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ข้อมูลสรุปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท ฯ”)
ดัง นั น้ ผู้ลงทุ น ต้อ งศึก ษาข้อ มูลในรายละเอียดจากหนั ง สือ ชี้ช วนฉบับเต็ม ซึ่ง สามารถขอได้จากผู้จ ัด จาหน่ าย
หลักทรัพย์และบริษัท ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ท่ี website ของสานักงาน
ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั บริทาเนี ย จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: สาหรับผูถ้ อื หุน้ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด เฉพาะ
กลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ : วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 และ
สาหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการ
สารวจความต้องการซื้อ (Book Building) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของ ORI และบริษทั ย่อยของ ORI (ซึง่ ไม่รวมบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ) และกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย : วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย :

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทธุรกิ จ :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และทาวน์เฮ้าส์ และอสังหาริมทรัพย์อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกัน

จานวนที่เสนอขาย :

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 252,650,000 หุน้ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 29.6 ของ
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
(หุ้น)

สัดส่วนที่เสนอ
ขาย (ร้อยละ)

1. ผู้ถือหุ้นสามัญของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มสี ิทธิได้รบั จัดสรรหุ้น
(Pre-emptive Offering) จานวนไม่เกิน(1)

34,530,000

13.7

2. บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ

41,880,000

16.6

3. นักลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสารวจ
ความต้องการซื้อ จานวนประมาณ

151,590,000

60.0

ประเภทผู้ลงทุน
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4. ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จานวนประมาณ

2,200,000

0.9

5. กรรมการ ผู้บริหาร และ /หรือ พนักงานของ ORI และบริษัท
ย่อยของ ORI จานวนไม่เกิน

13,470,000

5.3

6. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน(2)

8,980,000

3.6

252,650,000

100.0

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ: (1) ตามทีไ่ ด้รบั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
(2) ตามทีไ่ ด้รบั มติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ของบริษทั ออริจน้ิ
พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย :

รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน :

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้น 10.0 – 10.5 บาทต่อหุน้
โดยบริษัท ฯ ร่ ว มกับ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ยจะ
ด าเนิ น การประกาศราคาเสนอขายสุ ด ท้ า ยโดยเร็ ว โดยคาดว่ า จะสามารถ
ดาเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในเวลา 17.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.britania.co.th) และการแจ้งข่าวของ ORI ผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ออริจ้นิ พร็อพเพอร์
ตี้ จากัด (มหาชน) (“ORI”) เฉพาะกลุ่มที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุ้นตามสัดส่วน
การถือหุ้นใน ORI (Pre-emptive Rights) ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ย ผู้ลงทุ น สถาบัน และ/หรือ นิ ติบุ ค คลที่สามารถเข้า ร่ ว มการสารวจความ
ต้องการซื้อ (Book Building) บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ORI และบริษัทย่อยของ ORI และ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะ
ชาระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งจะมีการประกาศราคาในวันและ
เวลาตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น

มูลค่าการเสนอขาย :

2,526,500,000 - 2,652,825,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par) :

0.5 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี
(Book Value) :

2.3 บาทต่ อ หุ้น ค านวณจากส่ ว นของผู้ถือ หุ้น ตามงบการเงิน รวม ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2564 จานวน 1,380.6 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นที่ออกและเรีย ก
ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ 600.0 ล้านหุน้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ ายื่นคาขออนุญาตต่ อสานักงาน ก.ล.ต.
จนถึงช่วงเสนอขาย : -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กบั กลุ่มที่ ปรึกษาทางการเงิ น และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริ หาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงิ นและหรือผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มที่
ปรึกษาทางการเงิ นและหรือกลุ่มผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่นที่อาจทาให้ที่ปรึกษาทางการ
เงิ น และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ขาดความเป็ นอิ สระในการทาหน้ าที่ :
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมจานวน 3,923.6 ล้านบาท โดยมียอดเงินกู้ยมื คงค้างรวมจานวน 226.6 ล้านบาท ทัง้ นี้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินร่วมและผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจชาระคืนเงินกู้บางส่วนจาก
สถาบันการเงินดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน)
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย :
▪ ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จะกระทาผ่านการ
สารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึง่ เป็ นวิธกี ารสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุน้ สามัญ
ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาโดยการตัง้ ช่วงราคา (Price Range) และเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนสถาบัน
และนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซื้อ แจ้งราคาและจานวนหุน้ ทีป่ ระสงค์จะจองซื้อมายัง
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 6.2.1 โดยช่วงราคาทีน่ ามาใช้
ทาการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) อยู่ทร่ี ะหว่างราคา 10.0 – 10.5 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะพิจารณาร่วมกันในการกาหนดราคาเสนอ
ขายสุดท้าย (Final IPO Price) โดยพิจารณาจากราคาและจานวนหุน้ ทีผ่ ลู้ งทุนสถาบันและนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถ
เข้าร่วมการสารวจความต้องการซื้อเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยคานึงถึงราคาทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั
เงินตามจานวน และคานึงถึงเสถียรภาพของราคาหุน้ ในตลาดรอง
▪ การเสนอขายหุน้ สามัญโดยบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ได้มกี ารกาหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 10.0 – 10.5 บาทต่อหุน้
โดยหากพิจารณากาไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน
2564) ซึ่งเท่ากับ 510.95 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว หลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้
นี้เท่ากับ 852,650,000 หุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.60 บาทต่อหุน้ และคิด
เป็ นอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 16.69 – 17.52 เท่า
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ จึงได้แสดงราคาเฉลี่ย และ
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทีอ่ ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ลี กั ษณะการดาเนินธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกับกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ พิจารณาจาก
โครงสร้างรายได้ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ สี ดั ส่วนรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัย
แนวราบเป็ นรายได้หลัก ทัง้ หมด 9 บริษัทมาใช้เทียบเคียงในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2564
จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จานวน 30 วันทาการ (พิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนที่ 3.4 ข้อมูลทางการ
เงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ที่เสนอขาย) อัตราส่วน P/E ดังกล่าวคานวณจากฐานะการเงินในอดีต
โดยทีย่ งั มิได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงาน หรือความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

อนาคต รวมทัง้ ไม่ ได้เป็ นอัตราส่วนที่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากเป็ นการคานวณ
อัตราส่วนในช่วงเวลาทีต่ ่างกัน
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หาร” ที่ ไม่ติด Silent Period : จานวน 135,135,480 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
15.85 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ การ
คานวณสัดส่วนหุน้ ของผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหารทีไ่ ม่ตดิ Silent Period ดังกล่าว จะไม่นับรวมหุน้ จากทีผ่ มู้ สี ่วนร่วมใน
การบริหารได้รบั การจัดสรรในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ]
ตลาดรอง :

SET

หมวดธุรกิ จ (Sector) :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :

เกณฑ์กาไร (Profit Test)

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1.

เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ
การขยายธุรกิจ

2.

เพื่อชาระเงินกูย้ มื (1)

3.

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวม

หมายเหตุ:

จานวนเงิ นที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิ น
โดยประมาณ

450.0 – 550.0

ภายในปี 2565

1,800.0 – 2,000.0

ภายในปี 2564

36.7 – 213.3

ภายในปี 2565

2,463.3 – 2,586.7

(1)

เงินกู้ยมื ดังกล่าวรวมถึงเงินกู้ยมื ระยะสัน้ และระยะยาว และเงินกู้ยมื สาหรับการจ่ายเงินปั นผล ที่บริษทั ฯ ต้องชาระให้แก่
ธนาคารซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ดี จานวนเงินที่จะชาระคืนแก่สถาบันการเงินขึน้ อยู่กบั จานวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนหลัง
หักค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง หักลบด้วยเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการ
และ/หรือ การขยายธุรกิจในข้อ 1. (โปรดพิจารณารายละเอียดเงินกูย้ มื และเงื่อนไขเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น ข้อ
ที่ 8.1.3 สัญญาสินเชื่อเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน)

การประมาณการข้างต้นของบริษทั ฯ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและประมาณการเกีย่ วกับการลงทุนของ
บริษัทฯ ในปั จจุบนั และเป็ นการประมาณการที่ดีท่สี ุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชนในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ แผนการดาเนินงานของบริษัทฯ และการลงทุนที่เ กิดขึ้นจริงในอนาคตอาจแตกต่างไปจาก
ปั จจุบนั นอกจากนี้ จานวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายอาจน้อยกว่าจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายขัน้ สูงสุดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ใน
เอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจทาให้บริษทั ได้รบั เงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ นี้น้อยกว่าทีป่ ระมาณการไว้ขา้ งต้น ดังนัน้
แผนการใช้เงินทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากการประมาณการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น โดยบริษทั ฯ อาจใช้ดุลพินิจในการใช้เงินที่

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ตามสมควร ซึ่ง
บริษทั ฯ เชื่อว่ากรณีดงั กล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงานและการลงทุนของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษั ทฯ กาหนดไว้ในแต่ละปี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของกิจการ และ/
หรือผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การ
สารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท ฯ เงื่อ นไขและข้อ จ ากัด ตามที่ก าหนดในสัญ ญากู้ยืม เงิน และการจ่ า ยเงิน ปั น ผลนั น้ ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ในกรณีท่บี ริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปั นผล บริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษทั อาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างการได้เป็ น
ครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไรพอที่จะทาเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในคราวถัดไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ )
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (เดิมชื่อว่า บริษทั ออริจ้นิ เฮ้าส์ จากัด) ก่อตัง้ ขึน้ โดย ORI ซึง่
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 โดยบริษทั ฯ ถือเป็ นบริษทั แกนนาหลัก (Flagship Company) ของ
กลุ่ม ORI ทัง้ นี้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยแนวราบในประเทศไทย
ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ซึง่ แบ่งตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและรูปแบบของโครงการ ได้แก่ (1) แบรนด์ “เบลกราเวีย” (2)
แบรนด์ “แกรนด์ บริ ทาเนี ย” (3) แบรนด์ “บริ ทาเนี ย” และ (4) แบรนด์ “ไบรตัน” ซึ่งได้รบั ผลตอบรับที่ดีจาก
ผู้บริโภค เนื่องจากบริษัทฯ มีความโดดเด่นด้านการออกแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน รูปแบบโครงการ และ
สิง่ อานวยความสะดวกภายในโครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ สามารถปิ ดโครงการแล้ว จานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ
2,028 ล้านบาท มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิจ์ านวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
17,550 ล้านบาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 4,300 ล้านบาท
และโครงการในอนาคต จานวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 10,800 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก สรุปดังนี้
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บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

ก่อนการเสนอขายหุ้น
ให้แก่ประชาชน
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น ร้อยละ
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี 599,999,940 100.00
จากัด (มหาชน) 1/
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
20
0.00
นางอารดา จรูญเอก
20
0.00
นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันท์ 2/
20
0.00
ประชาชนทัวไป
่
กรรมการ ผู้ บ ริห าร และ/หรือ
พนั ก งานของ ORI และบริษั ท
ย่อยของ ORI
กรรมการ ผู้ บ ริห าร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท และบริษัท
ย่อยของบริษทั 3/
กรรมการ ผู้ บ ริห าร และ/หรือ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่ อ ยของบริษัท ฯ ซึ่ง ได้ร ับ การ
เสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
(ESOP Warrant) 4/
รวม
600,000,000 100.00

หมายเหตุ:

1/

หลังการเสนอขายหุ้น
หลังการใช้สิทธิ
ให้แก่ประชาชน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุ้น ร้อยละ จานวนหุ้น ร้อยละ
599,999,940 70.37 599,999,940 70.00
20
20
20
230,200,000
13,470,000

8,980,000

-

852,650,000

0.00
20
0.00
20
0.00
20
27.00 230,200,000
1.58 13,470,000

1.05

8,980,000

1.05

-

4,490,000

0.52

100.00 857,140,000

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จานวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

1

กลุ่มครอบครัวจรูญเอก5/
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล และนายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล โดย บล.เคทีบี
เอสที จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นางวารุณี ชลคดีดารงกุล
State Street Europe Limited
บริษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
นายนิติ วณิชย์จริ ฐั ติกาล
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 1
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
รวม

1,504,679,403

61.34

118,552,400

4.83

87,228,078
35,300,000
30,095,144
24,006,900
20,500,000
20,244,154
19,962,833
15,096,500
1,860,533,012

3.56
1.44
1.23
0.98
0.84
0.83
0.81
0.62
75.85

3
4
5
6
7
8
9
10

100.00

บริษัท ออริจ้ิน พร็อ พเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เป็ น บริษัทฯ จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ประกอบธุร กิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และธุรกิจให้บริ
การทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคล ณ
วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ดงั นี้

ลาดับ

2

0.00
0.00
0.00
26.86
1.57

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 6

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)
ลาดับ
หมายเหตุ:

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ทุนชาระแล้วทัง้ หมดขอบริ ษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ร้อยละ
100.00

2/

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โครงการ ESOP จานวนไม่เกิน 550,000 หุ้น และโครงการ
ESOP Warrant ไม่เกิน 276,000 หน่ วย (อัตราการใช้สทิ ธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ )
ให้แก่นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันท์ ตาแหน่งประธานอานวยการของบริษทั ฯ

3/

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติจดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน โครงการ ESOP จานวนไม่เกิน 8,980,000 หุน้ และมีมติจดั สรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน โครงการ ESOP ให้แก่นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันท์ จานวนไม่เกิน 550,000 หุน้

4/

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติจดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในโครงการ ESOP Warrant จานวนไม่เกิน 4,490,000 หน่วย
และมีมติจดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในโครงการ ESOP Warrant ให้แก่นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันท์
จานวนไม่เกิน 276,000 หน่วย

5/

กลุ่มครอบครัวจรูญเอก ถือหุ้นจานวน 1,504,679,403 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 61.34 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท
ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1) นายพีระพงศ์ จรูญเอก 2) บริษทั ทุนพีรดา จากัด 3) นางอารดา
จรูญเอก และ 4) นางพรรณี พิทยายน ทัง้ นี้ การถือหุน้ ของกลุ่มครอบครัวจรูญเอก ในบริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีสดั ส่วนดังนี้

ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัวจรูญเอก
1 นายพีระพงศ์ จรูญเอก
2 บริษทั ทุนพีรดา จากัด6/
3 นางอารดา จรูญเอก
4 นางพรรณี พิทยายน
รวมการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวจรูญเอก
หมายเหตุ:

จานวนหุ้นที่ถือ
2,452,862,453

6/

จานวนหุ้นที่ถือ
693,606,354

ร้อยละ
28.28

618,779,918
167,457,556
24,835,575
1,504,679,403

25.23
6.83
1.01
61.34

บริษทั ทุนพีรดา จากัด เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company)
โดยมีผถู้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็ นดังนี้

ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษทั ทุนพีรดา จากัด
1 นายพีระพงศ์ จรูญเอก

จานวนหุ้นที่ถือ
150,000

ร้อยละ
30.00

2 นางอารดา จรูญเอก7/

149,999

30.00

3 เด็กชาย พีระ จรูญเอก8/

100,000

20.00

4 เด็กหญิง รดา จรูญเอก8/

100,000

20.00

1
500,000

0.00
100.00

5

นางพรรณี พิทยายน9/
รวม

หมายเหตุ:

7/
8/

9/

นางอารดา จรูญเอก เป็ นคู่สมรสของนายพีระพงศ์ จรูญเอก
เด็กชายพีระ จรูญเอก และ เด็กหญิงรดา จรูญเอก เป็ นบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอาร
ดา จรูญเอก
นางพรรณี พิทยายน เป็ นบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (Concert party)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 7

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลและรายละเอียดรายได้รวมของของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ปี 2561

หน่ วย : ล้านบาท

มูลค่า

รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์(1)

512.94

ปี 2562

ร้อยละ

มูลค่า

ปี 2563

ร้อยละ

99.51 1,556.80

มูลค่า

99.73 2,336.28

ร้อยละ

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2563

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2564

มูลค่า

มูลค่า

99.75 1,840.69

ร้อยละ

99.73 2,804.86

ร้อยละ

99.87

รายได้ดอกเบีย้ (2)

0.05

0.01

0.26

0.02

0.13

0.01

0.06

0.00

0.13

0.00

รายได้อ่นื (2) / (3)

2.47

0.48

3.95

0.25

5.68

0.24

4.84

0.26

3.58

0.13

100.00 2,808.57

100.00

รวมรายได้

515.47

100.00 1,561.01

100.00 2,342.09

100.00 1,845.59

หมายเหตุ: (1) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตาม มูลค่าที่ได้รบั หักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่บริษทั ฯ จ่ายแทนให้แก่ลูกค้า
และสิง่ ตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้กบั ลูกค้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS15)
(2) ในปี 2561 ได้ปรับปรุงรายการรายได้อ่นื และรายได้ดอกเบี้ยในตารางโครงสร้างรายได้ข องบริษัทฯ เพื่อ ให้ส ามารถ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2562 - ปี 2563 โดยในปี 2561 รายได้ดอกเบี้ย เท่ากับ 0.05 ล้านบาท และรายได้อ่นื เท่ากับ
2.47 ล้านบาท
(3) รายได้อ่นื ประกอบด้วย รายได้จากการยกเลิกสัญญา เป็ นหลัก

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส(1)
2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2)
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
4. ดร.วิจารย์ ศิมาฉายา(2)
กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
(2)
5. นายดลชัย บุณยะรัตเวช
กรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ จันทร์พทิ กั ษ์
กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
(3)
7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ
กรรมการ
หมายเหตุ: (1) ได้รบั การแต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
(2) ได้รบั การแต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
(3) จากประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้แต่งตัง้ นายสมสกุล แสงสุวรรณ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทแทนนายสุรนิ ทร์
สหชาติโภคานันท์ ทีล่ าออกไป โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2564

โดยมี นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
1.1 ความเสีย่ งจากการจัดหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้หลักจากโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทบ้านแนวราบชนิดเดียว
ความเสีย่ งจากการก่อสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย
ความเสีย่ งจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ความเสีย่ งด้านงานก่อสร้างและคุณภาพผลงานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงาน และแรงงานฝีมอื
ความเสีย่ งจากความสาเร็จของโครงการทีก่ าลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของโครงการในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
ความเสีย่ งจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
ความเสีย่ งจากความคุม้ ครองของเครื่องหมายการค้า
ความเสีย่ งจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนและสภาพคล่อง และความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อปฎิบตั แิ ละข้อกาหนดใน
สัญญาเงินกู้
1.13 ความเสีย่ งจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
1.14 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
1.15 ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทั ฯ
1.16 ความเสีย่ งจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ ตลาดการเงิน และ
ปั จจัยมหภาคอื่นๆ
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของบริษทั ฯ
2.1 ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
3. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
3.1 ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯสภาพคล่อง และปริมาณการซื้อขาย
3.3 ความเสีย่ งกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ จานวนมาก และหากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ดังกล่าวสามารถขายหุน้ ได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั ฯ
3.4 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการซื้อขายและการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.5 ความเสีย่ งจากความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตของบริษทั ฯ
3.6 ความเสี่ยงกรณีกฎหมายไทยและข้อบังคับ ของบริษัทฯ มีข้อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ บริษทั ฯ
3.7 ความเสีย่ งจากการทีผ่ ลู้ งทุนทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศไทยอาจมีขอ้ จากัดในการใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอนาคต

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - ปี 2563) และสาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2564
ณ วันที่ / สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

ฐานะการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลการดาเนิ นงาน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (1) (หน่วย : บาท)
หมายเหตุ:

2561
1,569.94
1,378.99
190.95
2561
512.94
349.24
163.7
57.13
18.83
71.65
5.92

2562
5,252.04
4,773.87
478.18

2563
7,034.95
6,106.95
928.00

2562

2563

1,556.80
1,068.34
488.46
194.9
38.3
207.14
16.5

2,336.28
1,597.63
738.65
242.29
58.91
348.72
14.28

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ / สาหรับ
งวดสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน
2564
8,048.36
6,667.79
1,380.57

งวด 9 เดือน
ปี 2563
1,840.69
1,254.04
586.64
181.20
41.75
290.07
0.73

งวด 9 เดือน
ปี 2564
2,804.86
1,919.09
885.77
253.07
63.43
452.30
0.75

(1) กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวดส่วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่ในระหว่างงวด

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ณ วันที่ / สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
2561

2562

ณ วันที่ / สาหรับ ณ วันที่ / สาหรับ
งวดสิ้นสุด
งวดสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน
2563
2563
2564
31.62
31.87
31.58
14.89
15.72
16.10
6.58
4.83
8.00
5.68
52.25
49.60

อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

31.91
13.90
7.22
6.96

31.38
13.27
9.98
6.07

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

46.67

61.92

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.14

1.11

1.23

1.23

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.06

0.02

0.01

0.04

คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงาน
บริษัท ฯ มีร ายได้ร วมในปี 2561 – 2563 จ านวน 515.47 ล้ า นบาท 1,561.01 ล้ า นบาท และ 2,342.09
ล้านบาท และในงวด 9 เดือนของปี 2563 และปี 2564 จานวน 1,845.59 ล้านบาท และ 2,808.57 ล้านบาท ตามลาดับ
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เติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ตามแผนการขยายโครงการของบริษัทฯ โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในปี 2561 – 2563 อยู่ท่รี ้อยละ 113.16 ต่อปี สาเหตุ หลักจากแนวโน้ม
ความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเมืองตามการขยายตัวของระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้ า รวมทัง้ การลงทุนของภาครัฐและเอกชนทีก่ ระจายไปตามชุมชนชานเมือง
และจุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับเขตเศรษฐกิจสาคัญของภาคต่างๆ ในประเทศ ประกอบกับราคาคอนโดมิเนียมที่
ปรับ ตัว สูงขี้น รวมทัง้ สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ผู้บ ริโภคมีค วามต้อ งการที่อยู่อาศัย
แนวราบมากขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคต้องการทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ คี วามเป็ นส่วนตัวและมีความเป็ นสัดเป็ นส่วนในการอยู่อาศัย
โดยเห็นได้จากส่วนแบ่งของยอดขายทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบในตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในรอบ 16 ปี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 60.0 1
ของยอดขายทีอ่ ยู่อาศัยทัง้ หมด ส่งผลให้โครงการทีอ่ ยู่อาศัยแนวราบของบริษทั ฯ ได้รบั การตอบรับทีด่ แี ละเติบโตขึน้ ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นในปี 2561 – 2563 จานวน 163.70 ล้านบาท 488.46 ล้านบาท และ 738.65 ล้านบาท
ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 31.91 ร้อยละ 31.38 และร้อยละ 31.62 ตามลาดับ การเพิม่ ขึน้ ของกาไร
ขัน้ ต้นสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ในขณะทีอ่ ตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ในปี
2562 อยู่ท่รี ้อยละ 31.38 ลดลงเล็กน้ อยจากปี 2561 เนื่องจากในบางโครงการ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ต่ าว่าค่าเฉลี่ย
เล็กน้อย จากทีม่ กี ารปรับราคาขายเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขันกับบริษทั คู่แข่งได้ ในปี 2563 อัตรากาไร
ขัน้ ต้นของบริษทั ฯ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 31.62 เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2562 เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถจัดหาทีด่ นิ ในราคาทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการออกแบบโครงการโดยใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ทาให้ได้รบั กระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า ส่งผลให้
บริษทั ฯ สามารถขายโครงการภายใต้แบรนด์หลักของบริษทั ฯ คือแบรนด์ บริทาเนีย บางโครงการในอัตรากาไรขัน้ ต้นที่
สูง
สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 586.64 ล้านบาท และ 885.77
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 31.87 และร้อยละ 31.58 ตามลาดับ เนื่องจากบางโครงการ มีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่ จากทีม่ กี ารปรับราคาขายเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขันกับบริษทั คู่แข่งได้ และมีการ
ให้โปรโมชันมากขึ
่
น้ เพื่อกระตุน้ ยอดขายในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ในปี 2561 – 2563 จานวน 71.65 ล้านบาท 207.14 ล้านบาท และ 348.72 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 13.90 ร้อยละ 13.27 และร้อยละ 14.89 จากรายได้รวม ตามลาดับ โดยกาไรสุทธิท่ี
เพิม่ ขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และกาไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามจานวนโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เสร็จและทยอยโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ลูกค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามแผนขยายโครงการ อย่างไรก็ดี ในปี 2562 อัตรากาไรสุทธิ
อยู่ท่รี ้อยละ 13.27 ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ บริษัทฯ มุ่งเน้ นในการทา
โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์บริทาเนีย (Brand Awareness) ให้กบั ผู้บริโภคมากขึน้ โดย
เน้นจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายโครงการ ในขณะทีใ่ นปี 2563 อัตรากาไรสุทธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 14.89 เพิม่ ขึน้
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จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตรากาไรขัน้ ต้นเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายการขายลดลง เนื่องด้วยบริษทั ฯ มี
การปรับแผนการขายและการตลาด โดยลดการใช้บุคลากรภายนอกในการจัดกิจกรรมการตลาดและใช้ศกั ยภาพของ
บุ ค ลากรภายในการจัด กิจกรรมดัง กล่ า วมากขึ้น อีก ทัง้ ใช้แ ผนการตลาดผ่ า นช่อ งทางออนไลน์ ในการสื่อ สารกับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 290.07 ล้านบาท และ 452.30
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 15.72 และร้อยละ 16.10 จากรายได้รวม ตามลาดับ โดยกาไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้
สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ตามการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง และในไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 2564 บริษทั ฯ สามารถทารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และกาไรสุทธิรายไตรมาสทีส่ ูงทีส่ ุดตัง้ แต่บริษทั ฯ เริม่
ก่อตัง้ ในปี 2559 อีกทัง้ อัตรากาไรสุทธิของบริษทั ฯ ปรับเพิม่ ขึน้ โดยมีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการ
บริหารค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการดาเนินงานของบริษั ทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีจานวนโครงการที่เปิ ดขายเพิม่ ขึ้นตาม
แผนการขยายธุ ร กิจ อย่ า งไรก็ดี บริษัท ฯ สามารถบริห ารค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและการบริห ารในภาพรวมได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยการปรับรูปแบบการดาเนินงานในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึง่ ใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางแพลทฟอร์มออนไลน์ในการส่งเสริมการ
ขายมากขึน้ โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวมีตน้ ทุนทีต่ ่ากว่าการตลาดรูปแบบอื่น อีกทัง้ สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทาให้บริษทั ฯ สามารถลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านการขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ โดยในงวด 9 เดือนของปี 2564 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.02 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ท่ี
ร้อยละ 9.84 ทาให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมสาหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 อยู่ทร่ี อ้ ยละ
11.27 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2563 ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 12.08
ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 1,569.94 ล้านบาท
5,252.04 ล้านบาท 7,034.95 ล้านบาท และ 8,048.36 ล้านบาท ตามลาดับ แบ่งเป็ น 1) สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ
97.41– 99.79 และ 2) สินทรัพย์ไม่สนิ หมุนเวียน ร้อยละ 0.21 – 2.59 โดยสินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ มากจากสินทรัพย์
หมุ น เวียนได้แก่ ต้น ทุ น โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เ พื่อ ขาย หรือ คิด เป็ นสัด ส่ วนร้อ ยละ 80.80 – 96.06 ของ
สิน ทรัพ ย์ร วม ทัง้ นี้ สิน ทรัพย์ร วมของบริษัทฯ เพิ่ม ขึ้น อย่ างต่อเนื่ อ ง โดยมีสาเหตุหลัก จากการเพิ่มขึ้น ของต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายตามแผนการเติบโตของบริษทั ฯ ซึง่ เห็นได้จากจานวนโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่เพิม่ ขึ้นจากจานวน 3 โครงการ ณ สิ้นปี 2561 เป็ นจานวนทัง้ สิ้น 21 โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2564
ณ สิ้น ปี 2561 บริษัท ฯ มีสิน ทรัพ ย์ร วมจ านวน 1,569.94 ล้า นบาท โดยหลัก เป็ น ต้น ทุ น โครงการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของโครงการบริทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา ซึง่ มีแผนการเปิ ดขายในช่วงปลายปี 2561
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 5,252.04 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 3,682.10 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 234.54 จาก ณ สิน้ ปี 2561 สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย โดยยอดส่วนใหญ่มาจากการเริม่ พัฒนาโครงการบริทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ และโครงการแกรนด์ บริทาเนีย
วงแหวน รามอินทรา
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ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 7,034.95 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 1,782.91 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 33.95 จาก ณ สิ้นปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิม่ เติมจาก 11 โครงการเดิม เพื่อ
รองรับการรับรูร้ ายได้ในปี 2563 คิดเป็ นสัดส่วนรวมร้อยละ 84.54 ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ณ สิน้ ปี 2563 โดยมีรายการหลักจาก 1) โครงการบริทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ 2) โครงการแกรนด์ บริทาเนีย วงแหวน
รามอินทรา และ 3) โครงการแกรนด์ บริทาเนีย ราชพฤกษ์ พระราม 5
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 8,048.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,013.42
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.41 จาก ณ สิน้ ปี 2563 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และเงินมัดจาค่าทีด่ นิ ตามแผนการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ ในอนาคต
หนี้ สิน
ณ สิ้นปี 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจานวน 1,378.99 ล้านบาท
4,773.87 ล้านบาท 6,106.95 ล้านบาท และ 6,667.79 ล้านบาท ตามลาดับ แบ่งเป็ น 1) หนี้สนิ หมุนเวียน ร้อยละ 92.36
– 99.88 และ 2) หนี้ไม่สนิ หมุนเวียน ร้อยละ 0.12 – 7.64 โดยหนี้สนิ หลักของบริษทั ฯ มากจากหนี้สนิ หมุนเวียน ได้แก่
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ใหญ่ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 44.87 – 54.00 ของหนี้สนิ รวม ทัง้ นี้ หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ใหญ่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
และเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคารเป็ นหลัก เพื่อใช้พฒ
ั นาโครงการและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนตามแผนการขยายตัวของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ใหญ่ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 1,378.99 ล้านบาท โดยหลักเป็ นหนี้สนิ จากเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
บริษทั ใหญ่และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 4,773.87 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 3,394.88 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 246.19 จาก ณ สิน้ ปี 2561 สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ใหญ่ และ
เงินกู้ยมื จากธนาคารจานวน 1,509.08 ล้านบาท และ 1,290.06 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มี
จานวนโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาเพิม่ ขึน้ จานวน 9 โครงการจาก ณ สิน้ ปี 2561
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 6,106.95 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 1,333.08 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 27.92 จาก ณ สิน้ ปี 2562 สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ จากเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบริษทั ใหญ่ และ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 747.45 ล้านบาท และ 474.42 ล้านบาท ตามลาดับ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ทเ่ี ปิ ด
ขายในปี 2563 เช่น โครงการบริทาเนีย สายไหม และโครงการแกรนด์ บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 6,667.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 560.84 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.18 จาก ณ สิน้ ปี 2563 สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ใหญ่
และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 711.10 ล้านบาท และ 275.48 ล้านบาท ตามลาดับ โดยหลักเพื่อใช้สาหรับซื้อ
ทีด่ นิ ของโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการทีจ่ ะเปิ ดตัวในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ทยอยรับรูร้ ายได้
จากการโอนกรรมสิทธิและจ่
์ ายคืนเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ มี
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคารลดลงจานวน 486.73 จากสิน้ ปี ก่อน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2561 - 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีจานวน 190.95 ล้าน
บาท 478.18 ล้านบาท 928.00 ล้านบาท และ 1,380.57 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือ หุ้น
โดยรวมเป็ นผลมาจากปั จจัยหลักดังต่อไปนี้ 1) บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2561 – ณ วันที่
30 กัน ยายน 2564 2) การเพิ่มทุน จดทะเบียนจานวน 80.00 ล้า นบาท ในปี 2562 จากทุ น จดทะเบียนเดิมจานวน
120.00 ล้านบาท เป็ น 200.00 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงิน และได้รบั ชาระหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเต็มมูลค่าแล้ว และ 3) การเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 100.00 ล้านบาท ในปี
2563 จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 200.00 ล้านบาท เป็ น 300.00 ล้านบาท ตามการขยายตัวของบริษทั ฯ และตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และได้รบั ชาระหุน้ เพิม่ ทุน ดังกล่าวเต็มมูลค่าแล้ว โดย ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารจ่าย
ปั นผล
การจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาลปี 2564
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา
หุ้นละ 1.23 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม เป็ นจานวน 738.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษัทฯ คาดว่า การจ่ายเงินปั นผลจานวน
ดังกล่าวเป็ นการจ่ายจากเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากธนาคาร (Bridging loan) ซึ่งจะไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 204.34
ล้านบาท ประกอบกับกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการดาเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 4 ในปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงสภาพคล่องทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะส่งผลกระทบให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงและอาจมีผล
ต่ อ อัต ราส่ ว นต่ า งๆ ที่เ ปรีย บเทีย บกับ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ เปลี่ย นแปลงไป เช่ น อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็ นต้น โดยหากคานวณเสมือนว่าการจ่ายเงิน ปั นผล
ดังกล่าวเกิดขึน้ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและอัตราส่วนต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไป
โดยประมาณ ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้
รายการ

หน่ วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(ก่อนจ่ายเงิ นปันผล 738.00
ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หลังจ่ายเงิ นปันผล 738.00
ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

8,048.36

8,048.36

หนี้สนิ รวม

ล้านบาท

6,667.79

7,405.79

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

ล้านบาท

1,380.57

642.57

มูลค่าตามราคาบัญชี

บาทต่อหุน้

2.30

1.07

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.23

1.10

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

เท่า

4.83

11.53

ร้อยละ

52.25

76.80

อัตราส่วนตอบแทนผูถ้ อื หุน้
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แม้ว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ หลังจ่ายปั นผลจะค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษทั ฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รบั เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไปจ
่ านวน 252,650,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท บริษทั ฯ จะนาเงินบางส่วนทีไ่ ด้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ไปชาระคืนเงินกู้
จากธนาคาร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นเงินกู้ยมื เพื่อนามาจ่ายเงินปั นผล ส่งผลให้บริษทั ฯ จะมีสภาพคล่องมากขึน้ และอัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ลดลง
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ :

นางสาวฐิตมิ า กุลจิตติอมร

สถานที่ติดต่อ :

บริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)
อาคารภิรชั ทาวเวอร์ชนั ้ 21 ไบเทคบางนา 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ :

021 613 000

คาเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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