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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 

 

ขอ้มูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวน ซึ่งเป็นเพยีง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี่ยงของบรษิัทที่ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (“บริษัท ฯ”) 
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย์และบรษิัทฯ หรอือาจศกึษาขอ้มูลได้จากแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสอืชี้ชวนที่บรษิัทยื่นต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ไดท้ี ่website ของส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 
ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน)  
(ระยะเวลาการเสนอขาย: ส าหรบัผูถ้อืหุน้เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั เฉพาะ

กลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ :  วนัที ่7 – 9 ธนัวาคม 2564 และ  
ส าหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื นิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้ร่วมการ

ส ารวจความตอ้งการซื้อ (Book Building) ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของ ORI และบรษิทัย่อยของ ORI (ซึง่ไม่รวมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) และกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย : วนัที ่13 – 15 ธนัวาคม 2564) 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย : บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ประเภทธรุกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง
บา้นเดีย่ว บา้นแฝด ทาวน์โฮม และทาวน์เฮา้ส ์และอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนั 

จ านวนท่ีเสนอขาย : หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 252,650,000 หุน้ คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 29.6 ของ
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอ
ขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้ 

สดัส่วนการเสนอขายหุ้น :  

ประเภทผู้ลงทุน 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

(หุ้น) 
สดัส่วนท่ีเสนอ
ขาย (ร้อยละ) 

1. ผู้ถือหุ้นสามญัของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มสีิทธไิด้รบัจดัสรรหุ้น 
(Pre-emptive Offering) จ านวนไม่เกนิ(1)  

34,530,000 13.7 

2. บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ประมาณ 41,880,000 16.6 

3. นักลงทุนสถาบนั และนิติบุคคลที่สามารถเขา้ร่วมการส ารวจ
ความตอ้งการซื้อ จ านวนประมาณ 

151,590,000 60.0 
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ส่วนที ่1 หน้าที ่2 

4. ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ านวนประมาณ 2,200,000 0.9 

5. กรรมการ ผู้บรหิาร และ /หรอื พนักงานของ ORI และบรษิัท
ย่อยของ ORI จ านวนไม่เกนิ 

13,470,000 5.3 

6. กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ(2) 

8,980,000 3.6 

รวมทัง้หมด 252,650,000 100.0 

หมายเหตุ:   (1) ตามทีไ่ดร้บัมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2564 เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 
 (2) ตามทีไ่ดร้บัมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2564 ของบรษิทั ออรจิิน้ 

พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน)  

เง่ือนไขในการจดัจ าหน่าย :  รบัประกนัการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จ านวน (Firm Underwriting) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ 10.0 – 10.5 บาทต่อหุน้ 
โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะ
ด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการประกาศราคาดงักล่าวภายในเวลา 17.00 น. วนัที่ 3 ธนัวาคม 2564 
ผ่าน เว็บไซต์ของบรษิัทฯ (www.britania.co.th) และการแจ้งข่าวของ ORI ผ่าน
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
 
ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์
ตี้ จ ากดั (มหาชน) (“ORI”) เฉพาะกลุ่มที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วน
การถือหุ้นใน ORI (Pre-emptive Rights) ผู้มอีุปการคุณของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการส ารวจความ
ต้องการซื้อ (Book Building) บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรอื พนักงานของ ORI และบริษัทย่อยของ ORI และ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะ
ช าระเงนิค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งจะมกีารประกาศราคาในวนัและ
เวลาตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
 

มูลค่าการเสนอขาย : 2,526,500,000 - 2,652,825,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้ (Par) : 0.5 บาทต่อหุน้ 

มูลค่าตามราคาบญัชี  
(Book Value) : 

2.3 บาทต่อหุ้น ค านวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 จ านวน 1,380.6 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นที่ออกและเรียก
ช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ 600.0 ลา้นหุน้ 
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การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
จนถึงช่วงเสนอขาย : -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัยก์บักลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์เช่น การถือหุ้นระหว่างกนั การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ การกู้ยืมจากกลุ่มท่ี
ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และความสมัพนัธ์อ่ืนท่ีอาจท าให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์าดความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ี :  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวกบัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
รวมจ านวน 3,923.6 ล้านบาท โดยมยีอดเงนิกู้ยมืคงค้างรวมจ านวน 226.6 ล้านบาท ทัง้นี้ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษัทหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงนิร่วมและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้  บรษิทัฯ อาจช าระคนืเงนิกู้บางส่วนจาก
สถาบนัการเงนิดงักล่าว (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.1 วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ) 

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย :  
▪ ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายสุดทา้ย (Final Price) ของหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จะกระท าผ่านการ

ส ารวจความตอ้งการซื้อหลกัทรพัย ์(Bookbuilding) ซึง่เป็นวธิกีารสอบถามปรมิาณความตอ้งการซื้อหุน้สามญั
ของนักลงทุนสถาบนัในแต่ละระดบัราคาโดยการตัง้ชว่งราคา (Price Range) และเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนสถาบนั
และนิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้ร่วมการส ารวจความตอ้งการซื้อ แจง้ราคาและจ านวนหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซื้อมายงั
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่3 ขอ้ 6.2.1 โดยช่วงราคาทีน่ ามาใช้
ท าการส ารวจความต้องการซื้อหลกัทรพัย์ (Bookbuilding) อยู่ทีร่ะหว่างราคา 10.0 – 10.5 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะพจิารณาร่วมกนัในการก าหนดราคาเสนอ
ขายสุดทา้ย (Final IPO Price) โดยพจิารณาจากราคาและจ านวนหุน้ทีผู่ล้งทุนสถาบนัและนิตบิุคคลทีส่ามารถ
เขา้ร่วมการส ารวจความต้องการซื้อเสนอความต้องการซื้อเขา้มา โดยค านึงถงึราคาทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บั
เงนิตามจ านวน และค านึงถงึเสถยีรภาพของราคาหุน้ในตลาดรอง 

▪ การเสนอขายหุน้สามญัโดยบรษิทัฯ ในครัง้นี้ได้มกีารก าหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 10.0 – 10.5 บาทต่อหุน้ 
โดยหากพจิารณาก าไรสุทธขิองบรษิัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 
2564) ซึ่งเท่ากบั 510.95 ล้านบาท หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและช าระแล้วหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้
นี้เท่ากบั 852,650,000 หุน้ จะไดก้ าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings Per Share) เท่ากบั 0.60 บาทต่อหุน้ และคดิ
เป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 16.69 – 17.52 เท่า 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ จึงได้แสดงราคาเฉลี่ย และ
อตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธติ่อหุน้เฉลี่ยของบรษิัทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่ลีกัษณะการด าเนินธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกบักลุ่มบรษิทัฯ ซึง่พจิารณาจาก
โครงสร้างรายได้ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่สีดัส่วนรายไดจ้ากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อาศยั
แนวราบเป็นรายได้หลกั ทัง้หมด 9 บรษิัทมาใช้เทยีบเคยีงในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 28 กนัยายน 2564 
จนถงึวนัที ่10 พฤศจกิายน 2564 จ านวน 30 วนัท าการ (พจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิในส่วนที ่3.4 ขอ้มลูทางการ
เงนิเพื่อประกอบการประเมนิราคาหุน้ที่เสนอขาย) อตัราส่วน P/E ดงักล่าวค านวณจากฐานะการเงนิในอดตี 
โดยทีย่งัมไิดพ้จิารณาถงึผลการด าเนินงาน หรอืความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและ



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้าที ่4 

อนาคต รวมทัง้ไม่ได้เป็นอตัราส่วนที่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากเป็นการค านวณ
อตัราส่วนในช่วงเวลาทีต่่างกนั 

 

สดัส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด Silent Period : จ านวน 135,135,480 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
15.85 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้ ทัง้นี้ การ
ค านวณสดัส่วนหุน้ของผูม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารทีไ่ม่ตดิ Silent Period ดงักล่าว จะไม่นับรวมหุน้จากทีผู่ม้ส่ีวนร่วมใน
การบรหิารไดร้บัการจดัสรรในฐานะผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้]  

ตลาดรอง : SET 

หมวดธรุกิจ (Sector) : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน : เกณฑก์ าไร (Profit Test) 

 
วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

 
วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการพฒันาโครงการ และ/หรอื 
การขยายธุรกจิ  

450.0 – 550.0 ภายในปี 2565  

2. เพื่อช าระเงนิกูย้มื(1)  1,800.0 – 2,000.0 ภายในปี 2564  

3. เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 36.7 – 213.3 ภายในปี 2565 

 รวม 2,463.3 – 2,586.7    

หมายเหตุ:   (1) เงนิกู้ยมืดงักล่าวรวมถงึเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาว และเงนิกู้ยมืส าหรบัการจ่ายเงนิปันผล ที่บรษิทัฯ ต้องช าระใหแ้ก่
ธนาคารซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัที่ปรกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 ของบรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
อย่างไรก็ด ีจ านวนเงนิที่จะช าระคนืแก่สถาบนัการเงนิขึน้อยู่กบัจ านวนเงนิทีไ่ด้รบัจากการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนหลงั
หกัค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หกัลบด้วยเงนิทุนส าหรบัการพฒันาโครงการ 
และ/หรอื การขยายธุรกจิในขอ้ 1. (โปรดพจิารณารายละเอยีดเงนิกูย้มืและเงื่อนไขเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มลูส าคญัอื่น ขอ้
ที ่8.1.3 สญัญาสนิเชื่อเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ) 

การประมาณการขา้งต้นของบรษิทัฯ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและประมาณการเกีย่วกบัการลงทุนของ
บริษัทฯ ในปัจจุบนั และเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัสรรเงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อ
ประชาชนในครัง้นี้ ทัง้นี้ แผนการด าเนินงานของบรษิัทฯ และการลงทุนที่เกิดขึ้นจรงิในอนาคตอาจแตกต่างไปจาก
ปัจจุบนั นอกจากนี้ จ านวนหุ้นที่เสนอขายสุดทา้ยอาจน้อยกว่าจ านวนหุน้ทีเ่สนอขายขัน้สูงสุดตามทีไ่ด้เปิดเผยไวใ้น
เอกสารฉบบันี้ ซึ่งอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหลกัทรพัยค์รัง้นี้น้อยกว่าทีป่ระมาณการไวข้า้งตน้ ดงันัน้ 
แผนการใชเ้งนิทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งจากการประมาณการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยบรษิทัฯ อาจใชดุ้ลพนิิจในการใชเ้งนิที่



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้าที ่5 

ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวต้ามสมควร ซึ่ง
บรษิทัฯ เชื่อว่ากรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานและการลงทุนของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิัทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิัทฯ ก าหนดไวใ้นแต่ละปี 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของกจิการ และ/
หรอืผู้ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ กระแสเงนิสด การ
ส ารองเงนิไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไว้เพื่อจ่ายช าระคนืเงินกู้ยมื หรอืเป็นเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายใน
บริษัทฯ  เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม 

ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ หรอืประกาศอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัอาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างการได้เป็น
ครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบรษิทัฯ มกี าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในคราวถดัไป (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.3.9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้เสนอขายหลกัทรพัย ์

บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) (เดมิชื่อว่า บรษิทั ออรจิิ้น เฮา้ส ์จ ากดั) ก่อตัง้ขึน้โดย ORI ซึง่ 
มสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 โดยบรษิทัฯ ถอืเป็นบรษิทัแกนน าหลกั (Flagship Company) ของ
กลุ่ม ORI ทัง้นี้ ในการด าเนินธุรกจิเพื่อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบในประเทศไทย
ภายใต ้4 แบรนดห์ลกั ซึง่แบ่งตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและรปูแบบของโครงการ ไดแ้ก่ (1) แบรนด ์“เบลกราเวีย” (2) 
แบรนด์ “แกรนด์ บริทาเนีย” (3) แบรนด์ “บริทาเนีย” และ (4) แบรนด์ “ไบรตัน” ซึ่งได้รบัผลตอบรบัที่ดีจาก
ผู้บริโภค เนื่องจากบริษัทฯ มีความโดดเด่นด้านการออกแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน รูปแบบโครงการ และ       
สิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคยุคใหม่อย่างแทจ้รงิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 
2,028 ล้านบาท มโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสทิธิจ์ านวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 
17,550 ล้านบาท โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 4,300 ล้านบาท 
และโครงการในอนาคต จ านวน 9 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 10,800 ลา้นบาท 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ  ก่อนและหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก สรุปดงันี้  



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้าที ่6 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเสนอขายหุ้น
ให้แก่ประชาชน 

หลงัการเสนอขายหุ้น
ให้แก่ประชาชน 

หลงัการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้
จ ากดั (มหาชน) 1/ 

599,999,940 100.00 599,999,940 70.37 599,999,940 70.00 

2.  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 20 0.00 20 0.00 20 0.00 
3. นางอารดา จรญูเอก 20 0.00 20 0.00 20 0.00 
4. นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานันท์ 2/ 20 0.00 20 0.00 20 0.00 
5. ประชาชนทัว่ไป - - 230,200,000 27.00 230,200,000 26.86 
6. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนักงานของ ORI และบริษัท
ย่อยของ ORI 

- - 13,470,000 1.58 13,470,000 1.57 

7. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัท และบริษัท
ย่อยของบรษิทั 3/   

- - 8,980,000 1.05 8,980,000 1.05 

8. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(ESOP Warrant) 4/   

- - - - 4,490,000 0.52 

รวม 600,000,000 100.00 852,650,000 100.00 857,140,000 100.00 
หมายเหตุ:  1/  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และธุรกจิใหบ้ริ
การทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ บรกิารจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด และบรกิารรบัจา้งบรหิารโครงการนิตบิุคคล ณ 
วนัที ่30 กนัยายน  2564 บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1 กลุ่มครอบครวัจรญูเอก5/ 1,504,679,403 61.34 

2 
นายสมพงษ์ ชลคดดี ารงกุล และนายสมพงษ์ ชลคดดี ารงกุล โดย บล.เคทบีี
เอสท ีจ ากดั (มหาชน) 

118,552,400 4.83 

3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 87,228,078 3.56 
4 นางวารุณี ชลคดดี ารงกุล 35,300,000 1.44 
5 State Street Europe Limited 30,095,144 1.23 
6 บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 24,006,900 0.98 
7 นายนิต ิวณิชยจ์ริฐัตกิาล 20,500,000 0.84 
8 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 20,244,154 0.83 
9 N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 1 19,962,833 0.81 
10 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 15,096,500 0.62 
 รวม 1,860,533,012 75.85 



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 
 ทุนช าระแล้วทัง้หมดขอบริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) 2,452,862,453 100.00 

หมายเหตุ:  2/   ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 เมื่อ

วนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 มมีติจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน โครงการ ESOP จ านวนไม่เกิน 550,000 หุ้น และโครงการ 
ESOP Warrant ไม่เกิน 276,000 หน่วย (อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มสีทิธิซื้อหุน้สามญัได้ 1 หุน้) 
ใหแ้ก่นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานันท ์ต าแหน่งประธานอ านวยการของบรษิทัฯ 

   3/   ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 เมื่อ

วนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 มมีตจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน โครงการ ESOP จ านวนไม่เกนิ 8,980,000 หุน้ และมมีตจิดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุน โครงการ ESOP ใหแ้ก่นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานันท ์จ านวนไม่เกนิ 550,000 หุน้ 

                4/    ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 เมื่อ

วนัที ่23 กรกฎาคม 2564 มมีตจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในโครงการ ESOP Warrant จ านวนไม่เกนิ 4,490,000 หน่วย 
และมมีตจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใบส าคญัแสดงสทิธ ิในโครงการ ESOP Warrant ใหแ้ก่นายสุรนิทร์ สหชาตโิภคานันท์ 
จ านวนไม่เกนิ 276,000 หน่วย 

 5/  กลุ่มครอบครวัจรูญเอก ถือหุ้นจ านวน 1,504,679,403 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 61.34 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัท      

ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 1) นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 2) บรษิทั ทุนพรีดา จ ากดั 3) นางอารดา 
จรญูเอก และ 4) นางพรรณี พทิยายน ทัง้นี้ การถอืหุน้ของกลุ่มครอบครวัจรญูเอก ในบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 มสีดัส่วนดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครวัจรูญเอก  จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1 นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 693,606,354 28.28 

2 บรษิทั ทุนพรีดา จ ากดั6/ 618,779,918 25.23 
3 นางอารดา จรญูเอก 167,457,556 6.83 
4 นางพรรณี พทิยายน  24,835,575 1.01 

  รวมการถือหุ้นของกลุ่มครอบครวัจรญูเอก      1,504,679,403       61.34  

หมายเหตุ:  6/   บรษิทั ทุนพรีดา จ ากดั เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) 

โดยมผีูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 เป็นดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษทั ทุนพีรดา จ ากดั จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1 นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 150,000 30.00 

2 นางอารดา จรญูเอก7/ 149,999 30.00 

3 เดก็ชาย พรีะ จรญูเอก8/  100,000 20.00 

4 เดก็หญงิ รดา จรญูเอก8/  100,000 20.00 

5 นางพรรณี พทิยายน9/  1 0.00 
  รวม 500,000 100.00 

หมายเหตุ:  7/  นางอารดา จรญูเอก เป็นคู่สมรสของนายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

 8/  เดก็ชายพรีะ จรญูเอก และ เดก็หญงิรดา จรญูเอก เป็นบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของนายพรีะพงศ ์จรญูเอก และนางอาร

ดา จรญูเอก 

 9/  นางพรรณี พทิยายน เป็นบุคคลทีก่ระท าการร่วมกนั (Concert party) 

 
 



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้าที ่8 

สดัส่วนรายได้ 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลและรายละเอียดรายได้รวมของของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

หน่วย : ลา้นบาท 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งวด 9 เดือนแรก 
ปี 2563 

งวด 9 เดือนแรก 
ปี 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย(์1) 

512.94 99.51 1,556.80 99.73 2,336.28 99.75 1,840.69  99.73  2,804.86  99.87  

รายไดด้อกเบีย้(2)   0.05 0.01 0.26 0.02 0.13 0.01 0.06  0.00  0.13  0.00  

รายไดอ้ื่น(2) / (3)   2.47 0.48 3.95 0.25 5.68 0.24 4.84  0.26  3.58  0.13  

รวมรายได้ 515.47 100.00 1,561.01 100.00 2,342.09 100.00 1,845.59  100.00  2,808.57  100.00  

หมายเหตุ:  (1)  รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์แสดงตาม มูลค่าที่ได้รบัหกัด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่บรษิทัฯ จ่ายแทนใหแ้ก่ลูกคา้ 
และสิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหก้บัลูกคา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 (TFRS15) 

 (2) ในปี 2561 ได้ปรบัปรุงรายการรายได้อื่นและรายได้ดอกเบี้ยในตารางโครงสร้างรายได้ของบรษิัทฯ เพื่อให้สามารถ
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในปี 2562 - ปี 2563 โดยในปี 2561 รายได้ดอกเบี้ย เท่ากบั 0.05 ล้านบาท และรายได้อื่นเท่ากบั 
2.47 ลา้นบาท  

 (3) รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา เป็นหลกั 

คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั(1) ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  /กรรมการ 
2. นายนิวตั ิลมนุพนัธ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง /

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล(2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอสิระ 
4. ดร.วจิารย ์ ศมิาฉายา(2) กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 
5. นายดลชยั  บุณยะรตัเวช(2) กรรมการ 
6. นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ ์ กรรมการ /ประธานกรรมการบรหิาร 
7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ(3) กรรมการ 
หมายเหตุ:  (1)  ไดร้บัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2564 
 (2) ไดร้บัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2563 
 (3) จากประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2564 ได้แต่งตัง้นายสมสกุล แสงสุวรรณ ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทแทนนายสุรนิทร์ 
สหชาตโิภคานันท ์ทีล่าออกไป โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

โดยม ีนางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 

สรปุปัจจยัความเส่ียง 

1. ความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

1.1 ความเสีย่งจากการจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้าที ่9 

1.2 ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ มรีายไดห้ลกัจากโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นแนวราบชนิดเดยีว 

1.3 ความเสีย่งจากการก่อสรา้งบา้นเสรจ็ก่อนขาย 

1.4 ความเสีย่งจากแนวโน้มตน้ทุนการก่อสรา้ง ราคาวสัดุก่อสรา้ง และตน้ทุนค่าแรงทีเ่พิม่สงูขึน้ 

1.5 ความเสีย่งดา้นงานก่อสรา้งและคุณภาพผลงานของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

1.6 ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน และแรงงานฝีมอื 

1.7 ความเสีย่งจากความส าเรจ็ของโครงการทีก่ าลงัพฒันาอยู่และโครงการในอนาคต 

1.8 ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของโครงการในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล 

1.9 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัสงูในอุตสาหกรรม  

1.10 ความเสีย่งจากความคุม้ครองของเครื่องหมายการคา้ 

1.11 ความเสีย่งจากนโยบายการปล่อยสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของสถาบนัการเงนิ 

1.12 ความเสี่ยงจากการจดัหาเงนิทุนและสภาพคล่อง และความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้ปฎิบตัแิละขอ้ก าหนดใน
สญัญาเงนิกู ้

1.13 ความเสีย่งจากการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

1.14 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

1.15 ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบยีบ ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
ของบรษิทัฯ 

1.16 ความเสีย่งจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิ การเมอืงภายในประเทศ ภยัธรรมชาต ิตลาดการเงนิ และ
ปัจจยัมหภาคอื่นๆ 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการของบริษทัฯ 

2.1 ความเสีย่งจากการมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการบรหิารงาน 

3. ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรพัย ์

3.1 ความเสีย่งจากการน าหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯสภาพคล่อง และปรมิาณการซื้อขาย 

3.3 ความเสีย่งกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ถือครองหุน้ของบรษิทัฯ จ านวนมาก และหากผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ดงักล่าวสามารถขายหุน้ไดใ้นอนาคตอาจมผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัฯ 

3.4 ความเสีย่งเกีย่วกบัการซื้อขายและการส่งมอบหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลในอนาคตของบรษิทัฯ 

3.6 ความเสี่ยงกรณีกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ มีข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ 

3.7 ความเสีย่งจากการทีผู่ล้งทุนทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศไทยอาจมขีอ้จ ากดัในการใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน (Rights Offering) ในอนาคต 

 
 
 



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 
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สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2561 - ปี 2563) และส าหรบังวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี / ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

ณ วนัท่ี / ส าหรบั
งวดส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 
2561 2562 2563 2564 

สนิทรพัยร์วม 1,569.94 5,252.04 7,034.95 8,048.36 
หนี้สนิรวม 1,378.99 4,773.87 6,106.95 6,667.79 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 190.95 478.18 928.00 1,380.57 
 

ผลการด าเนินงาน 2561 2562 2563 
งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน 
ปี 2563 ปี 2564 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 512.94 1,556.80 2,336.28 1,840.69  2,804.86  
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 349.24 1,068.34 1,597.63 1,254.04  1,919.09  
ก าไรขัน้ตน้ 163.7 488.46 738.65 586.64  885.77  
ค่าใชจ้่ายในการขาย 57.13 194.9 242.29 181.20  253.07  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 18.83 38.3 58.91 41.75  63.43  
ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 71.65 207.14 348.72 290.07  452.30 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (1) (หน่วย : บาท) 5.92 16.5 14.28 0.73 0.75 
 
หมายเหตุ:  (1)  ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) 

ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีม่อียู่ในระหว่างงวด 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ณ วนัท่ี / ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

ณ วนัท่ี / ส าหรบั
งวดส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ณ วนัท่ี / ส าหรบั
งวดส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 31.91 31.38 31.62 31.87 31.58 
อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 13.90 13.27 14.89 15.72 16.10 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 7.22 9.98 6.58  4.83 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 6.96 6.07 5.68  8.00 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 46.67 61.92 49.60  52.25 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.14 1.11 1.23  1.23 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.06 0.02 0.01  0.04 

 
ค าอธิบายเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2561 – 2563 จ านวน 515.47 ล้านบาท 1,561.01 ล้านบาท และ 2,342.09         

ล้านบาท และในงวด 9 เดอืนของปี 2563 และปี 2564 จ านวน 1,845.59 ล้านบาท และ 2,808.57 ล้านบาท ตามล าดบั 



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้าที ่11 

เติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีตามแผนการขยายโครงการของบรษิัทฯ โดยคดิเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 

(Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในปี 2561 – 2563 อยู่ที่ร้อยละ 113.16 ต่อปี สาเหตุหลกัจากแนวโน้ม

ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นจดัสรรเตบิโตอย่างต่อเน่ือง จากการขยายตวัของเมอืงตามการขยายตวัของระบบ

สาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า รวมทัง้การลงทุนของภาครฐัและเอกชนทีก่ระจายไปตามชุมชนชานเมอืง

และจุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกจิส าคญัของภาคต่างๆ ในประเทศ ประกอบกบัราคาคอนโดมเินียมที่

ปรับตัวสูงขี้น รวมทัง้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่อยู่อาศยั

แนวราบมากขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคต้องการทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามเป็นส่วนตวัและมคีวามเป็นสดัเป็นส่วนในการอยู่อาศยั  

โดยเหน็ไดจ้ากส่วนแบ่งของยอดขายทีอ่ยู่อาศยัประเภทแนวราบในตลาดทีเ่พิม่สูงขึน้ในรอบ 16 ปี อยู่ทีร่อ้ยละ 60.0 1 

ของยอดขายทีอ่ยู่อาศยัทัง้หมด ส่งผลใหโ้ครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบของบรษิทัฯ ไดร้บัการตอบรบัทีด่แีละเตบิโตขึน้ใน

สถานการณ์ปัจจุบนั 

บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นในปี 2561 – 2563  จ านวน 163.70 ล้านบาท 488.46 ล้านบาท และ 738.65 ล้านบาท 

ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.91 รอ้ยละ 31.38 และรอ้ยละ 31.62 ตามล าดบั การเพิม่ขึน้ของก าไร

ขัน้ตน้สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี ในขณะทีอ่ตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ในปี 

2562 อยู่ที่ร้อยละ 31.38 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 เนื่องจากในบางโครงการ มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่ต ่าว่าค่าเฉลี่ย

เลก็น้อย  จากทีม่กีารปรบัราคาขายเพื่อใหร้าคาอยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ได ้ในปี 2563 อตัราก าไร

ขัน้ต้นของบรษิทัฯ อยู่ทีร่อ้ยละ 31.62 เพิม่สูงขึน้จากปี 2562 เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถจดัหาทีด่นิในราคาทีเ่หมาะสม 

รวมถึงการออกแบบโครงการโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ได้รบักระแสตอบรบัที่ดีจากลูกค้า ส่งผลให้     

บรษิทัฯ สามารถขายโครงการภายใตแ้บรนดห์ลกัของบรษิทัฯ คอืแบรนด ์บรทิาเนีย บางโครงการในอตัราก าไรขัน้ตน้ที่

สงู  

ส าหรบังวด 9 เดอืนของปี 2563 และ ปี 2564 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้นจ านวน 586.64 ล้านบาท และ 885.77 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.87 และรอ้ยละ 31.58 ตามล าดบั เน่ืองจากบางโครงการ มอีตัราก าไร

ขัน้ตน้ทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่ จากทีม่กีารปรบัราคาขายเพื่อใหร้าคาอยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ได ้และมกีาร

ใหโ้ปรโมชัน่มากขึน้ เพื่อกระตุน้ยอดขายในช่วงเศรษฐกจิชะลอตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ในปี 2561 – 2563 จ านวน 71.65 ล้านบาท 207.14 ล้านบาท และ 348.72 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 13.90 รอ้ยละ 13.27 และรอ้ยละ 14.89 จากรายไดร้วม ตามล าดบั โดยก าไรสุทธทิี่

เพิม่ขึ้นสอดคล้องกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์และก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้ ตามจ านวนโครงการทีพ่ฒันาแล้ว

เสรจ็และทยอยโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลูกคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ ตามแผนขยายโครงการ อย่างไรกด็ ีในปี 2562 อตัราก าไรสุทธิ

อยู่ที่ร้อยละ 13.27 ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มสูงขึ้นจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการท า

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างการรบัรู้ของแบรนด์บรทิาเนีย (Brand Awareness) ให้กบัผู้บรโิภคมากขึน้ โดย

เน้นจดักจิกรรมการตลาดเพื่อส่งเสรมิการขายโครงการ ในขณะทีใ่นปี 2563 อตัราก าไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 14.89 เพิม่ขึน้

 
1 ทีม่า: บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั 

 



  บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 หน้าที ่12 

จากปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากอตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่สงูขึน้ ประกอบกบัค่าใชจ้่ายการขายลดลง เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ มี

การปรบัแผนการขายและการตลาด โดยลดการใชบุ้คลากรภายนอกในการจดักจิกรรมการตลาดและใชศ้กัยภาพของ

บุคลากรภายในการจดักิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น อีกทัง้ใช้แผนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ในการสื่อสารกับ         

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

  ส าหรบังวด 9 เดือนของปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มกี าไรสุทธิจ านวน 290.07 ล้านบาท และ 452.30     

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 15.72 และรอ้ยละ 16.10 จากรายไดร้วม ตามล าดบั โดยก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้

สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง และในไตรมาสที ่3 ของ

ปี 2564 บรษิทัฯ สามารถท ารายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละก าไรสุทธริายไตรมาสทีสู่งทีสุ่ดตัง้แต่บรษิทัฯ เริม่

ก่อตัง้ในปี 2559 อกีทัง้ อตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการ

บริหารค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการด าเนินงานของบริษัทฯ แม้ว่าบรษิัทฯ จะมีจ านวนโครงการที่เปิดขายเพิม่ขึ้นตาม

แผนการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในภาพรวมได้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยการปรบัรปูแบบการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ซึง่ใชก้ลยุทธก์ารตลาดเชงิรุกผ่านช่องทางแพลทฟอรม์ออนไลน์ในการส่งเสรมิการ

ขายมากขึน้ โดยกลยุทธด์งักล่าวมตีน้ทุนทีต่ ่ากว่าการตลาดรปูแบบอื่น อกีทัง้ สามารถสื่อสารกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้

รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสูง ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดสดัส่วนค่าใชจ้่ายทางดา้นการขายเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการ

ขายอสงัหารมิทรพัย ์โดยในงวด 9 เดอืนของปี 2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 9.02 ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่

รอ้ยละ 9.84 ท าใหบ้รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมส าหรบังวด 9 เดอืนของปี 2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 

11.27 ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปี 2563 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 12.08 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 1,569.94 ล้านบาท 
5,252.04 ล้านบาท 7,034.95 ล้านบาท และ 8,048.36 ล้านบาท ตามล าดบั แบ่งเป็น 1) สนิทรพัย์หมุนเวยีนร้อยละ 
97.41– 99.79 และ 2) สนิทรพัยไ์ม่สนิหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.21 – 2.59 โดยสนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ มากจากสนิทรพัย์
หมุนเวียนได้แก่ ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.80 – 96.06 ของ
สินทรัพย์รวม ทัง้นี้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายตามแผนการเตบิโตของบรษิทัฯ ซึง่เหน็ไดจ้ากจ านวนโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ของบรษิัทฯ ที่เพิม่ขึ้นจากจ านวน 3 โครงการ ณ สิ้นปี 2561 เป็นจ านวนทัง้สิ้น 21 โครงการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2564  

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,569.94 ล้านบาท โดยหลักเป็นต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายของโครงการบรทิาเนีย เมกะทาวน์ บางนา ซึง่มแีผนการเปิดขายในช่วงปลายปี 2561 

ณ สิ้นปี 2562 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 5,252.04 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 3,682.10 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 234.54 จาก ณ สิน้ปี 2561 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
ขาย โดยยอดส่วนใหญ่มาจากการเริม่พฒันาโครงการบรทิาเนีย บางนา สุวรรณภูม ิและโครงการแกรนด์ บรทิาเนีย    
วงแหวน รามอนิทรา  
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ณ สิ้นปี 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 7,034.95 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 1,782.91 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึ้นร้อยละ 33.95 จาก ณ สิ้นปี 2562 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อขาย ซึ่งมสีาเหตุหลกัจากความคบืหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาเพิม่เติมจาก 11 โครงการเดมิ เพื่อ
รองรบัการรบัรูร้ายไดใ้นปี 2563 คดิเป็นสดัส่วนรวมรอ้ยละ 84.54 ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย 
ณ สิน้ปี 2563 โดยมรีายการหลกัจาก 1) โครงการบรทิาเนีย บางนา สุวรรณภูม ิ2) โครงการแกรนด ์บรทิาเนีย วงแหวน 
รามอนิทรา และ 3) โครงการแกรนด ์บรทิาเนีย ราชพฤกษ์ พระราม 5  

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมจ านวน 8,048.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,013.42    

ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.41 จาก ณ สิน้ปี 2563 โดยสาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนโครงการพฒันา

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย และเงนิมดัจ าค่าทีด่นิ ตามแผนการพฒันาโครงการของบรษิทัฯ ในอนาคต  

หน้ีสิน  
ณ สิ้นปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,378.99 ล้านบาท        

4,773.87 ลา้นบาท 6,106.95 ลา้นบาท และ 6,667.79 ลา้นบาท ตามล าดบั แบ่งเป็น 1) หนี้สนิหมุนเวยีน รอ้ยละ 92.36 
– 99.88  และ 2) หนี้ไม่สนิหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.12 – 7.64 โดยหนี้สนิหลกัของบรษิทัฯ มากจากหนี้สนิหมุนเวยีน ไดแ้ก่ 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 44.87 – 54.00 ของหนี้สนิรวม ทัง้นี้ หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารเป็นหลกั เพื่อใช้พฒันาโครงการและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนตามแผนการขยายตวัของ
บรษิัทฯ  นอกจากนี้ หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยของบรษิัทฯ ได้แก่ เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร และหนี้สนิตามสญัญาเช่า  

ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 1,378.99 ล้านบาท โดยหลกัเป็นหนี้สนิจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก
บรษิทัใหญ่และเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

ณ สิ้นปี 2562 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 4,773.87 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 3,394.88 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 246.19 จาก ณ สิน้ปี 2561 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ และ
เงนิกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 1,509.08 ล้านบาท และ 1,290.06 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจากในปี 2562 บรษิัทฯ มี
จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาเพิม่ขึน้จ านวน 9 โครงการจาก ณ สิน้ปี 2561 

ณ สิ้นปี 2563 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 6,106.95 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 1,333.08 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 27.92 จาก ณ สิน้ปี 2562 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ และ
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จ านวน 747.45 ลา้นบาท และ 474.42 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อพฒันาโครงการใหม่ทีเ่ปิด
ขายในปี 2563 เช่น โครงการบรทิาเนีย สายไหม และโครงการแกรนด ์บรทิาเนีย วงแหวน รามอนิทรา เป็นตน้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 6,667.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 560.84 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.18 จาก ณ สิน้ปี 2563 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ 

และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จ านวน 711.10 ลา้นบาท และ 275.48 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหลกัเพื่อใชส้ าหรบัซื้อ

ทีด่นิของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการทีจ่ะเปิดตวัในอนาคต อย่างไรกด็ี  บรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัรูร้ายได้

จากการโอนกรรมสทิธิแ์ละจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มี

เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคารลดลงจ านวน 486.73 จากสิน้ปีก่อน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจี านวน 190.95 ล้าน
บาท 478.18 ล้านบาท 928.00 ล้านบาท และ 1,380.57 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นผลมาจากปัจจยัหลกัดงัต่อไปนี้ 1) บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2561 – ณ วนัที ่
30 กันยายน 2564 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 80.00 ล้านบาท ในปี 2562 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
120.00 ล้านบาท เป็น 200.00 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรบัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์และตามเงื่อนไขของสถาบนั
การเงนิ และไดร้บัช าระหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเตม็มลูค่าแลว้ และ 3) การเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 100.00 ลา้นบาท ในปี 
2563 จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 200.00 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท ตามการขยายตวัของบรษิทัฯ และตาม
เงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ และไดร้บัช าระหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเตม็มลูค่าแล้ว โดย ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ยงัไม่มกีารจ่าย
ปันผล 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัรา

หุ้นละ 1.23 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจ านวน 738.00 ล้านบาท ทัง้นี้  บริษัทฯ คาดว่าการจ่ายเงนิปันผลจ านวน

ดงักล่าวเป็นการจ่ายจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร (Bridging loan) ซึ่งจะไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ นอกจากนี้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 204.34 

ล้านบาท ประกอบกบักระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินธุรกจิในช่วงไตรมาส 4 ในปี 2564 ซึ่งแสดงใหเ้หน็

ถงึสภาพคล่องทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะส่งผลกระทบใหส่้วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงและอาจมผีล

ต่ออัตราส่วนต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น และอตัราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยหากค านวณเสมอืนว่าการจ่ายเงนิ ปันผล

ดงักล่าวเกดิขึน้ในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิและอตัราส่วนต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไป

โดยประมาณ ดงัแสดงในตารางดา้นล่างนี้   

รายการ หน่วย 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
(ก่อนจ่ายเงินปันผล 738.00 

ล้านบาท) 
(หลงัจ่ายเงินปันผล 738.00 

ล้านบาท) 

สนิทรพัยร์วม ลา้นบาท 8,048.36 8,048.36 

หนี้สนิรวม ลา้นบาท 6,667.79 7,405.79 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ลา้นบาท 1,380.57 642.57 

มลูค่าตามราคาบญัช ี บาทต่อหุน้ 2.30 1.07 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.23 1.10 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 4.83 11.53 

อตัราส่วนตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 52.25 76.80 
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แมว้่าอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้หลงัจ่ายปันผลจะค่อนขา้งสงู อย่างไรกต็าม หลงัจากบรษิทัฯ เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์และได้รบัเงนิจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปจ านวน 252,650,000 หุ้น     
มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท บรษิทัฯ จะน าเงนิบางส่วนทีไ่ดจ้ากการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไปช าระคนืเงนิกู้
จากธนาคาร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงนิกู้ยมืเพื่อน ามาจ่ายเงนิปันผล ส่งผลให้บรษิทัฯ จะมสีภาพคล่องมากขึน้และอตัราส่วน
หนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ลดลง  

 
นักลงทุนสมัพนัธ ์

ช่ือ : นางสาวฐติมิา กุลจติตอิมร 

สถานท่ีติดต่อ : บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน)  
อาคารภริชัทาวเวอร์ชัน้ 21 ไบเทคบางนา 4345 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ : 021 613 000 

  

 

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ก่อนการตดัสินใจลงทุน 


