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ส่ วนที
ข้ อมูลสรุ ป (Executive summary)
สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นนีเป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูล และร่ างหนังสือชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อสรุป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสียงของบริ ษัททีออกและเสนอขายหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลใน
หนังสือชีชวนโดยละเอียดก่ อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชวน
ฉบับเต็มได้ ที www.sec.or.th
สรุปข้ อมูลสําคัญของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครังแรก (Initial Public Offering – IPO)
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [ ])
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขาย:
ผู้เสนอขาย: บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
จํานวนหุ้นทีเสนอขาย: $,&'',''',''' หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ &../0 ของจํานวนหุ้นสามัญที4ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนทัว4 ไป
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: [ ] บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย: [ ] บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรั พย์ แปลงสภาพ:

ไม่มี

ในช่ วง *+ วันก่ อนหน้ า

มี จํานวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงที4เสนอขาย...หุ้น
ราคาเสนอขาย.....................บาท

มูลค่ าทีตราไว้ (Par): './' บาทต่อหุ้น

มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value): [ ] บาทต่อหุ้น

อัตราส่ วนราคาต่ อกําไร (P/E Ratio): [ ] บาทต่อหุ้น
P/E Ratio ของบริษัทอืนมในอุตสาหกรรมเดียวกัน: [ ]
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ตลาดรอง:

SET

MAI

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน:
•
•

เพือใช้ ซือทีดินเพือพัฒนาโครงการ [ ] บาท
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ [ ] บาท

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล:
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอืน (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยจะขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัย
อืนๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้ เงือนไขทีว่า บริ ษทั จะต้ องมีเงินสดเพียงพอ
สําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามทีคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริษทั เห็นสมควร
ทังนี มติของคณะกรรมการบริษัททีอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้
รายงานให้ ทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดเกียวกับผู้เสนอขายหลักทรั พย์ :
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นําโดย คุณทนงศักดิT มโนธรรมรักษา เริมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบตังแต่ปี
UVWX โดยเริมแรกนันได้ เล็งเห็นทําเลศักยภาพในเขตกรุงเทพฯชันใน ย่าน ถ.รัชดา-พระราม 3 และ ถ.พระราม 3 จึง
ดําเนินการพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์บนพืนทีเช่าระยะยาว ภายใต้ เครื องหมายการค้ า "เจ.เอส.พี." จากลักษณะ
โครงการทีมีความเหมาะสมสําหรับการทําอาคารสํานักงาน ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดทีเหมาะสม โครงการได้ รับ
ผลการตอบรับทีดีจากลูกค้ าทีเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจส่วนตัวซึงเป็ นกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริษัทในขณะนัน
ต่อมาในปี UVX\ กลุม่ ผู้ถือหุ้นได้ ขยายผลิตภัณฑ์ในลักษณะโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์บนพืนทีเช่า
ระยะยาว ไปสู่โครงการพัฒนาทีอยู่อาศัยบนพืนทีกรรมสิทธิTประเภททาวน์เฮาส์ บ้ านแฝด และบ้ านเดียว ภายใต้
เครื องหมายการค้ า "เจ.เอส.พี." โดยมุ่งเน้ นไปทีโครงการในพืนทีกรุงเทพฯและปริมณฑลซึงเป็ นพืนทีทีสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วจากกรุงเทพฯชันใน
บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตังขึนเมือวันที W ตุลาคม UVVW ภายใต้ ชือ
บริ ษทั รักษาแลนด์ (สาทร-พระรามW) จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริมแรก V,aaa,aaa บาท เพือดําเนินธุรกิจพัฒนา
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อสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนาโครงการ เจ. เอส. พี. เรสซิเดนท์ (สาทร-พระราม W) ซึงเป็ นโครงการทาวน์โฮม W ชัน จํานวน
Ua ยูนิต เป็ นโครงการแรก ต่อมาได้ เปลียนชือเป็ น บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด เมือวันที มีนาคม UVVb จาก
ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ คุณทนงศักดิT มโนธรรมรักษา ทีมีต่อเนืองมากว่า 20 ปี ตลอดจนนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจจะเน้ นงานก่อสร้ างทีมีคณ
ุ ภาพ ให้ บริการทีดี ซือสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้ า จึงทําให้ ได้ รับความไว้ วางใจ
และเป็ นทียอมรับจากลูกค้ าตลอดมาเป็ นผลให้ บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้ เติบโตขึนตามลําดับ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียน U, aa,aaa,aaa บาท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ,Vaa,aaa,aaa ล้ านบาท
ณ วันที W มีนาคม UVVc บริษัทฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
(มหาชน)
89.98%

99.99%

99.99%

บจก. ไชน่า เซ็นเตอร์

บจก. เจ.เอส.พี.

(สาทร-กัลปพฤกษ์)

โกลเด้ นท์แลนด์

“CNC”

“JGL”

บจก. สําเพ็ง U พลาซ่า

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี
แมเนจเมนท์

“SPZ”

“JPM”

CNC JGL และ SPZ ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ JPM ประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือการให้ เช่า ทังนีตามมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริ หาร
ครังที c/UVVc ณ วันที U มีนาคม UVVc สําหรับ CNC JGL และ SPZ จะทําการปิ ดและชําระบัญชีหลังจากโครงการสํา
เพ็ง U เฟส U และ W เมือโครงการปิ ดการขาย โอนกรรมสิทธิT และจัดตังนิติบุคคลแล้ วเสร็ จ โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการ
พัฒนาโครงการสําเพ็ง U เฟส X โครงการทิวลิป สแควร์ โครงการไมอามี บางปู และโครงการอืนๆในอนาคตภายใต้ บริ ษัท
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) ต่อไป
ปั จจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงการทีอยู่ระหว่างดําเนินการขายจํานวน W โครงการ มูลค่าประมาณ
V,aaa ล้ านบาท ซึงคาดว่าจะรับรู้รายได้ แล้ วเสร็จภายใน W ถึง V ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. โครงการสําเพ็ง U เฟส ถึง เฟส X
2. โครงการทิวลิป สแควร์
3. โครงการไมอามี บางปู
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คณะกรรมการบริษัท: ข้ อมูล ณ วันที W มีนาคม UVVc
1. นาย อนุวฒ
ั น์

เมธีวิบลู วุฒิ
2. นาย ทนงศักดิT มโนธรรมรักษา
รุ่งชีวา
3. นาย ยงศีล
4. นาย พีระ
นีรพิทกั ษ์
5. นาย วีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
6. นาย อัษฏางค์ ศรี ศภ
ุ รพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7. นาย สุขสันต์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จิรจริยาเวช
8. นาย ปรี ชา
ติวะนันทกร
9. พ.ต.อ. โกศล นินบดี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ข้ อมูล ณ วันที W มีนาคม UVVc

รายชือผู้ถือหุ้น

ก่ อนการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน
จํานวนหุ้น

. ครอบครัวมโนธรรมรักษา/1

หลังการเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน

ร้ อยละ

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

,b\a,aaa,aaa

Vb.aa

,b\a,aaa,aaa

Xa.aa

2. ครอบครัวสวาทยานนท์/2

VXa,aaa,aaa

\.aa

VXa,aaa,aaa

U.\b

3. ครอบครัวรุ่งชีวา/3

Wba,aaa,aaa

U.aa

Wba,aaa,aaa

\.Vc

4. ครอบครัวนีรพิทกั ษ์/4

\a,aaa,aaa

b.aa

\a,aaa,aaa

X.Uq

V. แพทย์หญิงสรัญญา ฐิ ติสรุ ิยารักษ์/5
b. นายโกศล อิทธิกมลเลิศ

ba,aaa,aaa
XV,aaa,aaa

U.aa
.Va

ba,aaa,aaa
XV,aaa,aaa

.XW
.ac

c. พ.ต.อ.ฐิ ติวฒ
ั น์ สุริยฉาย

XV,aaa,aaa

.Va

XV,aaa,aaa

.ac

\. นายทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดํารงค์

XV,aaa,aaa

.Va

XV,aaa,aaa

.ac

q. นางสาวรสนันท์ หวังไพฑูรย์/6

Wa,aaa,aaa

.aa

Wa,aaa,aaa
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a.c
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ก่ อนการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน

รายชือผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น
a. นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์/7

หลังการเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน

ร้ อยละ

q,aaa,aaa

จํานวนหุ้น

a.Wa

ร้ อยละ

q,aaa,aaa

a.U

. นายเกียรติ อังคนาพร/8
b,aaa,aaa
a.Ua
b,aaa,aaa
a. X
รวมจํานวนหุ้น
W,aaa,aaa,aaa
aa.aa
W,aaa,aaa,aaa
c .XW
จํานวนหุ้นทีเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
,Uaa,aaa,aaa
U\.Vc
รวมจํานวนหุ้นหลังการเสนอขายต่อ
W,aaa,aaa,aaa
aa.aa
X,Uaa,aaa,aaa
aa.aa
ประชาชนทัวไป
/1
หมายเหตุ :
ครอบครัวมโนธรรมรักษา ประกอบไปด้ วย คุณทนงศักดิT มโนธรรมรักษา คุณกิติยา มโนธรรมรักษา
คุณปุณิกา มโนธรรมรักษา คุณวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา และคุณธีระชาติ มโนธรรมรักษา
/2
ครอบครัวสวาทยานนท์ ประกอบด้ วย คุณพงศ์ศกั ดิT สวาทยานนท์ คุณศุภวรรณ สวาทยานนท์ และ
คุณมนุชนาถ นฤนาทดํารงค์
/3
ครอบครัวรุ่งชีวา ประกอบด้ วย คุณยงศีล รุ่งชีวา คุณณัฐพร รุ่งชีวา และคุณอานันท์ รุ่งชีวา
/4
ครอบครัวนีรพิทกั ษ์ ประกอบด้ วย คุณพีระ นีระพิทกั ษ์ และคุณพิรุฬห์ นีระพิทกั ษ์
/5
บุตรสาวของ คุณสมยศ ฐิ ตสิ รุ ิยารักษ์ (รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส)
/6
บุตรสาวของ คุณรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ)
/7
ภรรยาของ คุณสมยศ ฐิ ตสิ รุ ิยารักษ์ (รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส)
/8
พีเขยของ คุณพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ (ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารฝ่ ายการเงิน)
หน่วย : ล้ านบาท

โครงสร้ างรายได้:
ปี TUUV

ปี TUUU

ปี TUUW

ดําเนินการ
โดย

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

โครงการเจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สาทร พระรามW) - ทาวน์โฮม

JSP

6.38

6.83%

110.87

82.22%

14.88

1.76%

โครงการสําเพ็ง U เฟส - อาคารพาณิชย์

CNC

-

-

-

0.00%

536.18

63.27%

โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 - อาคารพาณิชย์

JGL

-

-

-

0.00%

278.82

32.90%

ทีดินเปล่า

JSP

70.40

75.31%

-

-

ทีดินเปล่า
รายได้ การบริ การ
รายได้ อนื

JGL
JPM

16.68
0.02

17.84%
0.02%

23.72
0.25

6.09
5.60
5.81

ประเภทอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขาย
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17.59%
0.18%

0.72%
0.66%
0.69%

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
รวม

ดําเนินการ
โดย

ปี TUUV

ปี TUUU

ปี TUUW

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

93.47

100.00%

134.84

100.00%

847.39

100.00%

สรุปปั จจัยความเสียง:
1. ความเสียงทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ
• ความเสียงจากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่และมูลค่าโครงการสูง
• ความเสียงจากการทีผลประกอบการในอนาคตขึนอยู่กบ
ั ความสําเร็จของโครงการทีกําลังพัฒนาอยู่
• ความเสียงจากการทีบริ ษท
ั ฯ ประกอบธุรกิจทีมีการแข่งขันสูง
• ความเสียงจากการจัดหาทีดินเพือพัฒนาโครงการในอนาคต
• ความเสียงจากแนวโน้ มต้ นทุนการก่อสร้ างทีสูงขึน
• ความเสียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาทีมีคุณภาพ
• ความเสียงจากการพึงพิงความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
• ความเสียงจากการเปลียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ ซึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
• ความเสียงด้ านภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย ซึงอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
และต่อธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเสียงด้ านนโยบายการปล่อยสินเชือเพือทีอยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
2. ความเสียงด้ านการเงิน
• ความเสียงจากการปรับตัวเพิมขึนของอัตราดอกเบีย ซึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซือทีอยู่อาศัยของลูกค้ า
• ความเสียงจากการปรับตัวเพิมขึนของอัตราดอกเบีย ซึงส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษัท
• ความเสียงจากการมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนทีสูง
3. ความเสียงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสียงในการพึงพาผู้บริหารและบุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะด้ านของบริษัทฯ
• ความเสียงจากกรณีทีบริ ษท
ั ฯ มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มีอทิ ธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
• ความเสียงจากการทีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เนืองจากมีกิจการทีมีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกันกับบริษัทฯ
• ความเสียงจากการพึงพิงพืนทีเช่าจากบริ ษัททีเกียวข้ อง
4. ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
• ความเสียงจากการทีหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อาจจะไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
•
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย

รายการ

CDDE*
CDDD*
(งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน)
ล้ านบาท
ล้ านบาท
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

CDDG
(งบการเงินรวม)
ล้ านบาท

ฐานะการเงิน
รวมทรัพย์สิน

U/.V.

&,'X&.W$

/,V&X.&&

รวมหนีสิน

U$..W

$,/0U.V&

X,U.&.&&

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

X..W

W/&.0U

$,VW$.''

รายได้ จากการขาย

0V.00

$$'..0

.X/.U.

รายได้ รวม

UX.W0

$XW..W

.W0.XU

กําไรขันต้ นจากการขาย

U.0U

&&.WV

&/'.V$

กําไรสุทธิ

-'.$.

-$$.'/

$X'.&.

กําไรต่อหุ้น

-'.'&

-$.$$

'.'0

อัตรากําไรขันต้ นจากการขาย (%)

$&.0/

&'.&V

&U.U.

อัตรากําไรสุทธิ (%)

-'.$U

-..$U

$/.X0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

-'.$U

-$.'W

X.W'

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

-W.VU

-W..W

$&.WW

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

&X.U&

X.WU

&.WX

ผลการดําเนินงาน

อัตราส่ วนทางการเงิน

หมายเหตุ : กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวนมาจากจํานวนหุ้นถัวเฉลียถ่วงนําหนักของปี UVVX- UVVb ของโดยใช้ จํานวนหุ้นตามมูลค่าทีตราไว้
a.Va บาท ต่อหุ้น (บริ ษัทฯ มีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ณ วันที c มกราคม UVVc) เพือประโยชน์การเปรี ยบเทียบ
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
*ตัวเลขทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที W ธันวาคม UVVX และ 31 ธันวาคม UVVV และงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุด
วันที W ธันวาคม UVVX และ 31 ธันวาคม UVVV อ้ างอิงตามงบการเงินรวมเสมือนควบรวมกิจการปี UVVX ปี UVVV ซึงบริ ษัทฯ จัดทําขึนเพือ
สะท้ อนถึงโครงสร้ างการถือหุ้นในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนดังกล่าวได้ จดั ทําขึนเสมือนหนึงว่าบริ ษัทฯ ได้ มีการปรับ
โครงสร้ างกิจการ ตังแต่วนั ที มกราคม UVVX

คําอธิบายเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ รวมสําหรับปี สินสุดวันที W ธันวาคม ปี UVVX UVVV และ UVVb เท่ากับ qW.Xc
ล้ านบาท WX.\X ล้ านบาท และ \Xc.Wq ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของปี UVVV เป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้
ของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร-พระรามW) ในขณะทีการเพิมขึนของปี UVVb เป็ นผลมาจาก โครงการสําเพ็ง U
เฟส และ โครงการสําเพ็ง U เฟส U
กําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี UVVX ปี UVVV และ ปี UVVb เท่ากับ q.cq ล้ านบาท UU.Xb ล้ าน
บาท และ UVa.b ล้ านบาท ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขันต้ นในปี UVVb เพิมขึนอย่างต่อเนืองจากจากปี UVVV และปี UVVX
เนืองจากบริษทั และบริษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่ขนส่
ึ งผลให้ มีอํานาจในการต่อรอง
ราคากับคู่ค้า อีกทังยังสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึน
กําไรขันต้ นจากการบริการ ในปี UVVX ปี UVVV และ ปี UVVb เท่ากับ W.qb ล้ านบาท .Wq ล้ านบาท และ X. W
ล้ านบาท โดยอัตรากําไรขันต้ นในปี UVVV เพิมขึนจากปี UVVX เนืองจาก มีการขยายลักษณะงานให้ บริการมากขึน จากเดิม
ให้ บริการด้ านการขาย เป็ นการให้ บริการด้ านการตลาดเพิมขึน ส่งผลให้ รายได้ เพิมขึนโดยได้ ต้นทุนการให้ บริการเพิมขึน
เป็ นสัดส่วนน้ อยกว่า อัตรากําไรขันต้ นของปี UVVb เพิมขึนจากปี UVVV เนืองจากการปรับอัตราค่าบริการการบริหาร
โครงการเพิมขึน อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายได้ ของปี UVVb ลดลงจากปี UVVV เนืองจากการหยุดให้ บริการให้ แก่บริษัทอืนๆ
ในครึงปี หลัง โดยบริษัทฯ ปรับแนวทางในการให้ บริการเฉพาะ บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านัน
สินทรั พย์
ณ วันที W ธันวาคม UVVX UVVV และ UVVb บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทังสิน qV.b\ ล้ านบาท
U,aWU.X ล้ านบาท และ V,bUW.UU ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน q .bq ล้ านบาท U,aa\.aV ล้ านบาท และ
V,UXb.\c ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทีร้ อยละ qV.\W ร้ อยละ q\.\a และร้ อยละ qW.W
ตามลําดับ โดยทีการสูงขึนของสินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง W ปี ทีผ่านมานันมาจาก การเพิมขึนของต้ นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ เนืองมาจากการขยายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิมขึนของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
หนีสิน
ณ วันที W ธันวาคม UVVX UVVV และ UVVb บริษทั ฯและบริษัทย่อย มีหนีสินรวมทังสิน q .\X ล้ านบาท
,Vcq.bU ล้ านบาท และ W,q\U.UU ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ีร้ อยละ qV.qq ร้ อยละ
cc.cU และร้ อยละ ca.\U ตามลําดับหนีสินของบริษทั ฯและบริษัทย่อย ณ วันที W ธันวาคม UVVb บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีหนีสินคงเหลือทีมีภาระดอกเบียทังสิน U,UcX.Wb ล้ านบาท
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที W ธันวาคม UVVX UVVV และ UVVb บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นจํานวนทังสิน W.\X ล้ านบาท
XVU.cq ล้ านบาท และ ,bXa.aa ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ X.a ร้ อยละ UU.U\ และร้ อย
ละ Uq. \ ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี UVVV นันเป็ นผลมาจากการทํางบการเงินรวมจากการรวม
ธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึงบริษัทฯ จัดทําขึนเพือแสดงเปรี ยบเทียบ โดยเสมือนว่ามีบริษทั ย่อยของบริษัทฯ มา
อย่างต่อเนือง ซึงเป็ นผลมาจากการจัดโครงสร้ างกลุม่ บริษทั โดยการเข้ าซือหุ้นสามัญของบริษัท CNC JGL SPZ และ JPM
ซึงการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ณ เดือนพฤษภาคม ปี UVVb ส่งผลให้ ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นมีการเพิมขึนอย่างต่อเนือง สําหรับการเพิมขึนของปี UVVb เนืองมาจากเพิมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจาก
เดิม V.aa ล้ านบาท เป็ น ,Vaa.aa ล้ านบาท ในเดือน พฤษภาคม UVVb โดยมีวตั ถุประสงค์ในการปรับโครงสร้ างกลุ่ม
บริ ษทั โดยซือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (CNC JGL SPZ และ JPM) เข้ าอยู่ภายใต้ โครงสร้ างกลุ่มบริษัท
แหล่งทีมาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็ นหลัก โดย ณ วันที W ธันวาคม UVVX UVVV และ UVVb บริษัทฯ มีสดั ส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้ อมูลทาง
การเงินรวมเสมือนเท่ากับ UW.qU เท่า W.Xq เท่า และ U.XW เท่าตามลําดับซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดจากในปี UVVX
กลุ่มบริษัทเน้ นการใช้ โครงสร้ างเงินทุนจากใช้ เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องกันเป็ นหลัก ในปี UVVV มีการเพิมขึนของ
จํานวนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยภายใต้ งบการเงินเสมือนควบรวม ณ ปี UVVV และในปี UVVb มีการเพิมทุนจด
ทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจาก V.aa ล้ านบาท เป็ น ,Vaa.aa ล้ านบาทเพือปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษทั ส่งผล
ให้ มีอตั ราดังกล่าวมีแนวโน้ มลดลง
นักลงทุนสัมพันธ์ :
คุณชลิตา สันตติทรัพย์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ aU-\qc-\\\\
XW ซอยพระรามที U ซอย VX แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร a Va
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