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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

การพัฒนาการที่สํ าคัญของบริษัท
บรษัิทเริม่ด ําเนินธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา โดยเปดดํ าเนินการอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ในป

2543 ตอมาในป 2545 จากการที่บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคนิคและวิศวกรรม จึงไดเริ่ม
ใหบริการเปนที่ปรึกษาและบริหารงานทางเทคนิคและวิศวกรรมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยใหบริการดูแล
รักษางานระบบตาง ๆ ในอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 รวมทั้งอาคารเทคนิคพิเศษตาง ๆ และจากการที่
บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึง
ไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยเริ่มจากในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทมี
การโอนยายผูบริหารและพนักงานบางสวนจากบริษัทที่เกี่ยวของกันมายังบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน รวมถึงใหบริการเพิ่มเติมในดานสวนงานสนับสนุนและการบริหารกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ในเดือนเมษายน 2546 จากสถานการณท่ีเอ้ืออํ านวยของตลาดอสังหาริมทรัพย และความพรอม
ของบุคลากรในองคกร กลุมบริษัทไดปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดํ าเนินธุรกิจ โดยรุกขยายธุรกิจเขาสู
การเปนผูพัฒนาที่อยูอาศัยแนวราบ โดยไดเปดโครงการบานชาลิสา ซึ่งดํ าเนินการภายใตบริษัทวี.แลนด.
พรอ็พเพอรตี้ จํ ากัด มีมูลคาโครงการ 210 ลานบาท และในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทไดเปดโครงการ
บางกอกบูเลอวารด มีมูลคาโครงการ 2,260 ลานบาท จากการปรับเปลี่ยนการดํ าเนินธุรกิจดังกลาวทํ าให
บริษัทมีโครงสรางรายไดจากการขายเพิ่มมากขึ้น

ในเดือนกรกฎาคม 2546  บริษัทไดเขาลงทุนในกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET) รอยละ 30
ของมูลคาโครงการ คิดเปนเงิน 360 ลานบาท ซึ่งเปนการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหไดผลตอบแทนในรูป
เงินปนผลจากการดํ าเนินงานของ ANET โดยที่บริษัทไมตองมีภาระในดานการลงทุนมากเกินไป เมื่อเทียบกับ
การซื้อสินทรัพยมาบริหารโดยตรง รวมถึงไมมีภาระคาใชจายในการบริหารและตนทุนคาเสื่อมราคา ตอมา 
ในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 710 ลานบาท ทํ าใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 
2,564 ลานบาทเพื่อเขาไปถือหุนที่ราคา Par ในบริษัทยอย ไดแก โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด (OA) (ประกอบ
ธรุกจิอาคารสํ านักงานใหเชา ไดแก อาคารชินวัตรทาวเวอร 2 และอาคารอื่นๆ ในเดือนกรกฎาคม 2546 ได
ขายอาคารชินวัตรทาวเวอร 2 ใหแก ANET) บรษัิท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด (UL) (ประกอบธุรกิจใหเชาที่ดิน
และอาคารเทคนิคพิเศษ) และบริษัท วี.แลนด. พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด (VL) (ประกอบธุรกิจบานจัดสรร) โดย
บรษัิทไดซื้อหุนจากครอบครัวชินวัตร และการลงทุนดังกลาวทํ าใหเกิดคาความนิยมติดลบจํ านวน 277.71 
ลานบาท ซึ่งแบงเปนคาความนิยมติดลบจากการลงทุนใน OA UL และ VL จํ านวน 157.33 ลานบาท 66.77 
ลานบาท และ 53.61 ลานบาท ตามล ําดับ กลาวโดยสรุปธุรกิจและโครงสรางรายไดของบริษัทภายหลังการ
ปรับโครงสรางประกอบดวย

 ธรุกจิอาคารสํ านักงานใหเชา
 ธุรกิจบานจัดสรร
 ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย
 ธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ
 ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน

การปรับโครงสรางธุรกิจทํ าใหบริษัทมีการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร โดยมีโครง
สรางรายไดจาก 5 ธุรกิจขางตน อนึ่งการปรับโครงสรางที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2546 งบ
การเงนิสํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 จะไมสะทอนภาพการปรับโครงสรางธุรกิจในกลุม 
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และหากจดัทํ างบเสมือนปรับโครงสรางสํ าหรับป 2545 และ งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 ก็จะ
ไมสามารถสะทอนรายไดในอนาคต เชน รายไดจากธุรกิจบานจัดสรร รายไดจากธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย 
และการลงทุนใน ANET  อยางไรก็ตามในการจัดทํ าประมาณการ ขอมูลตัวเลขถูกจัดทํ าขึ้นตามสมมุติฐานการ
คาดคะเนผลการดํ าเนินงานในอนาคตของบริษัท และวัตถุประสงคหลักคือใหเขาใจถึงโครงสรางรายได 
ประกอบกับสินทรัพยของบริษัทภายหลังการปรับโครงสรางองคกร นักลงทุนจึงควรพิจารณาและระมัดระวัง
ในการนํ าขอมูลตางๆ ไปใช โดยการศึกษาขอมูลรายละเอียดและสมมุติฐานในการจัดทํ าประมาณการควบคู
ไปดวย

12.1 งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

บริษัทไดแตงตั้งให นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4687 จากบริษัท ส ํานกั
งาน เอ เอ็ม ซี จํ ากัด เปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากบริษัทสํ าหรับสอบทานงบการเงินของบริษัท
ส ําหรบังวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 รวมทั้งตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับป 2545 และแตง
ตั้งให นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 จากบริษัท ส ํานกังาน เอ เอ็ม 
ซ ี จํ ากดั เปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากบริษัทสํ าหรับตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สํ าหรับป 
2543-2544 ผูสอบบัญชีไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขและมีความเห็นวาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อ
วางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท เฉพาะรายการที่มีนัยสํ าคัญ
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
(รายละเอียดของงบการเงินทั้งหมดนี้สามารถศึกษาไดจากงบการเงินแนบทาย)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงิน 2543 2544 2545
30

มิถุนายน
2546

ฐานะทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 36,218 13,610 9,580 16,789
เงินลงทุนชั่วคราว 0 0 58,000 0
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอ่ืน 1,115 1,865 1,783 1,101
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 33,817 10,889 3,952 5,990
ลูกหนี้กรมสรรพากร 25,290 20,690 19,496 19,496
รายไดคางรับ 5,233 8,604 60,216 34,842
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 0 0 0 361,919
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,596 4,089 4,638 13,370
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 0 0 0 14,200
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 2,767,720 2,644,606 2,520,853 2,477,006
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,142 9,205 15,792 15,866
รวมสินทรัพย 2,876,131 2,713,558 2,694,310 2,960,579
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งบการเงิน 2543 2544 2545
30

มิถุนายน
2546

เจาหนี้การคา 4,432 6,218 6,557 10,997
สวนของหนี้สินที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป 0 0 0 725
เจาหนี้คากอสราง 19,358 7,904 7,063 8,576
คาใชจายคางจาย 17,899 8,679 14,466 19,212
เจาหนี้อ่ืน-บริษัทที่เกี่ยวของกัน 104 62 91 238,250
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,089 1,123 1,585 4,147
เงินกูยืมจากผูถือหุน 800,000 800,000 800,000 800,000
เงินประกันการกอสราง 22,520 277 245 1,277
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ 0 0 0 2,141
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 20,770 32,692 42,658 44,295
รวมหนี้สิน 887,172 856,955 872,665 1,129,620
ทุนช ําระเต็มมูลคาแลว 2,200,000 2,200,000 1,854,000 1,854,000
ขาดทุนสะสม (211,041) (343,397) (32,355) (23,041)
รวมสวนของผูถือหุน 1,988,959 1,856,603 1,821,645 1,830,959

ผลการดํ าเนินงาน
รายไดคาเชาและบริการ 90,568 160,581 209,151 112,599
รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการ 0 0 46,471 80,727
รายไดอ่ืน 349 355 7,178 2,270
รวมรายได 90,917 160,936 262,800 195,596
ตนทุนและคาใชจายจากการดํ าเนินงาน
   ตนทุนคาเชาและบริการ 169,999 203,064 218,008 116,394
   ตนทุนคาที่ปรึกษาและการจัดการ 0 0 26,000 37,269
   คาใชจายในการบริการและบริหาร 15,013 31,682 3,750 7,775
คาภาษีและเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 13,875 0 0 0
ดอกเบี้ยจาย       54,306 58,546 50,000 24,844
ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิ (162,276) (132,356) (34,958) 9,314
ก ําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.74) (0.60) (0.19) 0.05

กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน (42,367) 22,257 66,788 (25,691)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (284,490) (44,865) (12,817) (24,940)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 350,000 0 0 (160)
กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวด 36,218 13,610 67,580 16,789
หมายเหตุ: งบการเงินสํ าหรับป 2543 ถึงงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2546 เปนงบการเงินของบริษัท ซ่ึง
ในขณะนั้นบริษัทยังไมไดเขาลงทุนในบริษัทอื่น ซ่ึงงบการเงินสํ าหรับป 2543 มีการจัดประเภทบัญชีใหม เพื่อใช
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบงบการเงินสํ าหรับป 2544 ถึงงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546
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ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ

อัตราสวนทางการเงิน 2543 2544 2545
30

มิถุนายน
2546

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)        2.40        2.49        5.30           1.61
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)        1.62        1.10        2.46           0.08
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) -1.11        0.66        2.49          -0.16
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)        2.59        6.73       27.65          30.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)     138.85       53.45       13.02           5.97
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 7.79 10.71       17.59           9.26
ระยะเวลาชํ าระหนี้ (วัน)       46.19 33.61       20.46          19.44
Cash Cycle (วัน)  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํ า
กํ าไร (Profitability Ratio)
อัตรากํ าไรขั้นตน (%) -87.70 -26.46 4.54 20.52
อัตราก ําไรจากการดํ าเนินงาน (%) -119.60 -46.19 3.08 16.49
อัตรากํ าไรอื่น (%) 0.38 0.22 2.73 1.16
อัตราสวนเงินสดตอการทํ ากํ าไร (%) 39.11 -30.01 849.26 -80.57
อัตรากํ าไรสุทธิ (%) -178.49 -82.24 -13.30 4.76
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -7.84 -6.88 -1.90 0.51
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนิน
งาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -5.83 -4.74 -1.29 0.33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) -1.53 0.07 3.90 3.12
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)        0.03        0.06        0.10           0.07
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)        0.45        0.46        0.48           0.62
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา)       0.22    1.38      2.34 -0.03
อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน
(cash basis) (เทา)

     -0.17        1.99        5.59        - 2.24

อัตราการจายเงินปนผล (%) 0 0 0 0



บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จ ํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 59

12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

(1) ผลการดํ าเนินงาน

1.1 ภาพรวมของผลการดํ าเนินงาน

ภาพรวมการดํ าเนินงานที่ผานมาของบริษัท แมวา ภายหลังจากที่เปดดํ าเนินการอาคารชินวัตรทาว
เวอร 3 ตั้งแตป 2543 เปนตนมา บริษัทจะมีผลดํ าเนินการขาดทุน แตจากแนวโนมรายไดจากอาคารชินวัตร
ทาวเวอร 3 ท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับจากการที่บริษัทมีรายไดเพิ่มเติมจากคาปรึกษาและการจัด
การซึง่เริม่ตัง้แตป 2545 ทํ าใหบริษัทมีกํ าไรสุทธิในงวดการดํ าเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2546 จํ านวน 
9.31 ลาน

ท้ังนี้รายไดสวนใหญของบริษัทยังเปนรายไดจากบริษัทที่เกี่ยวของ โดยในป 2544 และ 2545 
บริษัทมีรายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชาที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวของในสัดสวนถึงรอยละ 82 และ  
รอยละ 81 ตามลํ าดับ และลดลงเหลือรอยละ 74 ในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 นอกจากนี้ 
รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการก็เปนรายไดจากบริษัทที่เกี่ยวของทั้งหมด ทํ าให งวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 
มิถุนายน 2546 บริษัทมีรายไดจากบริษัทที่เกี่ยวของเปนสัดสวนทั้งสิ้นรอยละ 84 ของรายไดรวม อยางไร 
ก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทมีรายไดจากธุรกิจบานจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายจะทํ าใหรายไดจาก
บริษัทท่ีเกี่ยวของมีสัดสวนลดลง

1.2 ผลการดํ าเนินงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภัณฑ

รายไดรวมของบริษัทตั้งแตป 2543 จนถึงป 2546 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดมา โดยรายไดรวมของ
บริษัทประกอบดวยรายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน และรายไดอ่ืน

รายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา
รายไดคาเชาและบริการประกอบดวย รายไดจากพื้นที่ใหเชาและบริการ รายไดจากหองประชุมและ

หองจัดเลี้ยง และรายไดจากการใหบริการสาธารณูปโภค

บริษัทมีรายไดคาเชาและบริการเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2543 2544 2545 โดยบริษัทมีรายไดคาเชาและ
บรกิารเทากบั 90.57 ลานบาท 160.58 ลานบาท 209.15 ลานบาท ตามลํ าดับ สํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้น
สดุ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีรายไดคาเชาและคาบริการเทากับ 112.60 ลาน ท้ังนี้รายไดคาเชาและคา
บริการที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องเกิดจากมีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดย
ในป 2543 บริษัทมีอัตราการเชาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณรอยละ 24.65 และในป 2544 อัตราการเชาเฉลี่ยอยูท่ี
ประมาณรอยละ 47.69 ซึ่งการเติบโตดังกลาวเปนผลมาจากนโยบายดานการตลาดและการสงเสริมการขาย
ของบริษัท อัตราการเชาเฉลี่ยในป 2545 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 อยูประมาณรอยละ 
61.6 และ 52.75 ตามลํ าดับ ซึ่งการเติบโตของอัตรการเชาเปนไปตามปกติมาตรฐานทั่วไปของอาคารที่เพิ่ม
เริม่เปดด ําเนนิการ ท้ังนี้ อัตราการเชาเฉลี่ยสํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 ลดตํ่ าลงเนื่อง
จากในชวงปลายป 2545 บริษัทที่เกี่ยวของเลิกเชาและยายไปอยูสถานที่อ่ืนที่มีลักษณะที่เหมาะสมสํ าหรับ
ลักษณะธุรกิจ ประกอบกับผูเชารายใหมท่ีเขามาทดแทนตองใชระยะเวลาในการตกแตงอาคารระยะหนึ่ง  
อยางไรก็ตาม ณ 31 สิงหาคม 2546 บริษัทมีอัตราการเชาประมาณรอยละ 68
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รายไดคาเชาและบริการขางตนสามารถแยกประเภทดังตารางขางลาง โดยนอกเหนือจากรายไดจาก
พื้นที่ใหเชาซึ่งเปนสัดสวนรายไดหลักจากผูเชาอาคารแลว ยังมีรายไดจากการใหบริการสาธารณูปโภค ซึ่งเปน
รายไดท่ีไดรับจากผูเชาอาคารดวยเชนกัน โดยคาใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาวสวนหนึ่งจะรวมอยูในคา
เชาและบริการรายเดือน อีกสวนหนึ่งจะเปนการคิดจากการใชบริการจริงของผูเชา เชน คาโทรศัพท และคา
บรกิารเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน รวมถึงการคิดจากการใชบริการสาธารณูปโภคนอกเวลาทํ าการ เชน คา
บริการระบบปรับอากาศ เปนตน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการใหสาธารณูปโภคนี้มีสัดสวนเพิ่มขึ้นตลอด นอก
จากนี้ ยังมีรายไดจากการใหบริการหองประชุมและจัดเลี้ยงซึ่งเปนรายไดท่ีไดจากทั้งผูเชาอาคารและบุคคล
ภายนอก

(หนวย: ลานบาท)
ป2543 ป 2544 ป 2545 งวด 6 เดือน

ป 2546รายได
รายได % รายได % รายได % รายได %

รายไดจากพื้นที่ใหเชา 62.00 68 102.09 64 119.35 57 59.60 53
รายไดจากการใหบริการหองประชุม 
และจัดเลี้ยง

11.01 12 15.50 10 17.81 9 10.57 9

รายไดจากการใหบริการ
สาธารณูปโภค

 17.56 19 42.98 27 71.99 34 42.43 38

รวม  90.57 100 160.58 100 209.15 100 112.60 100

รายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน
รายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานเปนรายไดท่ีใหบริการเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดย

บริษัทเริ่มมีรายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานตั้งแตป 2545 เปนจํ านวนเงิน 46.47 ลานบาท ซึ่งเปน
รายไดจากการเปนที่ปรึกษาและบริหารงานทางเทคนิคและวิศวกรรมประกอบดวย การใหบริการดูแลรักษา
งานระบบตางๆ จากบริษัทเจาของอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 อาคารชินวัตรทาวเวอร 2 และอาคารเทคนิค
พิเศษของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ตอมาในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทมีการปรับโครงสรางองคกรและการจัด
การในกลุม ทํ าใหบริษัทมีรายไดจากคาที่ปรึกษาและการจัดการที่รับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น โดย
บรษัิทมีรายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการสํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 เทากับ 80.73 
ลานบาท อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับโครงสราง ยอดรายไดดังกลาวที่แสดงในงบการเงินรวมจะลด
ลงซึ่งเปนผลมาจากการตัดรายการระหวางกันกับบริษัทยอย

รายไดอ่ืน
รายไดอ่ืนประกอบดวยรายไดจากเงินประกันที่ลูกคาคืนพื้นที่กอนครบอายุสัญญาและดอกเบี้ยรับ

จากเงนิลงทุนชั่วคราว  ในป 2543 2544 2545 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีราย
ไดอ่ืนเทากับ 0.35 ลานบาท 0.36 ลานบาท 7.18 ลานบาท และ 2.27 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยสาเหตุท่ี
รายไดอ่ืนสํ าหรับป 2545 และ งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากเนื่อง
จากบริษัทมีรายไดจากเงินประกันที่ลูกคาคืนพื้นที่กอนครบอายุสัญญา

ตนทุนและคาใชจายในการดํ าเนินงาน
ตนทุนและคาใชจายในการดํ าเนินงานประกอบดวย ตนทุนคาเชาและบริการ ตนทุนคาที่ปรึกษา

และการจัดการ และคาใชจายในการบริการและบริหาร
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ตนทุนคาเชาและบริการเปนคาใชจายที่มีสัดสวนสูงสุดคือประมาณรอยละ 72–88 ของตนทุนและ
คาใชจายจากในดํ าเนินงานซึ่งประกอบดวยคาเสื่อมราคาของอาคารสํ านักงานและอุปกรณเปนหลักเนื่องจาก
บริษัทเพิ่งเริ่มเปดดํ าเนินการ ท้ังนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องทํ าใหมีความตองการ
อาคารสํ านักงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่การกอสรางอาคารสํ านักงานใหมยังมีไมมากนักทํ าใหบริษัทคาดวาอัตรา
การเชาของอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 จะเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 80 ไดในปหนาซึ่งจะทํ าใหบริษัทมีรายไดคุมทุน
และเริ่มมีกํ าไรจากอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 สวนตนทุนคาที่ปรึกษาและการจัดการในป 2545 จํ านวน 26 
ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 37.27 ลานบาท ส ําหรบังวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 เปนผลจากการ
ปรับโครงสรางองคกรและการจัดการในกลุมบริษัท

ก ําไรขั้นตน
เมื่อพิจารณาอัตรากํ าไรขั้นตนของบริษัทในป 2543 และ 2544 ยังคงมีอัตราติดลบเนื่องจากอัตรา

การเชาของบริษัทอยูในระดับตํ่ าทํ าใหรายไดยังไมครอบคลุมตนทุนคงที่ ซึ่งไดแก คาเสื่อมราคา เปนหลัก ตอ
มาเมื่ออัตราการเชาสูงขึ้นประกอบกับบริษัทมีรายไดเพิ่มจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานจนสามารถครอบ
คลมุตนทนุในการดํ าเนินงานได ทํ าใหอัตรากํ าไรขึ้นตนกลับมาเปนบวกรอยละ 4.54 ในป 2545 และเพิ่ม
ขึน้เปนรอยละ 20.52 ในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 โดยธุรกิจที่ชวยใหบริษัทมีกํ าไรขั้นตนเพิ่ม
ขึ้นในชวงที่ผานมามาจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน

คาใชจายในการบริการและบริหาร ในอดีตสวนใหญประกอบดวยคาใชจายคาที่ปรึกษาในการ
บริหารจัดการ ซึ่งจายใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ตอมาในป 2545 คาใชจายที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาในการ
บริหารจัดการไดจัดประเภทเปนตนทุนคาที่ปรึกษาและการจัดการ สํ าหรับคาใชจายในการบริการและบริหาร
จํ านวน 3.75 ลานบาทในป 2545 ไดเพิ่มขึ้นเปน 7.78 ลานบาท ในงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 
2546 นั้น สวนใหญประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยเฉพาะโครงการบาน
จัดสรรของบริษัท

ดอกเบี้ยจายคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.73 36.38 19.03 และ 12.70 ของรายไดรวมสํ าหรับป 
2543 ถงึงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 ตามลํ าดับ ดอกเบี้ยจายดังกลาวเกิดจากเงินกูยืมผูถือหุน
โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํ านวน 800 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยจายเทากับรอยละ 6.25 ตอป

ก ําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA)
บรษัิทมีกํ าไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา สํ าหรับป 2543 ถึง งวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 

มถินุายน 2456 เทากับ 13 ลานบาท 60.47 ลานบาท 150.74 ลานบาท และ 102.76 ลานบาท ตาม
ลํ าดบั ซึ่งสะทอนถึงกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานที่แทจริง

ก ําไรสุทธิ
เมือ่พิจารณากํ าไรสุทธิของบริษัทตั้งแตป 2543 จนถึงป 2545 บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลงอยางตอ

เนือ่ง จนกระทั่งงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีกํ าไรสุทธิ 9.31 ลานบาท โดยมีอัตรากํ าไร
สุทธิตอรายไดรอยละ 4.76 นอกจากนี้บริษัทมีรายไดจากคาเชาและบริการเพิ่มขึ้นโดยตลอด อันเปนผลมา
จากนโยบายดานการตลาดและสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกคาทํ าใหอัตราการเชาเพิ่มสูงขึ้น
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อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2543-2545 บริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิ ทํ าใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเปนลบ สวนใน

งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเทากับรอยละ 0.51 ซึ่งเปน
ผลมาจากรายไดคาเชาและบริการที่เพิ่มขึ้น และจากการปรับโครงสรางองคกร ทํ าใหบริษัทมีรายไดคาที่
ปรึกษาและการจัดการเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งดวย

(2) ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพยรวม

ตัง้แตป 2543 บริษัทประกอบธุรกิจใหเชาอาคารสํ านักงาน โดยมีสินทรัพยหลักในการดํ าเนินธุรกิจ
ของบริษัทคือ อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ดังนั้นมูลคาสินทรัพยรวมจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระ
ส ําคญั โดย ณ สิ้นป 2545 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 มีมูลคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 93 ของสินทรัพยรวม 
ตอมาในป 2546 บริษัทเริ่มมีการขยายธุรกิจเขาสูการเปนผูพัฒนาที่อยูอาศัย ทํ าใหบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น
จาก 2,694.31 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 เปน 3,960.58 ลานบาท ณ 30 มถิุนายน 2546 จากรายการ
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเพิ่มขึ้น 361.92 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อที่ดินและ
พฒันาโครงการบางกอกบูเลอวารด และซื้ออาคารชุดกํ าลังพัฒนา

แมวาบริษัทเพิ่งเริ่มเปดดํ าเนินการอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เมื่อป 2543 และอัตราการเชายังไม
เต็ม แตบริษัทไดมีการบํ ารุงดูแลรักษาในสวนพื้นที่ท่ียังไมมีผูเชา จึงยังไมมีขอบงชี้วาจะมีการดอยคาของสิน
ทรัพยดังกลาว

ลูกหนี้การคา
ในการจัดเก็บหนี้ บริษัทสามารถเก็บหนี้ไดเร็วขึ้น โดยจะเห็นไดจากระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง

โดยตลอดจาก 139 วัน เปน 53 วนั และ 13 วนั ส ําหรับป 2543 ถึงป 2545 ตามล ําดับ ส ําหรับงวด 6 
เดือน สิ้นสุด 30 มถิุนายน 2546 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเหลือ 6 วัน ท้ังนี้เนื่องจากป 2543 เปนป
แรกที่บริษัทเปดดํ าเนินการอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 บริษัทมีนโยบายสงเสริมการขายเพื่อเพิ่มอัตราการเชา 
จึงผอนผันระยะเวลาการเรียกเก็บคาเชาจากลูกคา ประกอบกับบริษัทมีความเขมงวดในการใหเครดิตจึงไดมี
การเจรจาใหลูกคาชํ าระคาเชาตามระยะเวลาที่กํ าหนด ท ําใหความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียมีนอยมาก

2.2 แหลงที่มาของเงินทุน

หนี้สิน
ยอดหนี้สินรวมของบริษัทมีมูลคาเทากับ 887.17 ลานบาท 856.96 ลานบาท 872.67 ลานบาท

ส ําหรับป 2543  ถึงป 2545 ตามลํ าดับ โดยหนี้สินหลักประกอบดวยเงินกูยืมจากผูถือหุนจากการออกตั๋ว
สญัญาใชเงินจํ านวน 800 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ซึ่งเปนเงินกูเพื่อลงทุนในอาคารชินวัตรทาว
เวอร 3 มรีะยะเวลาครบกํ าหนดเมื่อทวงถาม ท้ังนี้ บริษัทไดชํ าระหนี้ดังกลาวเรียบรอยแลวในเดือนสิงหาคม 
2546 โดยเปนการ refinance จํ านวน 1,000 ลานบาท กับสถาบันการเงินที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.815-
3.0 โดยมเีง่ือนไขการคงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 1.5 เทา เพื่อชํ าระคืนเงินกูยืมจํ านวน 
800 ลานบาทจากผูถือหุนดังกลาว รวมทั้งคืนเงินกูยืมของบริษัทยอยจํ านวน 200 ลานบาท
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ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 872.67 ลานบาท เปน 1,129.62
ลานบาท เนื่องจากสวนใหญเปนเจาหนี้คาที่ดินที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น โดยหนี้ดังกลาวชํ าระคืน
โดยใชแหลงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในเดือนสิงหาคม 2546

หากพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน บริษัทมียอดหนี้สินเมื่อเทียบกับสวนของผูถือ
หุนในอัตราที่ตํ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีอัตราสวนในป 2543 2544 2545  
เทากบั 0.45 เทา 0.46 เทา และ 0.48 เทา ตามลํ าดับ ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 0.62 เทา เนื่องจากมีเจาหนี้คาที่ดินที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น อยาง
ไรก็ตามอัตราสวนดังกลาวยังคงถือวาเปนอัตราที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

สวนของผูถือหุน
ในป 2545 บริษัทไดมีมติท่ีประชุมผูถือหุนใหทํ าการลดทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลวจํ านวน 

346 ลานบาท จากทุนเดิม 2,200 ลานบาท คงเหลือเปนทุนจดทะเบียน 1,854 ลานบาท เพื่อลดยอดขาด
ทุนสะสมของบริษัท ทํ าใหในป 2545 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 1,821.65 ลานบาท และ 1,830.96 
ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546

ในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 2,564 ลานบาท เพื่อเขาไปซื้อหุนของ
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด และบริษัท วี.แลนด พรอ็พเพอรตี้ จํ ากัด และ
บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 936 ลานบาท ทํ าใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน
ท้ังสิ้น 3,500 ลานบาท

2.3 สภาพคลอง

กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2543 ถึงป 2545 ซึ่งเปนผล
จากการเพิ่มขึ้นของรายไดตลอดจน ความสามารถในการเก็บหนี้เฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีอัตรา
สวนสภาพคลองอยูในระดับที่สูงแสดงไดจากอัตราสวนสภาพคลองในป 2543 ถึงป 2545 ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 2.4 
เปน 2.49 และ 5.3 เทาตามลํ าดับ อยางไรก็ตาม ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
ดํ าเนินงานติดลบเทากับ 25.69 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพยจากการเปดโครงการบางกอกบูเลอวารดและอาคารชุดกํ าลังพัฒนาจํ านวน 361.92 ลาน
บาท ทํ าใหอัตราสวนสภาพคลองลดลงเหลือรอยละ 1.61 ซึ่งยังคงอยูในระดับที่เหมาะสม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่ติดลบในป 2543 ถึง 2545 เกิดจากการลงทุนสรางและพัฒนา
เพิ่มเติมในอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ตอมาในชวง 6 เดือนแรกป 2546 บริษัทไดมีการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากมีการลงทุนในอุปกรณสํ านักงาน ตลอดจนซื้อทรัพยสินจากบริษัทที่เกี่ยวของกันอันเนื่องมาจาก
การปรับโครงสรางองคกร ทํ าใหมีกระแสเงินสดจากการลงทุนติดลบจํ านวน 24.94 ลานบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทไดลงทุนใน ANET 360 ลานบาท โดยใชแหลงเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

ในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทมีการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อเขาซื้อหุนในบริษัทยอยโดยการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจํ านวน 710 ลานบาท และบริษัทไดมีการจายคืนเงินกูจํ านวน 800 ลานบาท โดยเปนการ 
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refinance กับสถาบันการเงิน ซึ่ง 2 รายการดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท นอกจาก
นี้บริษัทไดมีการชํ าระคืนเจาหนี้คาซื้อที่ดินและซื้อที่ดินเพิ่มสํ าหรับพัฒนาโครงการจํ านวน 440 ลานบาท 
โดยใชแหลงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประมาณการทางการเงิน
จากการปรับโครงสรางธุรกิจที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2546 ประกอบกับโครงการ

บานจัดสรร และการลงทุนใน ANET จะเริ่มมีรายไดปลายป 2546 ดังนั้นงบการเงินของบริษัทสํ าหรับ งวด 6 
เดอืน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 ยังไมไดสะทอนรายไดขางตน ดงันั้นบริษัทไดจัดทํ าประมาณการทางการ
เงินส ําหรบัป 2546 เพื่อสะทอนภาพผลการดํ าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว การทํ าประมาณการนี้
จัดท ําโดยการวิเคราะหผลการดํ าเนินงานจริงสํ าหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2546 ซึ่งประกอบ
ดวยผลการดํ าเนินงานของบริษัท 8 เดือน ของ OA 8 เดือน ของ UL 8 เดือน ของ VL 8 เดือน และของ ANET 
1 เดอืน และจัดทํ าประมาณการผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งรวมถึง ANET ในชวง 4 เดือน
หลังของป 2546 แตไมรวมผลการดํ าเนินงานของอาคารชินวัตรทาวเวอร 2 ภายใต OA โดยอาศัยการ
วิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมรวมกับการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่ดูแลแตละสายงานเพื่อนํ ามา
ประกอบการตั้งสมมติฐาน ในดานรายได ตนทุนและคาใชจายในการดํ าเนินงาน และความสามารถในการทํ า
กํ าไร อยางไรก็ตาม โครงสรางรายไดของบริษัทในปถัดไปจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากจะมีรายไดท้ังป
จาก ANET รวมถึงมีรายไดจากธุรกิจบานจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายเพิ่มเติม แตไมรวมผลการ
ด ําเนินงานของอาคารชินวัตรทาวเวอร 2 ภายใต OA ดงันั้น ผูลงทุนควรระมัดระวังในการนํ าขอมูลประมาณ
การทางการเงินไปใช
ตารางสรุปประมาณการทางการเงิน เฉพาะรายการที่มีนัยสํ าคัญ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงิน
ประมาณการป

2546
ฐานะทางการเงิน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน                   207,151
เงินลงทุนชั่วคราว                   279,500
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอ่ืน                          835
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 10,872
รายไดคางรับ 38,429
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย                   630,388
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น                     76,010
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 1,185,006
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ                 3,360,937
ท่ีดินรอการพัฒนา                   218,017
สนิทรพัยท่ีไมไดใชดํ าเนินงานสุทธิ                     11,636
คาความนิยมสุทธิ (193,421)
สินทรัพยอ่ืน                     21,379
รวมสินทรัพย                 5,846,739
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 107,366
เงินกูยืมระยะสั้น                     70,000
สวนของหนี้สินที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป                   255,054
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งบการเงิน
ประมาณการป

2546
เงินมัดจํ าจากลูกคา                     48,500
คาใชจายคางจาย                     11,755
เจาหนี้อ่ืน-บริษัทที่เกี่ยวของ                          435
หนี้สินหมุนเวียนอื่น                     64,718
เจาหนี้และเงินประกันคากอสราง                     10,571
เงินมดัจํ าคาเชาและบริการ                     62,670
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ                       2,199
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 800,000
เงินกูยืมระยะยาวอื่น 840,000
เงินสนับสนุนการกอสรางรอรับรู                   258,422
หนี้สินอื่น                       4,507
รวมหนี้สิน 2,536,197
ทุนช ําระเต็มมูลคาแลว 3,210,000
ก ําไรสะสม 100,541
รวมสวนของผูถือหุน 3,310,542

ผลการดํ าเนินงาน
รายไดคาเชาและบริการ* 559,175
รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการ 51,322
รายไดธุรกิจบานจัดสรร 300,540
รายไดธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 75,403
รายไดอ่ืน 87,423

รวมรายได 1,073,863
คาใชจายการดํ าเนินงาน
   ตนทุนคาเชาและบริการ 304,822
   ตนทุนคาที่ปรึกษาและการจัดการ 24,702
   ตนทุนธุรกิจบานจัดสรร 199,360
   ตนทุนธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 52,156
   คาใชจายในการบริการและบริหาร 165,216
คาใชจายอื่น 54,947
ก ําไรจากการขายสินทรัพย 14,114
ดอกเบี้ยจาย 73,783
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 34,806
(ก ําไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทยอยกอนการซื้อหุน (45,289)
ก ําไรสุทธิ 132,896
ก ําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท) 0.41

กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน (448,206)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,433,019)
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งบการเงิน
ประมาณการป

2546
กระแสเงินสดกิจจากกรรมจัดหาเงิน 1,812,684
กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวด 486,651
*รายไดคาเชาและบริการประกอบดวยรายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา และรายไดจากธุรกิจใหเชาที่ดินและ
อาคารเทคนิคพิเศษ

ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ

อัตราสวนทางการเงิน
ประมาณการป

2546
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.23
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.89
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด* (เทา) -0.80
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา* (เทา)           84.26
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)             4.27
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ** (เทา)             0.40
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)          902.29
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้*(เทา) 4.93
ระยะเวลาชํ าระหนี้ (วัน) 73.07
Cash Cycle (วัน)          833.49
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํ ากํ าไร (Profitability Ratio)
อัตรากํ าไรขั้นตน (%) 41.10
อัตราก ําไรจากการดํ าเนินงาน (%) 24.35
อัตรากํ าไรอื่น (%) 8.14
อัตราสวนเงินสดตอการทํ ากํ าไร (%) -186.61
อัตรากํ าไรสุทธิ (%) 12.38
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* (%) 4.01
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* (%) 2.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร* (%) 9.21
อัตราการหมุนของสินทรัพย* (เทา) 0.18
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)             0.77
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา) -4.60
อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา) -0.10
อัตราการจายเงินปนผล (%) 0
*   ค ํานวณโดยใชขอมูล ณ สิ้นป 2546
** อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = ตนทุนขาย(เฉพาะธุรกิจบานจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย)/ตน

ทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ สิ้นป 2546
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สมมุติฐานในการจัดทํ าประมาณการทางการเงิน

บรษัิทไดจัดทํ าประมาณการทางการเงินสํ าหรับบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับป 2546 ขึ้นเพื่อใหได
เขาใจถึงโครงสรางรายได คาใชจาย ประกอบกับผลการดํ าเนินงานในอนาคต ซึ่งไดสะทอนภาพการปรับโครง
สรางของบริษัทแลว

ประมาณการรายได

1. รายไดจากธุรกิจใหเชาอาคารสํ านักงาน
รายไดจากธุรกิจใหเชาอาคารสํ านักงานประกอบดวยรายไดจากอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เกิดจาก

การประมาณการอัตราการเชาเฉลี่ยของอาคารสํ าหรับป 2546 คือ ประมาณรอยละ 60 ซึ่งมีอัตราคาเชาอยู
ในชวง 200-770 บาทตอตารางเมตร

 รายไดจากอาคารชินวัตรทาวเวอร 2 ประกอบดวยผลประกอบการสํ าหรับระยะเวลา 7 เดือนแรก 
กอนขายให ANET โดยมีอัตราการเชาเฉลี่ยรอยละ 100 ในสวนสํ านักงานและพลาซา โดยมีอัตราคาเชาอยูใน
ชวง 250-850 บาทตอตารางเมตร โดยในระยะเวลา 7 เดือนแรกมีรายไดประมาณ 86.31 ลานบาท

รายไดจาก ANET ซึ่งจะเริ่มมีตั้งแตเดือนสิงหาคม 2546 ไดประมาณรายไดคาเชาตามสัญญาเชาที่
ดินและอาคาร และสัญญาเชาอุปกรณระหวางผูเชาหลักกับ ANET โดยมีรายไดคาเชาเฉลี่ยเดือนละ 14.8 
ลานบาท (ในปถัดไปจะรับรูรายไดจาก ANET เต็มป) โดยรายละเอียดของกองทุนดูไดจากหัวขอ 5.1 นโยบาย
การลงทุนและบริหารงานในบริษัทยอย

2.  รายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน
ประมาณการรายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานเพื่อใหบริการแกบริษัทในกลุมเปนไปตาม

สัญญาระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย การใหบริการที่ปรึกษาและการจัด
การดานการบริหาร ดานเทคนิควิศวกรรม และสวนงานสนับสนุน โดยในป 2546 ประมาณการจากสัญญาที่
ไดลงนามแลวจํ านวน 51.32 ลานบาท

3. รายไดจากธุรกิจบานจัดสรร
ประมาณการรายไดจากธุรกิจบานจัดสรรสํ าหรับป 2546  ประกอบดวยโครงการบานชาลิสา ซึ่งมี

มูลคาโครงการทั้งสิ้น 210 ลานบาท คาดวาจะขายหมดในป 2547 โดยในป 2546 จะรับรูรายไดประมาณ
รอยละ 45 ของมูลคาโครงการ และโครงการบางกอกบูเลอวารด ซึ่งมีมูลคาโครงการ 2,260 ลานบาท คาด
วาขายหมดในป 2548 ส ําหรับในป 2546 จะสามารถรับรูรายไดประมาณรอยละ 9 ของมูลคาโครงการ โดย
รายไดจากทั้งสองโครงการขางตนประมาณการจากยอดจองและคาดวาจะสามารถโอนไดภายในป 2546

4. รายไดจากธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
ประมาณการรายไดจากธุรกิจอาคารชุดพักเพื่อขายสํ าหรับป 2546 ประกอบดวยรายไดจากโครง

การรอยลัปารค 3  จํ านวน 65 ยูนติ  มลูคาโครงการจํ านวน 140 ลานบาท คาดวาจะขายหมดในป 2547 
โดยบริษัทคาดวามีรายไดจากการขายอาคารชุดในป 2546 ประมาณรอยละ 54 ของมูลคาโครงการ ซึ่ง
ประมาณการจากจํ านวนยูนิตที่ขายไดแลวและคาดวาจะโอนภายในป 2546
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5. รายไดจากธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ
รายไดจากธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษสํ าหรับป 2546 มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 13 

ลานบาทตอเดือน ซึ่งเปนไปตามสัญญาระหวางบริษัทยอยกับลูกคา โดยมีสมมุติฐานวาไมมีการขยายที่ดิน
และอาคารเทคนิคพิเศษสํ าหรับใหเชาเพิ่มเติม

6. รายไดอ่ืน
ประกอบดวยรายไดจากดอกเบี้ยรับและคาความนิยมตัดจายจากการที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย

ในเดือนสิงหาคม 2546 ในราคาตํ่ ากวามูลคายุติธรรม  ท้ังนี้บริษัทมีคาความนิยมดังกลาวจํ านวน 277.71
ลานบาทโดยตัดคาความนิยม ตามการคาดการณอายุการใชงานและอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสิน
ทรัพยแตละบริษัท โดยมีระยะเวลาการทยอยรับรูรายไดตั้งแต 1-20 ป

ประมาณการคาใชจายในการดํ าเนินงาน

1. ตนทุนใหเชาและบริการ
ตนทุนของธุรกิจใหเชาและบริการ ประกอบดวย ตนทุนใหเชาและบริการของอาคารชินวัตรทาวเวอร 

3  ตนทุนของอาคารชินวัตรทาวเวอร 2 สํ าหรับระยะเวลา 7 เดือนและ ตนทุนของ ANET

ตนทุนใหเชาและบริการของอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ประกอบดวย คาเสื่อมราคาเปนหลัก สวนตน
ทุนของอาคารชินวัตรทาวเวอร 2 สํ าหรับ 7 เดือนแรกของป 2546 เทากับ 41.77 ลานบาท  สวนตนทุน
ของ ANET ประกอบดวยคาใชจายของกองทุน เชน คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผล
ประโยชน คาทะเบียนนายทะเบียนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน โดยประมาณคาใชจายปละ 4.6 ลานบาท

2. ตนทุนคาที่ปรึกษาและบริหารงาน
ตนทุนคาที่ปรึกษาและบริหารงานประกอบดวยคาใชจายของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการใน

ดานตางๆ  โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 48 ของรายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน

3. ตนทุนของธุรกิจบานจัดสรร
ตนทุนของธุรกิจบานจัดสรรประกอบดวย ตนทุนคาที่ดินและพัฒนาโครงการ คากอสราง  ซึ่งตนทุน

ดงักลาวทํ าใหอัตรากํ าไรขั้นตนของธุรกิจบานจัดสรรเฉลี่ยกอนหักคาความนิยมมีคาประมาณรอยละ 40-43

4. ตนทุนของธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
ตนทุนของธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายประกอบดวย ตนทุนในการซื้ออาคารชุด และตนทุนใน

การตกแตงอาคารชุดซึ่งตนทุนดังกลาวทํ าใหอัตรากํ าไรขั้นตนของธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายมีคา
ประมาณรอยละ 31

5. ตนทุนของธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ
ตนทุนของธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษประกอบดวย คาเสื่อมราคาและคาใชจายในการ

เชาที่ดิน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 33  ของรายไดจากการใหเชาและบริการอาคารเทคนิคพิเศษ
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6. คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวยคาใชจายทางดานบุคลากร คาใชจายดานการตลาด

และประชาสัมพันธ โดยเฉพาะในโครงการบานจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัยที่เพิ่งเปดโครงการในป 2546
และคาใชจายในการบริหารทั่วไป สํ าหรับป 2546 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 35 รอยละ 37 และรอย
ละ 28 ของคาใชจายในการขายและบริหาร ตามลํ าดับ

7. คาใชจายดอกเบี้ยจาย
เปนการประมาณการโดยอิงอัตราดอกเบี้ยจากการ Refinance หนี้สินบางสวน และอัตราดอกเบี้ย

จากเงินกูยืมสถาบันการเงินอื่นๆ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแตรอยละ 1.6-3 โดยรวมถึงเงินปนผลจายใหนักลง
ทุนประเภท ก. ท่ีลงทุนใน ANET อัตรา 4% ตอป

8. คาใชจายอ่ืน
ประกอบดวยคาใชจายในการปรับโครงสรางองคกร คาใชจายในการเปนบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคาใชจายในการจางที่ปรึกษาดานตาง ๆ ประมาณการจากสัญญาจาง
และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

สมมุติฐานประกอบงบดุล

ประมาณการลูกหนี้การคา และเจาหนี้การคา สํ าหรับธุรกิจใหเชาอาคารสํ านักงานและธุรกิจใหเชา
ท่ีดินและอาคารเทคนิคพิเศษ จะเปนไปตามนโยบายทางการคาของบริษัทและจากขอมูลระยะเวลาในการเก็บ
หนี้เฉลี่ยในอดีตของแตละบริษัท ซึ่งโดยเฉลี่ยบริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเทา
กบั  5 วัน และระยะเวลาในการชํ าระหนี้เฉลี่ยเทากับ 30 วัน

ประมาณการตนทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสํ าหรับธุรกิจบานจัดสรร ประกอบดวยคาที่ดิน
และคาใชจายในการพัฒนาโครงการโดยจะพิจารณาจากมูลคาตนทุนของโครงการกับการรับรูรายไดและตน
ทุนการขาย

คาความนิยม เกิดจากการที่บริษัทไปลงทุนในบริษัทยอยในราคาตํ่ ากวาราคายุติธรรม ซึ่งเปนราคา
ท่ีบรษัิทไดมีการประเมินราคาสินทรัพยใหม โดยมีระยะเวลาการรับรูเปนรายได สํ าหรับ OA 3 ป UL 20 ป 
และรบัรูเปนตนทุนสํ าหรับ VL 1 ป

เงินสนับสนุนการกอสรางรอรับรู เปนเงินสนับสนุนการซื้อที่ดินและกอสรางอาคารเทคนิคพิเศษจาก
ลูกคา โดยเงินสนับสนุนดังกลาวจะทยอยรับรูรายไดตั้งแต 10-15 ป

ประมาณการเงินกูยืมระยะยาวเปนไปตามสัญญาเงินกูท่ีบริษัทไดมีการทํ า refinance จํ านวน 
1,000 ลานบาท กับสถาบันการเงินเพื่อคืนเงินกูยืมจากผูถือหุนจํ านวน 800 ลานบาท และคืนเงินกูยืมของ
บรษัิทยอยจํ านวน 200 ลานบาท โดยมีตารางการชํ าระคืนปละ 200 ลานบาท ท้ังนี้บริษัทไดกูเงินระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินอีกจํ านวน 800 ลานบาทในเดือนสิงหาคม 2546 และคาดวาจะชํ าระไดภายหลังการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไป
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การจัดทํ าประมาณการในครั้งนี้มีสมมติฐานวาบริษัทและบริษัทยอยจะนํ าเงินที่ไดจากการระดมทุน
ในครั้งนี้ไปใชในการขยายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและชํ าระหนี้เงินกูยืมระยะสั้น

คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานตามประมาณการทางการเงิน

ภายหลังการปรับโครงสรางทางธุรกิจทํ าใหบริษัทมีรายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา ธุรกิจที่
ปรึกษาและบริหารงาน ธุรกิจบานจัดสรร ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิค
พเิศษ ซึง่จะท ําใหรายไดรวมเพิ่มจาก 195.60 ลานบาท สํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 
เปน1,073.86 ลานบาท สํ าหรับประมาณการป 2546 ดังรายละเอียดตามตารางขางลาง

(หนวย: ลานบาท)
ผูดํ าเนินการ ไตรมาส 2 ป 2546 ประมาณการป 2546

รายได
รายได % รายได %

 1. ธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา SC 112.30 57.57 229.38 21.36
OA - - 99.29 9.25

ANET - - 74.00 6.89

 2. ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน SC 80.73 41.27 45.93 4.28
UL - - 5.39 0.50

 3. ธุรกิจบานจัดสรร SC,VL - - 300.54 27.99

 4. ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย SC - - 75.40 7.02

 5. ธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ UL - - 156.50 14.57

 6. อื่น ๆ SC,OA,UL,VL 2.27 1.16 87.42 8.14
รวม 195.60 100 1,073.86 100

จากประมาณการทางการเงินบริษัทมีรายได 2 ลักษณะ คือ1) รายไดท่ีไดรับอยางตอเนื่องจากราย
ไดธุรกิจสํ านักงานใหเชาและธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ 2) รายไดจากการขายบานจัดสรรและ
อาคารชุดพักอาศัย โดยรายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชามาจาก SC เต็มป OA 7 เดือน และ ANET 
เปน 5 เดือน สํ าหรับในอนาคตรายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชาจะมาจาก SC และ ANET เทานั้น ท้ังนี้
รายไดจาก ANET ธุรกิจบานจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัยที่จะเริ่มรับรูในชวงครึ่งปหลังจะทํ าใหโครงสราง
รายไดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

บรษัิทมอัีตรากํ าไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน จากรอยละ 20.52 เปน  
รอยละ 41.10 สํ าหรับประมาณการป 2546 เมือ่พจิารณากํ าไรสุทธิของบริษัทสํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 
30 มถินุายน 2546 และสํ าหรับประมาณการป 2546 บริษัทมีกํ าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 9.31 ลานบาท เปน 
132.90 ลานบาท โดยมีอัตรากํ าไรสุทธิตอรายไดรอยละ 12.38 เนื่องจากบริษัทมีรายไดท่ีเพิ่มขึ้นจากบริษัท
ยอยส ําหรับธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา ธุรกิจบานจัดสรร ธุรกิจอาคารชุดพักเพื่อขาย และ ธุรกิจใหเชาที่ดิน
และเทคนิคพิเศษซึ่งเปนธุรกิจที่มีอัตรากํ าไรขั้นตนสูง
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ฐานะการเงิน

งบดลุรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2546 ตามประมาณการที่ไดจัดทํ าขึ้นซึ่งจะสะทอนภาพฐานะ
การเงินภายหลังจากการปรับโครงสรางไดชัดเจนขึ้น โดยบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,960 ลานบาท
ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546 เปน 5,846.73 ลานบาทสํ าหรับประมาณการป 2546 ซึ่งสินทรัพยท่ีเพิ่ม
ขึ้นประกอบดวย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณของ UL มูลคา 847.33 ลานบาท ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
มูลคา 663.39 ลานบาท รวมถึงเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ ANET จํ านวน 1,185 ลานบาท

ภายหลังปรับโครงสรางบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 1,129.62 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546 
เปน 2,536.18 ลานบาท สํ าหรับประมาณการป 2546 โดยหนี้สินหลักประกอบดวยเงินกูจากสถาบันการ
เงิน 1,000 ลานบาท และเงินกูระยะยาวอื่น มูลคา 840 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการนับรวมเงินลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. ใน ANET เปนเงินกูยืม เนื่องจากการที่ ANET มีลักษณะเปนบริษัทยอยของบริษัท 
โดยบริษัทในฐานะผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. มีสวนไดสวนเสียและมีอํ านาจควบคุมใน ANET ในขณะที่ 
ANET มีการจายเงินปนผลในอัตราคงที่ใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. กอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ซึ่ง
เสมือนกับการจายดอกเบี้ย และใหสิทธิในการไถถอนหนวยลงทุนเมื่อกองทุนสิ้นสุดกอนผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข. ดวยเชนกัน ซึ่งเสมือนกับการจายคืนเงินตน โดยบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทกํ าหนดจะตองรับโอน
อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 ในราคา 1,200 ลานบาทเมื่อครบกํ าหนดอายุกองทุน

ส ําหรบัทนุทีอ่อกและเรียกชํ าระแลวจํ านวน 3,210 ลานบาทนั้น มาจากการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนใน
บรษัิทยอยจํ านวน 710 ลานบาท และเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จํ านวน 646 ลานบาท

หากพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสํ าหรับประมาณการป 2546 บริษัทมียอดหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.77 เทา โดยอัตราดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 30 มิถุนายน 2546 เนื่องจากงบการ
เงินรวมของบริษัทไดนับรวมมูลคาเงินลงทุนใน ANET ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เปนเงินกูระยะยาวอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานลดลงจาก –25.69 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 25456 เปน 
–448.21 ลานบาทสํ าหรับประมาณการป 2546 โดยธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา ธุรกิจที่ปรึกษาและ
บริหารงาน ธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดํ าเนินงาน สวนธุรกิจ
บานจัดสรรซึ่งเปนธุรกิจใหมตองมีการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยทํ าใหกระแสเงินสดจากการดํ าเนิน
งานรวมของบริษัทติดลบ ซึ่งในปหนาบริษัทคาดวาจะยังมีการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตอไป

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่ติดลบจํ านวน 1,433.02 ลานบาท สํ าหรับประมาณการป 
2546 เกิดจากกระแสเงินสดจายจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจํ านวน 1,185 ลานบาท  และเงินสดจาย
จากการซื้อที่ดิน จํ านวน 218 ลานบาท  และลงทุนในอุปกรณเพิ่ม 30 ลานบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสํ าหรับประมาณการป 2546 จํ านวน 1,812.68 ลานบาทเกิด
จากเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมจากผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ของ ANET และเงินจากการ
ระดมทุนจากประชาชนทั่วไป

ประมาณการทางการเงินที่บริษัทจัดทํ าขึ้นนี้ จัดทํ าขึ้นจากการคาดคะเนผลการดํ าเนินงานใน
อนาคตของบริษัท โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน สภาวะการณทางเศรษฐกิจ การเงิน และ การแขงขันใน
อุตสาหกรรม เปนตน หากปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสํ าคัญ อาจสงผลตอประมาณ
การทางการเงินดังกลาวได ท้ังนี้ นักลงทุนควรพิจารณาใชขอมูลประมาณการทางการเงินโดยคํ านึงถึงความ
เสี่ยงดังกลาวประกอบดวย
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(3) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

1. ความสํ าเร็จของโครงการในอนาคต
บริษัทไดเริ่มโครงการธุรกิจบานจัดสรร คือ บานชาลิสา และ บางกอกบูเลอวารด มีมูลคาโครงการ 

ประมาณ 210 ลานบาท และ 2,260 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยโครงการดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จในป 
2547 และ 2548 ตามลํ าดับ ท้ังนี้ จากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายและมาตรการในการกระตุนความตองการ
ของประชาชนตอภาคอสังหาริมทรัพย เชน ใหสิทธิประโยชนดานภาษี ลดคาธรรมเนียมการโอนและการจด
จํ านอง เปนตน จะเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยใหโครงการของบริษัทประสบความสํ าเร็จ อยางไรก็ตาม หากรัฐบาล
หยุดหรือยกเลิกมาตรการดังกลาว อาจจะมีผลกระทบตออํ านาจซื้อซึ่งจะสงผลใหอุปสงคของภาค
อสังหาริมทรัพยลดลง ท้ังจากการที่บริษัทเพิ่งเริ่มเปดโครงการบานจัดสรรและจากการยกเลิกมาตรการ 
ดังกลาว ทํ าใหบริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องความสํ าเร็จของโครงการ ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัท อยางไรก็ตาม หากโครงการดังกลาวประสบความสํ าเร็จ จะสงผลดีตองบ
การเงนิของบริษัททํ าใหบริษัทมีกํ าไรสุทธิเปนไปตามที่บริษัทคาดการณ

2. รายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน
ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการที่ปรึกษาและบริหารงานใหแกบริษัทที่เกี่ยวของ โดยในป 2546 คาด

วาจะมีรายไดจากธุรกิจดังกลาวจํ านวน 51.32 ลานบาท หากบริษัทหยุดหรือโอนยายการใหบริการที่ปรึกษา
และบริหารงานไปยังบริษัทอ่ืน ๆ อาจสงผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัท โดยในการปรับโครงสราง
ธุรกิจของบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการดํ าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร จึงยังไมมีนโยบาย
ท่ีจะหยุดหรือโอนยายธุรกิจนี้แตอยางใด อยางไรก็ตามในอนาคตรายไดดังกลาวจะไมใชรายไดหลักที่มีนัย
ส ําคัญ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไมมีผลกระทบตอภาพการดํ าเนินงานโดยรวม




