขัน้ ต้น สูง กว่ า อัตรากาขัน้ ต้น จากการขายห้อ งชุ ดโดยปกติ
เนื่องจากห้องชุดทีบ่ ริษทั ฯ ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่เป็ นห้องชุดทีม่ ขี นาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษ และอยู่ชนั ้
บนสุดของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายห้องชุดดังกล่าวสูงกว่าราคาขายห้องชุดโดยปกติของ
โครงการ และส่งผลให้บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายห้องชุดดังกล่าวทีร่ อ้ ยละ 53.56
2. บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี ก่อนหน้าอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากในปี 2557 บริษทั ฯ มีเพียง
โครงการชีวาทัย ราชปรารภและโครงการชีวาทัย รามคาแหง เพียง 2 โครงการเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นโครงการทีม่ อี ยู่
เดิมจึงไม่ได้มกี จิ กรรมทางการตลาดมากนัก
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 83.22 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.82 กาไรสุทธิในปี 2558
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 40.01 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 92.58 การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญของกาไร
สุทธิมสี าเหตุหลักจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายห้องชุดโครงการใหม่จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครง
การฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ รวมจานวน
1,122.75 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้ต่อเนื่องจากโครงการเดิมอีกจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง อีกจานวนรวม 278.84 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีอตั รากาไรสุทธิทล่ี ดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักเนื่องจาก
1. บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน สูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์ม าร์ค งามวงศ์ว าน เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ได้ซ้อื สินทรัพย์จาก
ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เดิมและนามาพัฒนาโครงการต่อเพื่อขาย ซึง่ ณ วันทีซ่ อ้ื สินทรัพย์ โครงการนี้ได้
ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 ดังนัน้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จึงมีต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์สูงกว่าโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทฯ พัฒนาเองตัง้ แต่เริม่ แรก จึงส่งผลให้โครงการ
ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ต่ ากว่าโครงการคอนโดมิเนียมทีบ่ ริษัทฯ พัฒนาเองตัง้ แต่
เริม่ แรก
2. ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ ในส่วนของค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการขาย เพื่อส่งเสริมการ
ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ บางโพ ซึ่งเป็ นโครงการใหม่ของบริษัทฯ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบ “โอนฟรี” สาหรับ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึง่ ลูกค้าโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดภายในเวลาทีก่ าหนด บริษทั ฯ จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ลกู ค้าทัง้ จานวน รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการโอนซึง่ เป็ นการ
เพิม่ ขึน้ ทีส่ อดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในปี 2558
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3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจากการปรับฐาน
เงินเดือนและการเพิม่ จานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์และการเติบโต
ของธุรกิจ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2555-2558 เท่ากับร้อยละ 7.95 ร้อยละ 9.28 ร้อยละ 12.93 และร้อย
ละ 15.96 ตามลาดับ ซึง่ อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้นจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลีย่ นแปลงของ
กาไรสุทธิ
16.1.4 ผลกำรดำเนิ นงำนหลังกำรปรับปรุง
การปรับปรุงผลการดาเนินงานในครัง้ นี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการประกอบการอธิบายผลการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ หลังจากการปรับปรุงรายการต่างๆ และเป็ นส่วนหนึ่งของการขออนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นครัง้ แรกแก่ผลู้ งทุน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย และธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ซึ่งรายได้หลักจะมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รบั รู้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง (“รายการปรับปรุง”) จานวน 3 รายการ ได้แก่
รายการขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ รายการกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา และ
รายการรายได้จากการให้บริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ อาจพิจารณาได้ว่ารายการปรับปรุง
ดังกล่าวมีสาระสาคัญต่ อรายได้และกาไรสุทธิท่รี ายงานในปี 2555-2558 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงแสดงผลการ
ดาเนินงานโดยไม่คานึงถึงผลกระทบการรับรูร้ ายได้จากรายการปรับปรุงดังกล่าว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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กำรปรับปรุงงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555-2558
งบการเงินรวม
1

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้หลัก
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
หัก รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ใหญ่
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์-หลังปรับปรุง
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
รายได้จากการให้บริการ
รวมรำยได้หลัก-หลังปรับปรุง
กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ
กาไรจากการจาหน่ายบริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
หัก กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
หัก รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมรำยได้อื่น-หลังปรับปรุง
รวมรำยได้-หลังปรับปรุง
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
หัก ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ใหญ่
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์-หลังปรับปรุง
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่ำใช้จ่ำย-หลังปรับปรุง
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจำกเงิ นลงทุนในกำร
ร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น และค่ำใช้จ่ำย
ภำษี เงิ นได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นและค่ำใช้จ่ำย
ภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2
กำไรสุทธิ สำหรับปี

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

349.18

77.65

647.57

98.09

413.29

121.96 1,401.58

98.57

0.00
349.18
0.00
95.21
444.40
0.00
0.00
0.19
5.61
0.00

0.00
77.65
0.00
21.17
98.82
0.00
0.00
0.04
1.25
0.00

0.00
647.57
5.45
0.00
653.03
0.00
4.02
1.70
1.93
0.00

0.00
98.09
0.83
0.00
98.02
0.00
0.61
0.26
0.29
0.00

(103.16)
310.13
14.52
0.00
324.65
4.61
0.00
1.16
16.22
(7.26)

(30.44)
0.00
91.52 1,401.58
4.29
13.54
0.00
0.00
95.80 1,415.12
1.36
0.00
0.00
0.00
0.34
0.42
4.79
14.40
(2.14)
(3.39)

0.00
98.57
0.95
0.00
99.52
0.00
0.00
0.03
1.01
(0.24)

(0.50)
5.31
449.70

(0.11)
1.18
100.00

(0.50)
7.15
660.18

(0.08)
1.08
100.00

(0.50)
14.23
338.89

205.19

45.63

447.70

67.82

254.26

75.03 1,010.66

71.08

0.00
205.19
0.00
53.26
80.34
65.04
403.83

0.00
45.63
0.00
11.84
17.86
14.46
89.80

0.00
447.70
3.28
0.00
75.13
77.48
603.60

0.00
67.82
0.50
0.00
11.38
11.74
91.43

(48.32)
205.94
4.88
0.00
37.10
68.36
316.28

(14.26)
0.00
60.77 1,010.66
1.44
10.78
0.00
0.00
10.95
138.68
20.17
109.04
93.33 1,269.15

0.00
71.08
0.76
0.00
9.75
7.67
89.26

45.87
0.33

10.20
0.07

56.58
1.56

8.57
0.24

22.60
1.70

6.67
0.50

152.76
(0.20)

10.74
(0.01)

46.20
(22.16)
24.04
(4.83)
19.21

10.27
(4.93)
5.35
(1.07)
4.27

58.14
(24.54)
33.60
(8.04)
25.56

8.81
(3.72)
5.09
(1.22)
3.87

24.31
(30.81)
(6.51)
0.00
(6.51)

7.17
(9.09)
(1.92)
0.00
(1.92)

152.56
(57.81)
94.75
(18.03)
76.72

10.73
(4.07)
6.66
(1.27)
5.40
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(0.15)
(4.64) (0.33)
4.20
6.80
0.48
100.00 1,421.91 100.00
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งบการเงินรวม
1

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน3
กาไรสุทธิสาหรับปี

0.00
19.21

0.00
4.27

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
0.00
25.56

0.10

0.13

0.00
3.87

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
0.00
(6.51)

(0.03)

0.00
(1.92)

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
0.00
76.72

0.23

หมำยเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. อัตราภาษีเงินได้ทน่ี ามาคานวณเป็นอัตราภาษีทแ่ี ท้จริง (Effective tax rate) ในแต่ละรอบระยะเวลาของการรายงานทางการเงิน
3. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าทีต่ ราไว้ของ
บริษทั ฯ ในปจั จุบนั

ในปี 2555 บริษทั ฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยการหัก รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่ CTHS ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมจานวน 0.50 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 19.21 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.27
ในปี 2556 บริษทั ฯ ปรับ ปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยการหักรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่ CTHS ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมจานวน 0.50 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 25.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 3.87
ในปี 2557 บริษัทฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยการหักรายการปรับปรุง จานวน 3 รายการ มี
รายละเอียดดังนี้
1. รายการขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ขายห้องชุดของโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่จานวน 2 ราย ได้แก่ ชาติชวี ะ และ TEED และห้อง
ชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 1 ยูนิตให้แก่นางสมหะทัย พานิชชีวะ (เป็ นกรรมการบริษทั และ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในชาติชวี ะ ซึง่ ชาติชวี ะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 103.16 ล้านบาท และ
มีกาไรขัน้ ต้นจากการขายห้องชุดโครงการดังกล่าวรวมจานวน 54.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 53.16
2. กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินตราของเงินกู้ยมื จากบริษัทที่เกีย่ วข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศ
จานวน 7.26 ล้านบาท
3. รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่
CTHS ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมจานวน 0.50 ล้านบาท
จาการปรับปรุงรายการดังกล่าวในปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ ขาดทุนสุทธิจานวน 6.51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิรอ้ ยละ (1.92)
ในปี 2558 บริษทั ฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยการหักกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจากเงินตราของเงิน
กูย้ มื จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 3.39 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ
บริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่ CTHS ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันอีก 4 บริษทั รวมจานวน 4.64 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 76.72 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.40
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16.1.5 กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
สิ นทรัพย์รวม
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 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์ท่สี าคัญ ประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 จานวน 2.46 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.21 เนื่องจาก
การเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 59.40 ล้านบาทจากการพัฒนาโครงการ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ จ านวน 4 โครงการ เมื่อ เทีย บกับ ในปี 2555 บริษั ท ฯ มีท่ีดิน และต้ น ทุ น การพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์จากการพัฒนาโครงการเพียง 2 โครงการเท่านัน้ และการเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เ พื่อการ
ลงทุนจานวน 81.25 ล้านบาทจากการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จานวน 846.94 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.51 มี
สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 725.26 ล้านบาท จากการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รวมจานวน 6 โครงการ และการเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์จานวน 121.75
ล้านบาท จากการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการที่ 1 เฟส 2 และโครงการที่ 2
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 จานวน 306.79 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.98 มี
สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 351.91 ล้านบาทในส่วนของ
การพัฒนาโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บาง
โพ
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 59.44 ล้านบาท 98.23 ล้านบาท 108.89 ล้าน
บาท และ 73.58 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.96 ร้อยละ 8.18 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 3.12 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิให้
์ กบั ลูกค้าและได้รบั ชาระเงินจาก
ลูกค้าทัง้ จานวน สาหรับเงินจองห้องชุด เงินมัดจา และเงินทาสัญญา จะไม่ถอื เป็ นการรับรูร้ ายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์แต่จะถูกบันทึกเป็ นหนี้สนิ ในส่วนของเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มี
ลูกหนี้การค้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้การค้าของบริษทั ฯ จึงเป็ นรายการจากการให้บริการและการให้
เช่าโรงงานสาเร็จรูปเป็ นหลัก ในส่วนของลูกหนี้อ่นื ประกอบด้วย เงินทดรองจ่าย ดอกเบีย้ ค้างรับ รายได้คา้ งรับ
เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 10.87 ล้าน
บาท 4.92 ล้านบาท 4.33 ล้านบาท และ 9.86 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.91 ร้อยละ 0.41 ร้อยละ 0.21 และร้อย
ละ 0.42 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 10.87 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้การค้า
สุทธิจานวน 7.33 ล้านบาท ซึง่ ลูกหนี้การค้านี้มาจากการให้บริการบาบัดน้ าเสียของ GETCO ทัง้ จานวน และ
ลูกหนี้อ่นื อีกจานวน 3.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูก หนี้อ่นื จานวน
4.92 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้การค้าสุทธิจานวน 1.07 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการให้เช่า
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โรงงานสาเร็จรูป และลูกหนี้อ่นื จานวน 3.85 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อ่นื จานวน 4.33 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้อ่นื ทัง้ จานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 9.86 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้การค้า
สุทธิจานวน 0.95 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป และลูกหนี้อ่นื จานวน
8.91 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหัวข้อ 14 รายการ
ระหว่างกัน
เงิ นทดรองจ่ำยแก่กิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นเงินทดรองจ่ายเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจเป็ นหลัก
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีเงินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน
0.71 ล้านบาท 0.13 ล้านบาท และ1.28 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.06
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ไม่มเี งินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด
ที่ดินและต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ลงทุนเพื่อพัฒนา
เป็ นโครงการซึง่ รวมถึงโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการทีส่ ร้างแล้วเสร็จพร้อมขาย ทีด่ นิ และต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นรายการทางบัญชีทเ่ี ปรียบเสมือนรายการสินค้าคงเหลือของบริษทั ฯ โดยที่ดนิ
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ ต้นทุนการกู้ยมื ทีต่ งั ้ ขึน้ เป็ น
ทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จานวน 704.45 ล้านบาท 763.86 ล้านบาท 1,489.12 ล้านบาท และ 1,841.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 58.76
ร้อยละ 63.59 ร้อยละ 72.70 และร้อยละ 78.18 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
ทีด่ นิ และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ทีด่ นิ
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ต้นทุนการกูย้ มื ทีต่ งั ้ ขึน้ เป็นทุน
ต้นทุนอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
หัก: ส่วนของต้นทุนขายสะสม
ที่ดินและต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์-สุทธิ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
332.04
551.34
785.02
863.02
1,091.45
1,798.13
88.51
134.60
158.07
24.69
36.76
51.79
1,308.25
1,814.14
2,793.00
(603.80)
(1,050.28)
(1,303.88)
704.45
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763.86

1,489.12

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
978.94
2,927.11
196.78
51.17
4,154.01
(2,312.98)
1,841.03
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ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แยกตามโครงการทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
โครงการชีวารมย์
โครงการเพชรเกษม 27
รวม

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท ร้อยละ
191.47 27.18
512.99 72.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
704.45 100.00

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท ร้อยละ
83.46 10.93
414.63 54.28
0.00
0.00
0.00
0.00
196.12 25.68
69.64
9.12
0.00
0.00
0.00
0.00
763.86 100.00

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท ร้อยละ
15.68
1.05
231.88 15.57
696.45 46.77
123.30
8.28
346.42 23.26
75.38
5.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1,489.12 100.00

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้อยละ
14.25
0.77
55.38
3.01
497.35 27.01
374.26 20.33
573.43 31.15
230.98 12.55
94.57
5.14
0.82
0.04
1,841.03 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 704.45 ล้านบาท เป็ น
ต้นทุนทีม่ าจากโครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ เป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จพร้อมขายจานวน 191.47 ล้าน
บาท และโครงการชีวาทัย รามคาแหงซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจานวน 512.99 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
27.18 และร้อยละ 72.82 ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 763.86 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 59.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.43 เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอีกจานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการชีวาทัย บางโพ ซึง่
มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวม 265.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.79 ของทีด่ นิ และต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง ลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ทยอยโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดใน 2 โครงการ
ดังกล่าวให้แ ก่ลูก ค้าจึงทาให้ท่ีดินและต้นทุน การพัฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์บางส่ว นถูก โอนไปเป็ นต้นทุน ขาย
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,489.12 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 725.26 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 94.95 โดยส่วนใหญ่เป็ นทีด่ นิ และต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 4 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน และโครงการชีวาทัย บางโพ
รวมจานวน 1,241.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.38 ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็
ตาม ที่ดิน และต้น ทุ น การพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องโครงการชีว าทัย ราชปรารภ และโครงการชีว าทัย
รามคาแหง ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการทยอยโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดใน 2 โครงการดังกล่าวให้แก่ลูกค้าจึงทาให้
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วนถูกโอนไปเป็ นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,841.03 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 78.18 ของสินทรัพย์รวม ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 จานวน
351.91 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.63 โดยส่วนใหญ่เป็ นทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
โครงสร้างทีส่ ร้างแล้วเสร็จและเพิง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิในเดื
์ อนพฤศจิกายน 2558 จานวน 2 โครงการได้แก่ โครง
การฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ รวมจานวน 947.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
51.48 ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการชีวาทัย รามคาแหง และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานลดลงอย่าง
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ต่อเนื่องจากการทยอยโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดให้แก่ลูกค้า จึงทาให้ท่ดี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บางส่วนถูกโอนไปเป็ นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 รวมจานวน 566.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
30.80 ของที่ดนิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ บริษัทฯ มีท่ดี นิ และต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของ
โครงการทีจ่ ะพัฒนาในอนาคตอีกจานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ โครงการชีวา
รมย์ และโครงการเพชรเกษม 27 จานวนรวม 326.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.73 ของทีด่ นิ และต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีไ่ ม่มหี ลัก ทรัพย์ประกันและชาระคืนเมื่อทวงถาม
โดยเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ
มีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 72.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.99 ของสินทรัพย์รวม ซึง่
บริษทั ฯ ได้รบั ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องแล้วทัง้ จานวนในเดือนพฤษภาคม 2557
เงิ นจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ำง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจานวน 80.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.95
ของสินทรัพย์รวม ซึง่ เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน 52.68 ล้าน
บาท และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จานวน 28.22 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจานวน 35.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.50
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
จานวน 33.24 ล้านบาท
เงิ นมัดจำกำรซื้อที่ดิน
เงินมัดจาการซือ้ ทีด่ นิ ได้แก่ เงินมัดจาทีบ่ ริษทั ฯ จองซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาการซือ้ ทีด่ นิ จานวน 47.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.01 ของสินทรัพย์
รวม ซึง่ เงินมัดจานี้เป็ นการชาระเงินเพื่อจองซื้อทีด่ นิ ซึง่ ตัง้ อยู่บนถนนเพชรเกษม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต
เงิ นลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็ นเงินลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั อื่นควบคุมร่วมกัน ในทีน่ ้ี คอื การทีบ่ ริษทั ฯ
ลงทุนในบริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“CTHS”) ซึง่ ประกอบธุรกิจขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสดั ส่วน
เงินลงทุนร้อยละ 50 เงินลงทุนในการร่วมค้าทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินรวมจะแสดงมูลค่าตามวิธสี ่วนได้เสีย ทัง้ นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้าจานวน 76.44 ล้านบาท 78.00 ล้านบาท
และ 34.71 ล้ า นบาท ตามล าดับ คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.38 ร้ อ ยละ 6.49 และร้อ ยละ 1.69 ของสิน ทรัพ ย์ ร วม
ตามลาดับ
ในปี 2557 CTHS ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 168.00 ล้านบาท เป็ น 78.00 ล้านบาท ซึง่ การลดทุน
ดังกล่าวส่งผลให้ราคามูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงเป็ น 39.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี
2557 บริษทั ฯ จึงมีเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธสี ว่ นได้เสียจานวน 34.71 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้าจานวน 34.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.47 ของ
สินทรัพย์รวม ซึง่ ลดลงตามส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2558
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั ฯ ได้แก่ ทีด่ นิ และโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 87.03 ล้านบาท 168.28 ล้านบาท 290.03 ล้าน
บาท และ 278.73 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 7.26 ร้อยละ 14.01 ร้อยละ 14.16 และร้อยละ 11.84 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 168.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 81.25 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 93.35 ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนในปี 2556
ประกอบด้วยโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 1 ทีส่ ร้างแล้วเสร็จจานวน 118.22 ล้านบาท และโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 2 ทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้างจานวน 50.06 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 290.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 121.75 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 72.35 ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2557
ประกอบด้วยโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 ทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จจานวน 250.81 ล้านบาท
และทีด่ นิ ซึง่ บริษทั ฯ ซือ้ เพิม่ เติมในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้เี พื่อพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ
ที่ 2 อีกจานวน 39.22 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 278.73 ล้าน ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 11.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.90 มีสาเหตุหลักการตัดค่าเสื่อมราคาของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
โครงการที่ 1 เฟส 1 และเฟส 2 รวมจานวน 11.30 ล้านบาท
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน สานักงานขายและห้องตัวอย่าง และยานพาหนะ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ
มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 253.63 ล้านบาท 7.19 ล้านบาท 14.12 ล้านบาท และ 14.46 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 21.16 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 0.69 และร้อยละ 0.61 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 7.19 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 246.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 97.16 สาเหตุของการลดลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้
ขายเงินลงทุนใน GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 การขายเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ GETCO
เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินรวมของบริษทั ฯ ในปี 2556 จึงไม่ได้
รวมฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ GETCO ซึง่ ส่งผลให้ทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจานวน
243.03 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 14.12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 6.93 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 96.29 สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากการเพิม่ ขึน้
ของส านั ก งานขายและห้อ งตัว อย่ า งซึ่ง เป็ น การเพิ่ม ขึ้น ที่สอดคล้อ งกับ การเปิ ด จองห้อ งชุ ด ของโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนาและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 14.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 0.34 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.44 มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของสานักงานขายและห้อง
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ตัวอย่างโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการเพิม่ ขึน้ ของ
อุปกรณ์สานักงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดั จาหน่ ายสานักงานขายและ
ห้องตัวอย่างโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เนื่องจากโครงการชีวาทัย ดินเตอร์เชนจ์ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
สามารถใช้หอ้ งชุดในโครงการเป็ นห้องตัวอย่างได้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ของ GETCO โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนจานวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ไม่มสี นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนในส่วนคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์น้ี เนื่องจาก GETCO ไม่ได้
เป็ นบริษทั ย่อยตัง้ แต่เดือนมกราคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ไม่มสี นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนแต่
อย่างใด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จานวน 3.93 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ซิ ง่ึ กาหนดให้บริษทั ฯ ระบุผลแตกต่าง
ชัวคราวที
่
เ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผ้ ลกระทบ
ทางภาษีเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยจากการนามาตรฐาน
การบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั มิ ผี ลทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจานวน 0.06 ล้านบาท 0.36 ล้านบาท 0.78 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.01 ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
16.1.6 แหล่งที่มำของเงิ นทุน
หนี้ สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 952.03 ล้านบาท 888.54 ล้านบาท
1,692.27 ล้านบาท และ 1,667.85 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ทีส่ าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น เงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2556 ลดลงจากสิน้ ปี 2555 จานวน 63.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.67 มีสาเหตุหลัก
จากการลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวน 334.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ทยอยจ่ายชาระคืน
เงินต้นตามการปลดจานองห้องชุดของโครงการทีไ่ ด้โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ลกู ค้าแล้ว
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จานวน 803.73 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 90.45 มีสาเหตุ
หลักจากเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ จานวน 625.43 ล้านบาท เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องเพิม่ ขึน้ จานวน 133.13 ล้านบาท และเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ 49.58 ล้านบาท
เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ของบริษทั ฯ
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2558 ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2557 จานวน 24.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.44 การลดลงที่
สาคัญมีสาเหตุจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องจานวน 365.14 ล้านบาท และการ
ลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 165.49 ล้านบาท ซึง่ สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของการ
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โอนกรรมสิทธิห้์ องชุดในโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ จานวนเงินส่วนหนึ่งทีไ่ ด้รบั จากการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุด
ของลูกค้าจะต้องนาไปชาระหนี้สนิ ของกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินได้แก่ ตั ๋วแลกเงิน และหุน้ กู้ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 48.83 ล้านบาท ซึง่ มาจากบริษทั ฯ เสนอขายตั ๋วแลกเงิน (Bill of
Exchange) จานวน 50.00 ล้านบาทแก่นกั ลงทุน เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 544.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 23.12 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557
จานวน 495.53 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,014.80 การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญมีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มี
ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) จานวน 410.00 ล้านบาท และเสนอขายหุน้ กูจ้ านวน 140.00 ล้านบาทแก่นัก
ลงทุนในวงจากัด เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมเป็ นหลัก และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
จานวน 95.76 ล้านบาท 107.40 ล้านบาท 121.20 ล้านบาท และ 150.75 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ
7.99 ร้อยละ 8.94 ร้อยละ 5.92 และร้อยละ 6.40 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2556 2557 และ 2558 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องมีสาเหตุจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวน
โครงการคอนโดมิเนียมทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เงิ นประกันผลงำนผูร้ บั เหมำค้ำงจ่ำย
เงิน ประกัน ผลงานผู้ ร ับ เหมาค้า งจ่ า ยเป็ น เงิน ที่บ ริษัท ฯ หัก ไว้ จ ากค่ า บริก ารรับ เหมาก่ อ สร้า งโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นการรับประกันผลงาน เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาประกันผลงาน บริษทั ฯ จะจ่ายเงินประกัน
ผลงานค้างจ่ายในส่วนนี้ให้กบั ผู้รบั เหมา ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินประกัน
ผลงานผู้รบั เหมาค้างจ่ายจานวน 30.74 ล้านบาท 29.05 ล้านบาท 23.27 ล้านบาท และ 29.71 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.56 ร้อยละ 2.42 ร้อยละ 1.14 และร้อยละ 1.26 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
ตามลาดับ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องเป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลัก ทรัพย์ค้าประกันและชาระคืนเมื่อ บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับเงินกู้ยมื
จากธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่
เกีย่ วข้องจานวน 41.00 ล้านบาท 117.30 ล้านบาท 48.96 ล้านบาท และ 47.37 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.42 ร้อยละ 9.76 ร้อยละ 2.39 และร้อยละ 2.01 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
เงิ นมัดจำและรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ำ
เงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าได้แก่ เงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า จานวน 22.10 ล้านบาท 56.56 ล้านบาท 106.14 ล้าน
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บาท และ 86.32 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.84 ร้อยละ 4.71 ร้อยละ 5.18 และร้อยละ 3.67 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 56.56 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 34.46 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 155.92 การเพิม่ ขึน้ ที่สาคัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้เข้าซือ้
กิจการของบริษัท โรจน์ธชั ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด)
ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครัง้ นี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาโครงการครอส พอยท์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
(ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์) ซึง่ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าซือ้ กิจการในครัง้ นี้ มีลูกค้าจานวน
หนึ่งได้วางเงินจองและเงินทาสัญญาเพื่อจองซือ้ ห้องชุดของโครงการครอส พอยท์ ในบางส่วนแล้ว และหลังจาก
การเข้าซือ้ กิจการ เงินมัดจาและรับล่วงหน้าในส่วนนี้ได้ถูกโอนมาเป็ นของ CTIC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
รวมจานวน 33.78 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 106.14 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนหน้าจานวน 49.58 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87.66 มีสาเหตุจากบริษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโครงการใหม่อกี
จานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์ วาน ซึ่งทัง้ 2
โครงการมีลกู ค้าให้ความสนใจและได้จองซือ้ ห้องชุดบางส่วนแล้วรวมจานวน 52.12 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 86.32 ล้านบาท ลดลงจาก ณ
สิน้ ปี 2557 จานวน 19.82 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.67 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินมัดจาและรับ
ล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึง่ เป็ นโครงการทีไ่ ด้เริม่ โอนกรรมสิทธิไปแล้
์ วตัง้ แต่เดือน
มีนาคม 2558 จึงทาให้เงินมัดจาและรับล่วงหน้าลดลงจากการโอนกรรมสิทธิดั์ งกล่าว
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การชาระเงินของโครงการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าทีข่ ายแล้ว
โครงการ

โครงการชีวาทัย
ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย
รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค
งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค
แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
โครงการชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ บางโพ
รวม

ล้านบาท

มูลค่าทีโ่ อนกรรมสิทธิแล้
์ ว
ล้านบาท

ร้อยละของ
มูลค่าที่
ขายแล้ว

มูลค่าทีข่ ายแล้วคงเหลือ
ล้านบาท

ร้อยละของ
มูลค่าที่
ขายแล้ว

เงินทีถ่ งึ กาหนดชาระสะสม
ล้านบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทีข่ าย
แล้ว
คงเหลือ

เงินทีช่ าระแล้วสะสม
ล้านบาท

ร้อยละของ
เงินที่
กาหนด
ชาระสะสม

เงินทีค่ า้ งชาระสะสม
ล้านบาท

ร้อยละของ
เงินทีถ่ งึ
กาหนด
ชาระสะสม

คงเหลือจานวนทีย่ งั ไม่ถงึ
กาหนดชาระ
ล้านบาท
ร้อยละของ
มูลค่าทีข่ าย
แล้ว
คงเหลือ

1,326.97

1,326.97

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,010.87

1,006.69

99.59

4.18

0.41

0.10

2.27

0.10

100.00

0.00

0.00

4.08

97.73

654.36

529.00

80.84

125.36

19.16

9.31

7.43

8.87

95.28

0.44

4.72

116.05

92.57

398.80

249.04

62.45

149.76

37.55

9.15

6.11

8.37

91.45

0.78

8.55

140.61

93.89

797.16

344.02

43.16

453.14

56.84

57.65

12.72

56.14

97.39

1.50

2.61

395.49

87.28

216.31
4,404.47

0.00
3,455.72

0.00

216.31
948.75

100.00

6.86
83.07

3.17

6.52
80.00

95.01

0.34
3.07

4.99

209.45
865.68

96.83
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เงินค้างชาระสะสมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
รวม

เงินค้างชาระสะสม
จานวนราย
ล้านบาท
0
0.00
0
0.00
12
0.44
28
0.78
40
1.50
8
0.34
88
3.07

ค้างชาระ 1-3 เดือน
จานวนราย
ล้านบาท
0
0.00
0
0.00
3
0.06
24
0.54
37
0.64
8
0.34
72
1.59

ค้างชาระ 3-6 เดือน
จานวนราย
ล้านบาท
0
0.00
0
0.00
9
0.38
4
0.24
3
0.86
0.00
0.00
16
1.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลกู ค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมจากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จานวน
12 ราย รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 0.44 ล้านบาท เนื่องจากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานเป็ นโครงการที่ CTIC ซือ้
สินทรัพย์มาจากบริษทั แห่งหนึ่ง ในเดือนตุลาคม 2557 ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 52.33 มีลกู ค้าทีจ่ องซือ้ ห้องชุดแล้วและอยู่ระหว่างผ่อนชาระเงินดาวน์ หลังจากการซือ้ สินทรัพย์
แล้วเสร็จ ลูกค้าดังกล่าวจะเริม่ ผ่อนเงินดาวน์กบั บริษัทฯ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนมีนาคม
2558 ซึ่งเป็ นเดือนสุดท้ายของการผ่อนชาระเงินดาวน์ ในกรณีน้ี เนื่องจากโครงการนี้อยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธิห้์ องชุด บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและสอบถามลูกค้าถึงความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดอยูส่ ม่าเสมอ
อย่ า งไรก็ต าม บริษัท ฯ ไม่ ไ ด้ด าเนิ น การยึด เงิน เงิน จอง เงิน ท าสัญ ญา และเงิน ดาวน์ ก ับ ลูก ค้า ที่ไ ม่ ไ ด้ม า
ดาเนินการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดแต่อย่างใด เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้าเดิมที่
จองซื้อโครงการมาก่อนหน้ ากับ บริษัทผู้ขายสินทรัพย์น้ี และลูกค้าที่จองซื้อหลังจากที่บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์
มาแล้ว ทัง้ นี้ ลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมกับบริษทั ฯ จานวน 12 รายนี้ เป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการรอผลอนุ มตั ิ
เงินกูจ้ ากธนาคาร และลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการตรวจรับห้องชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิต่์ อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 28
ราย รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 0.78 ล้านบาท ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะได้เริม่ โอนกรรมสิทธิไปแล้
์ วในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ซึง่ ลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมกับบริษทั ฯ เป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการรอผลอนุ มตั เิ งินกูจ้ าก
ธนาคาร และลูกค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจรับห้องชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดกับ
บริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ ลูกค้าบางส่วนทีม่ คี วามประสงค์จะไม่ชาระเงินดาวน์ต่อและไม่โอนกรรมสิทธิห้์ องชุดนัน้ ๆ
บริษทั ฯ ได้ออกหนังสือขออนุญาตลูกค้าในการยึดเงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์ทล่ี ูกค้าชาระกับบริษทั ฯ
มาแล้ว รวมถึงการยกเลิกสัญญาจะซือ้ จะขายห้องชุด โดยห้องชุดทีบ่ ริษทั ฯ ได้ยดึ เงินจากลูกค้าดังกล่าวจะนามา
เปิ ดขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมจากโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน
40 ราย รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 1.50 ล้านบาท ทัง้ นี้ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ได้เริม่ โอนกรรมสิทธิไปแล้
์ วใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึง่ ลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมกับบริษทั ฯ เป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการรอผลอนุ มตั เิ งินกู้
จากธนาคาร และลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการตรวจรับห้องชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดกับ
บริษทั ฯ ต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมจากโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
จานวน 8 ราย รวมมูลค่ า ทัง้ สิ้น 0.34 ล้า นบาท ซึ่ง โครงการชีว าทัย เรสซิเ ดนซ์ บางโพ เป็ น โครงการ
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คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ของบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน
2560 โดยมีลกู ค้าเริม่ จองซือ้ ห้องชุดตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558 ทัง้ นี้ ลูกค้าทัง้ 8 รายเป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างชาระ
เงินดาวน์กบั บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการค้างชาระเงินของลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้บริษทั ฯ มีเงินค้างชาระสะสมนานเกินไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการติดตามและตรวจสอบเงินค้างชาระสะสมในทุกช่วงเวลา หากลูกค้ารายใดมีเงิน
ค้างชาระสะสมนานเกินกว่า 4 เดือน บริษทั ฯ อาจพิจารณายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและยึดเงินจอง เงินทา
สัญญา และเงินดาวน์จากลูกค้ารายดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 589.38 ล้านบาท
254.43 ล้านบาท 879.86 ล้านบาท และ 714.37 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 49.16 ร้อยละ 21.18 ร้อย
ละ 42.96 และร้อยละ 30.33 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ทัง้ นี้ สัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีขอ้ กาหนดให้บริษทั ฯ และ CTIC ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ทางการเงินดังนี้
1. สถาบันการเงินแห่งที่ 1 กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) ไม่ให้
เกินกว่า 2.0 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า และดารงสัดส่วนผู้
ถือหุน้ หลักได้แก่ ชาติชวี ะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และ TEED ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ทัง้ นี้ สถาบันการเงิน
แห่งนี้ได้อนุมตั ปิ รับเปลีย่ นเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุน้ ตลอดระยะเวลาเงินกูห้ ลังการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของชาติชวี ะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 และการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TEED ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 29
2. สถาบันการเงินแห่งที่ 2 กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) ไม่ให้
เกินกว่า 2.5 เท่า
3. สถาบันการเงินแห่งที่ 3 กาหนดให้ CTIC ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ให้เกินกว่า 2.0
เท่า และอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะต้องไม่ต่ ากว่า 0 หรือกาหนดให้ CTIC ดารงส่วนทุน
(Equity) ให้เป็ นบวก ณ ขณะใดๆ
เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องเป็ นเงินกู้ยมื ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและชาระคืนเมื่อ บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้องมีการคิดดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับเงินกูย้ มื
จากธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษัทฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกีย่ วข้องจานวน 166.71 ล้านบาท 318.22 ล้านบาท 451.35 ล้านบาท และ 86.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 13.91 ร้อยละ 26.49 ร้อยละ 22.04 และร้อยละ 3.66 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ ใน
ปี 2558 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชาระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้ แก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันแล้ว
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ได้แก่ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารซึง่ เป็ นสินทรัพย์ของ CTIC ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 0.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของหนี้สนิ
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และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษทั ฯ ไม่มหี นี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงินแต่อย่างใด
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มาปฏิบตั โิ ดยบริษทั กาหนดโครงการ
ผลประโยชน์ พ นั ก งานให้เ ป็ น ไปตามการจ่ า ยเงิน ชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ง ให้สิท ธิแ ก่ พ นั ก งานที่
เกษียณอายุและทางานครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะได้รบั เงินชดเชยดังกล่าว ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่าว บริษทั ฯ คานวณหนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์พนักงานจากการประมาณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญตามหลัก
คณิต ศาสตร์ป ระกันภัย และใช้ข้อ สมมติฐานประกอบการคานวณ อาทิเช่ น อัต ราคิดลด อัต ราการขึ้น ของ
เงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 1.53 ล้านบาท 0.30 ล้านบาท 0.90 ล้านบาท และ 1.66 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.13 ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.07 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ประมำณกำรหนี้ สินเบี้ยปรับตำมสัญญำซื้อขำยโครงกำร
ประมาณการหนี้สนิ เบีย้ ปรับตามสัญญาซือ้ ขายโครงการเป็ นประมาณการเบีย้ ปรับของโครงการชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื กิจการของบริษทั โรจน์ธชั ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด) ซึง่ การเข้าซือ้ กิจการครัง้ นี้ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาโครงการครอส พอยท์ซง่ึ อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ) และมีลูกค้าจานวนหนึ่งทีท่ าสัญญา
จองซือ้ ห้องชุดแล้ว ทัง้ นี้ ลูกค้าทีท่ าสัญญาจองซือ้ ห้องชุดมีสทิ ธิในการเลือกทาหรือไม่ทาสัญญาจองซือ้ ใหม่กบั
CTIC หากลูกค้าเลือกไม่ทาสัญญาจองซื้อ CTIC จะต้องคืนเงินในส่วนที่ลูกค้าชาระแล้วพร้อมดอกเบี้ยให้กบั
ลูกค้ารายนัน้ ๆ ดังนัน้ CTIC จึงตัง้ ประมาณการหนี้สนิ ดังกล่าวตามมูลค่าทัง้ หมดของเงินในส่วนที่ลูกค้าชาระ
แล้วรวมดอกเบีย้ ในปี 2556 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีประมาณการหนี้สนิ เบีย้ ปรับตามสัญญา
ซือ้ ขายโครงการจานวน 2.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.23 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ไม่มภี าระหนี้สนิ ดังกล่าวแล้ว
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ซิ ง่ึ กาหนดให้บริษทั ฯ ระบุผลแตกต่าง
ชัวคราวที
่
เ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผ้ ลกระทบ
ทางภาษีเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยจากการนามาตรฐาน
การบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั มิ ผี ลทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจานวน 0.33 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ร้อยละ
0.05 และร้อยละ 0.005 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยทุนทีอ่ อกและชาระแล้วและกาไรสะสม ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 246.76 ล้านบาท 312.70 ล้านบาท 355.92 ล้านบาท และ 687.13 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 20.58 ร้อยละ 26.03 ร้อยละ 17.38 และร้อยละ 29.18 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 312.70 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
65.95 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.73 การเพิม่ ขึน้ ทีส่ าคัญมาจากบริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอ
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ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมจานวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 40.00 ล้านบาท และ
กาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการดาเนินงานจานวน 25.95 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 355.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
43.21 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.82 ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ทัง้ จานวนมาจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี
2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 687.13 ล้านบาทท คิดเป็ นร้อยละ 29.18 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 จานวน 331.22 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 93.06 ซึง่ การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญมาจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 248.00 ล้านบาท
และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2558 จานวน 83.22 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ ายจานวน 417,000,000 หุ้น และมีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน
262.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 262,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้
แรก บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 750.00 ล้านบาท
อีกทัง้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผล
การดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.37 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจานวน 180.00
ล้านบาท ซึง่ เงินปนั ผลดังกล่าวมีกาหนดจ่ายในเดือนมีนาคม 2559
ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 3.86 เท่า 2.84 เท่า และ
4.75 เท่า ตามลาดับ ในปี 2556 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้วจานวน 40.00 ล้านบาท และได้ชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวแก่สถาบันการเงินจานวน
437.98 ล้านบาท ในปี 2557 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของทุนเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพิม่ เติม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ของบริษัทฯ
ในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ เน้นใช้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินตามสัดส่วนการปล่อยกูท้ ท่ี างสถาบันการเงินให้ได้
ในแต่ละโครงการ (Project financing) รวมกับเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อเป็ นเงินทุนใน
การพัฒนาโครงการ ทัง้ นี้ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วของบริษทั ฯ ในเดือนเมษายน 2558 จาก 240.00
ล้านบาท เป็ น 348.00 ล้านบาท รวมทัง้ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั เงินทุนจากการขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(Initial Public Offering) แล้ว จะทาให้ฐานทุนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับกับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 2.43 เท่า ลดลงจากสิน้ ปี 2557 มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 248.00 ล้าน
บาท และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2558 อีกจานวน 83.22 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินได้กาหนดเงื่อนไขทางการเงินทีส่ าคัญ ดังนี้
1. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) (โดยหนี้สนิ ไม่รวมเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุ้น กรรมการ และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้รวมถึงเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง) สัญญาเงินกู้
กาหนดให้ดารง D/E ไม่เกินกว่า 2.0 - 2.5 เท่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มี D/E เท่ากับ
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1.39 เท่า ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษทั ฯ มี D/E เท่ากับ 1.87 เท่า ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเช่นกัน
อีกทัง้ ในส่วนของ CTIC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย สัญญาเงินกูก้ าหนดให้ดารง D/E ไม่เกินกว่า 2.0 เท่า ทัง้ นี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CTIC มี D/E เท่ากับ 2.01 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีเ่ กินกว่าทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
เงินกู้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันจากสถาบันการเงินเกีย่ วกับ การละเว้นการดารง D/E ตาม
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CTIC มี D/E เท่ากับ 0.64 เท่า ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
2. อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DCSR) สัญญาเงินกูก้ าหนดให้ดารง DSCR ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มี DCSR เท่ากับ 1.77 เท่า และ
2.17 เท่า ตามลาดับ ซึง่ เป็ นการดารงอัตราส่วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้
16.1.7 สภำพคล่อง
กระแสเงิ นสด
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดในปี 2556-2558 รายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2556
239.90
(225.41)
39.40
53.89
59.44
98.25

ปี 2557
(104.42)
(589.27)
704.35
10.66
98.23
108.89

ปี 2558
(119.62)
(16.96)
101.26
(35.32)
108.89
73.58

ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 239.90 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากที่ดนิ และ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จานวน 278.44 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน
12.88 ล้านบาท และเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ จานวน 1.80 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 225.41 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เพิม่ ขึน้ จานวน 72.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจานวน 68.59 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์จานวน 85.38 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 39.40 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากเงินสดรับจากการเบิก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 195.99 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ จานวน 163.06 ล้านบาท เงิน
สดจากการเพิม่ ทุนจานวน 40.00 ล้านบาท ในขณะที่ เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 437.98 ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย้ จานวน 48.63 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิจานวน 53.89 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 จานวน 98.23 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 104.42 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากทีด่ นิ
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จานวน 356.38 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิม่ ขึน้
จานวน 66.07 ล้านบาท ในขณะที่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลงจานวน 1.79 ล้านบาท เงินประกันผลงาน
ผูร้ บั เหมาค้างจ่ายลดลงจานวน 10.23 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 589.27
ล้า นบาท ซึ่งส่ว นใหญ่ ม าจากเงิน สดจ่ ายเพื่อซื้อ ธุ รกิจ จ านวน 565.24 ล้า นบาท และเงิน สดจ่ า ยเพื่อ ซื้อ
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์จานวน 141.32 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 704.35 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 779.22 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 136.11 ล้านบาท ในขณะ
ที่ เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 153.80 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจานวน
38.31 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิจานวน 10.66 ล้านบาท และ
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 108.89 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 119.62 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากทีด่ นิ
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จานวน 1,322.30 ล้านบาท ในขณะที่ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ลดลงจานวน 45.64 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน 43.24 ล้านบาท และเงินมัดจาการซือ้
ทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ 30.92 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 16.96 ล้านบาท ซึง่ เป็ นเงิน
สดจ่ายซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอุปกรณ์ จานวน 14.46 ล้านบาท เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
จานวน 3.94 ล้านบาท และเงินสดรับจากดอกเบีย้ จานวน 1.44 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 101.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินเพิม่ ขึน้ จานวน 500.00 ล้านบาท เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน
759.55 ล้านบาท และเงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจานวน 248.00 ล้านบาท ในขณะที่ เงินกู้ยมื ระยะยาวจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงจานวน 364.61 ล้านบาท และเงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 925.04 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจานวน
35.32 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 73.58 ล้านบาท
16.2 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อำจมีผลต่อผลกำรดำเนิ นงำนหรือฐำนะกำรเงิ นในอนำคต
1. นโยบำยของรัฐบำล
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การ
เปลี่ย นแปลงกฏหมายส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ พระราชบัญ ญัติผ ัง เมือ ง ข้อ ก าหนดการจัด สรรที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัตอิ าคารชุด และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้แก่ การกาหนดเนื้ อทีท่ ่ดี นิ การกาหนด
ความกว้างของเขตทางเดินและเขตถนน การกาหนดพืน้ ที่ส่วนกลาง การประเมินและการจัดทารายงาน
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม เป็ น ต้น รวมถึง การเปลี่ย นแปลงกฏระเบีย บเกี่ย วกับ การก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ การวางผังจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรือโครงการทางด่วนพิเศษ
เป็ น ต้น การเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้
2. สภำวะเศรษฐกิ จและควำมผันผวนของสภำวะทำงกำรเมืองในประเทศ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากความไม่
สงบทางการเมือง ซึ่งทาให้เกิดการชะลอในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเชื่อมันของเศรษฐกิ
่
จลด
น้อยลง และการชะลอตัวในการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ส่งผลให้ภาวะการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวตาม
อีกทัง้ บริษทั ฯ อาจต้องเลื่อนการเปิ ดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ออกไปจนกว่าสถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจจะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ปจั จัยจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมือง
ในประเทศอาจส่งผลต่อการรับรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้
อีกทัง้ ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่ายังเป็ นอีกธุรกิจทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและความผัน
ผวนของสภาวะการเมืองในประเทศ ซึง่ ส่งผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการขยายการประกอบ
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ธุรกิจของทัง้ ผู้ประกอบการในประเทศและผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ปจั จัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับรู้
รายได้จากการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของบริษทั ฯ ได้
3. ผลกระทบจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ ายจานวน 417,000,000 หุ้น และมีมติอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จานวน 262.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 262,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00
บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 750.00 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 488.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี 2558 จานวน 83.22 ล้านบาท หรือคิดเป็ นกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.17
บาท อีกทัง้ บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้จานวน 262,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 34.93 ของทุน
จดทะเบียนทีช่ าระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 750.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 750,000,000 หุ้น เมื่อพิจารณาผลจาก
การเพิม่ ทุนดังกล่าว จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั ฯ สาหรับปี 2558 ลดลงเป็ น 0.11 บาท ดังนัน้
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ เพียงพอทีจ่ ะรองรับจานวนหุน้ ที่
เพิม่ ขึน้ ดังกล่าว จะทาให้ผลตอบแทนต่างๆ ลดลง (Dilution Effect) เช่น กาไรต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 34.93
จากผลของการเสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าว
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