บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
%&. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
%&.% การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของกลุ่มบริ ษัทฯ
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเชิง
พาณิชย์แนวราบ (Commercial Low Rise) รูปแบบโครงการทีพัฒนา ได้ แก่ อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้ าชุมชน โดยเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพือจําหน่าย ให้ เช่าพืนทีทังระยะสันและระยะยาว และโครงการทีอยู่อาศัย ได้ แก่ ทาวน์โฮม และ
คอนโดมิเนียม เป็ นต้ น
โดย ณ วันที I% ธันวาคม JJ& กลุ่มบริษัทมีโครงการทีพัฒนา และปิ ดการขายเรี ยบร้ อยแล้ ว % โครงการ คือ
โครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร-พระรามI) มีโครงการทีกําลังพัฒนา I โครงการคือ %) โครงการสําเพ็ง

) โครงการ

ทิวลิป สแควร์ I) โครงการไมอามี บางปู มูลค่ารวมประมาณ %J,NNN ล้ านบาท โดยโครงการสําเพ็ง ประกอบไปด้ วย !
เฟส ได้ แก่ สําเพ็ง เฟส % – เฟส !
ในปี JJ& บริษัทฯจัดโครงสร้ างกลุ่มเพือเตรียมความพร้ อมในการนําบริษทั เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยรวมกลุม่ บริษัท เพือป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยเข้ าซือกิจการจากบริษัทในเครื อ
ทังสิน ! บริษทั ในเดือน พฤษภาคม JJ& ได้ แก่
1) บริ ษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด(“CNC”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ “สํา
เพ็ง เฟส %”
2) บริ ษทั เจ.เอส.พี โกลเด้ นท์ แลนด์ จํากัด(“JGL”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ “สําเพ็ง เฟส
”
3) บริ ษทั สําเพ็ง พลาซ่า จํากัด(“SPZ”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ “สําเพ็ง เฟส I”
4) บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี แมเนจเมนท์ จํากัด(“JPM”) ประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือการให้ เช่า
โดยเข้ าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ab.ba ร้ อยละ bb.bb ร้ อยละ bb.bb และ ร้ อยละ bb.bb
ตามลําดับ ดังนันการวิเคราะห์ผลการดําเนินจะอ้ างอิงกับงบการเงินเสมือนสําหรับปี สินสุดวันที I% ธันวาคม JJ! และ
JJJ เนืองจากจะเป็ นข้ อมูลทีสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริษทั ย่อย ภายหลังการปรับโครงสร้ างได้ ดีกว่า
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที I% ธันวาคม JJ& โดยใช้ งบการเงินรวม
เนืองจากงวดบัญชีดงั กล่าว ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างใหม่แล้ ว
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจแบ่งออกเป็ น %) รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ) รายได้
จากการให้ บริการ และ I) รายได้ อืน โดยงบการเงินรวมสินสุดปี JJ& บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ
เท่ากับ a!d.Ib ล้ านบาท แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ aIJ.ba ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ba.&J รายได้ จาก
การให้ บริการ J.&N ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ N.&& รายได้ อืน J.a% ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ N.&b
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริ ษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ รวมสําหรับปี สินสุดวันที I% ธันวาคม ปี JJ! JJJ และ JJ& เท่ากับ bI.!d ล้ าน
บาท %I!.a! ล้ านบาท และ a!d.Ib ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของปี JJJ เป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ ของ
โครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร-พระรามI) ในขณะทีการเพิมขึนของปี JJ& เป็ นผลมาจาก โครงการสําเพ็ง เฟส %
และ โครงการสําเพ็ง เฟส
กําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& เท่ากับ b.db ล้ านบาท

.!& ล้ านบาท

และ JN.&% ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ % .dJ ร้ อยละ N. & และ ร้ อยละ b.ba ตามลําดับ โดยจะเห็นได้ ว่า
อัตรากําไรขันต้ นในปี JJ& เพิมขึนอย่างต่อเนืองจากจากปี JJJ และปี JJ! เนืองจากบริษทั และบริษัทย่อยมีการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่ขนส่
ึ งผลให้ มีอํานาจในการต่อรองราคากับคู่ค้า อีกทังยังสามารถพัฒนาระบบบริหาร
จัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึนตามลําดับ
กําไรขันต้ นจากการบริการ ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& เท่ากับ I.b& ล้ านบาท %%.Ib ล้ านบาท และ !.%I
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยอยู่ทีอัตราร้ อยละ I.d! ร้ อยละ !a.N และ ร้ อยละ dI.dJ ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขันต้ นในปี
JJJ เพิมขึนจากปี JJ! เนืองจาก มีการขยายลักษณะงานให้ บริการมากขึน จากเดิมให้ บริการด้ านการขาย เป็ นการ
ให้ บริการด้ านการตลาดเพิมขึน ส่งผลให้ รายได้ เพิมขึนโดยได้ ต้นทุนการให้ บริการเพิมขึนเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่า อัตรากําไร
ขันต้ นของปี JJ& เพิมขึนจากปี JJJ เนืองจากการปรับอัตราค่าบริการการบริหารโครงการเพิมขึน อย่างไรก็ตามสัดส่วน
รายได้ ของปี JJ& ลดลงจากปี JJJ เนืองจากการหยุดให้ บริการให้ แก่บริษัทอืนๆ ในครึงปี หลัง โดยบริษัทฯ ปรับแนวทางใน
การให้ บริการเฉพาะ บริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านัน
ทังนี ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ตามรายละเอียดได้ ดงั นี
รายได้
รายได้ รวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ จากการให้ บริการ
และรายได้ อืน ในปี JJ! ปี JJJ และปี JJ& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมเท่ากับ bI.!d ล้ านบาท %I!.a! ล้ าน
บาท และ a!d.Ib ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนีรายได้ หลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที .! หน้ า 14

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยประกอบด้ วยรายได้ จากการขายทาวน์โฮม อาคาร
พาณิชย์ โดยเป็ นลักษณะขายก่อนสร้ างเสร็จ โดยรับรู้รายได้ เมือมีการโอนกรรมสิทธิhแก่ลูกค้ าในทุกโครงการ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยฯ สําหรับปี JJ!ปี JJJ ปี JJ& ของปี JJd มีรายละเอียดดังนี
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขาย
โครงการเจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์
(สาทร - พระราม3) - ทาวน์โฮม
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 – (อาคาร)
พาณิชย์
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 – (อาคาร)
พาณิชย์
ทีดินเปล่า
ทีดินเปล่า
รายได้ การบริการ
รายได้ อ+นื
รวม

ดําเนินการ
โดย

ปี 2554
รายได้

หน่วย : ล้ านบาท

ปี 2555

ปี 2556

%

รายได้

%

110.87

82.22%

JSP

6.37

6.83%

CNC

-

-

-

JGL

-

-

-

JSP
JGL
JPM

70.40
16.68
0.02

75.31%
17.84%
0.02%

23.72
0.25

93.47

100.00%

134.84

รายได้

%

14.89

1.76%

-

536.18

63.27%

-

278.82

32.90%

17.59%
0.19%

6.09
5.60
5.81

0.72%
0.66%
0.69%

100.00%

847.39

100.00%

ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

สถานะการโอนตามมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ สําหรับปี JJ! ปี JJJ ปี
JJ& มีรายละเอียดดังนี

รายการ

มค -ธค 2554

มค -ธค 2555

มค -ธค 2556

ร้ อยละของมูลค่ า
โครงการ

ร้ อยละของมูลค่ า
โครงการ

ร้ อยละของมูลค่ า
โครงการ

4.83%
-

88.74%
-

100.00%
36.92%
12.60%
-

โครงการ
โครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สาทร - พระราม 3) (ทาวน์โฮม)
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 (CNC) (อาคารพาณิชย์)
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 (JGL) (อาคารพาณิชย์ )
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3 (SPZ) (อาคารพาณิชย์ )
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 (JSP) (อาคารพาณิชย์ )
โครงการทิวลิป สแควร์ (คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์, ศูนย์การค้ าชุมชน)
โครงการไมอามี บางปู (คอนโดมิเนียม, ศูนย์การค้ าชุมชน)

หมายเหตุ : คํานวณจากการรับรู้รายได้ ของโครงการ ณ วันที I% ธันวาคม JJ& เทียบกับประมาณการมูลค่าโครงการ
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดการชําระเงินของโครงการทีดําเนินการอยู่ ณ วันที I% ธันวาคม JJ&

โครงการ

มูลค่าที
ขายแล้ ว
(1)

จํานวน มูลค่าที
ห้ องที
โอน
โอน กรรมสิทธิ
แล้ ว
แล้ ว(2)

มูลค่าที
ขายแล้ ว
คงเหลือ
(3)=(1)(2)

เงินทีถึง
กําหนด
ชําระสะสม
(4)=(5)+(6)

เงินที
ชําระ
สะสม
(5)

เงินที
ค้ าง
ชําระ
สะสม
(6)

คงเหลือ
จํานวนทียัง
ไม่ถงึ
กําหนด
ชําระ
(6)=(3)-(4)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ าน
บาท

ล้ าน
บาท

ล้ านบาท

-

-

-

-

162.04

2.794

751.00

554.21 551.733 2.4722

1,384.99

ล้ านบาท

ยูนิต

ล้ านบาท

132.14

20

132.14

-

- โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 (CNC) – (อาคารพาณิชย์)

1,452.01

58

536.18

915.83

- โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 (JGL) – (อาคารพาณิชย์)

2,218.02

38

278.82 1,939.20

- โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3 (SPZ) – (อาคารพาณิชย์)

413.25

-

-

413.25

- โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 (JSP) – (อาคารพาณิชย์)

3,470.42

-

-

3,470.42

-

-

-

-

-

-

- โครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์
(สาทร - พระราม 3) - (ทาวน์โฮม)

- โครงการทิวลิป สแควร์ - (คอนโดมิเนียม,
อาคารพาณิชย์, ศูนย์การค้ าชุมชน)
- โครงการไมอามี บางปู
(คอนโดมิเนียม, ศูนย์การค้ าชุมชน)
ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

164.83

54.57

6.31

358.68

843.36 774.897 68.463

2,627.06

-

-

-

-

48.26

-

-

-

-

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯและบริษทั ย่อยในงวดปี JJ! - JJ& เท่ากับ d&.dd ล้ านบาท
%%N.ad ล้ านบาท และ aIJ.ba ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ a .%I ร้ อยละ a . และร้ อยละ ba.&J ของรายได้ รวม
ตามลําดับ
ปี JJJ บริษัทมีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ %%N.ad ล้ านบาท เพิมขึน I!.%N ล้ านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ !!.! ซึงเป็ นผลจากการรับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิh % โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ เจ.เอส.
พี.เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม I) มูลค่า %I .%! ล้ านบาท จํานวน %d ยูนิต (จากทังสิน N ยูนิต) เท่ากับ %%N.ad ล้ านบาท
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หรื อคิดเป็ นร้ อยละ aJ ของจํานวนยูนิตทังหมดของโครงการ ซึงโครงการดังกล่าวบริษัทฯได้ มีการขายและ รับรู้รายได้ จาก
การโอนกรรมสิทธิhตงแต่
ั ปี JJ! เป็ นต้ นมา
ปี JJ& บริษัทฯ มีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ aIJ.ba ล้ านบาท เพิมขึนจากปี JJJ เท่ากับ
d J.%% ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ &J!.N เนืองจาก ผลจากการรับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิh ดังนี
%) โครงการ สําเพ็ง เฟส % มูลค่า JI&.%a ล้ านบาท จํานวน Ja ยูนิต หรื อคิดเป็ นร้ อยละ Ia.!% ของจํานวนยูนิตทังหมด
ของโครงการ (2) โครงการ สําเพ็ง เฟส มูลค่า da.a ล้ านบาท จํานวน Ia ยูนิต หรื อคิดเป็ นร้ อยละ %%.dI ของจํานวน
ยูนิตทังหมดของโครงการ ซึงทัง โครงการบริษัทได้ มีการขายและ รับรู้ รายได้ จากการโอนปี JJ& เป็ นปี แรก นอกจากนัน
ยังมีการโอนกรรมสิทธิของโครงการเจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ในส่วนทีเหลือจํานวน ยูนิต เท่ากับ %!.aa ล้ านบาท
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริการของบริษัทฯและบริษัทย่อยในงวดปี JJ! JJJ และ JJ& เท่ากับ %&.&a ล้ านบาท I.d
ล้ านบาท และ J.&N ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ %d.aJ ร้ อยละ %d.Jb และร้ อยละ N.&& ของรายได้ รวม ตามลําดับ
ปี JJJ บริษัทมีรายได้ รวมจากการให้ บริการเท่ากับ I.d เพิมขึน d.N! ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ
! . % เนืองจากมีการขยายลักษณะงานให้ บริการมากขึน จากเดิมให้ บริการด้ านการขาย เป็ นการให้ บริการด้ านการตลาด
ด้ วยซึงเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิมสําหรับการให้ บริการมากขึน นอกจากนันมูลค่าโครงการในการให้ บริการของบริษัทยังสูงกว่าปี
JJ!
ปี JJ& บริษทั มีรายได้ รวมจากการให้ บริการเท่ากับ J.&N ลดลง %a.% ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ
d&.Ib เนืองจากการหยุดให้ บริการแก่บริษัทอืนๆ ตังแต่ครึงปี หลังของปี JJ& เนืองจากบริษัทฯ ปรับแนวทางในการบริหาร
โดยให้ บริการเฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านัน
รายได้ อ+ ืน
รายได้ อืน ประกอบด้ วย ดอกเบียรับ รายได้ จากการเปลียนสัญญา และรายได้ อืนๆ ในปี 2554- 2556 บริษทั มี
รายได้ อืนเท่ากับ N.N ล้ านบาท N. J ล้ านบาท และ J.a% ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ N.N ร้ อยละ N.%b และร้ อยละ N.&b
ของรายได้ รวม ตามลําดับ ซึงรายได้ อืนในปี JJ& นันส่วนใหญ่เกิดมาจาก ดอกเบียรับคิดเป็ นเท่ากับ I.ab ล้ านบาท
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ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรั พย์
ต้ นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็ น ! ประเภทดังนี %) ค่าทีดิน ค่าปรับปรุงทีดิน รวมทัง ค่าใช้ จ่าย
ทีเกียวข้ องในการได้ มาซึงทีดิน ) ค่าก่อสร้ าง ค่าวัสดุทีใช้ ในการก่อสร้ าง ค่าออกแบบ ค่าใช้ จ่ายก่อสร้ างอืน I.ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้ แก่ ถนน เสาไฟ ท่อระบายนํา สวนหย่อม ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆ !) ต้ นทุนทางการเงิน
เพือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ ค่าดอกเบีย ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และอืนๆ บริษัทจะนําต้ นทุนทีได้ กล่าวมานีมาปั นส่วนเข้ า
อสังหาริมทรัพย์แต่ละยูนิต
ในปี JJ! JJJ และ JJ& บริษทั มีต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ &&.ba ล้ านบาท aa.!% ล้ าน และ
JaJ.Id ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายร้ อยละ ad. J ร้ อยละ db.d! และร้ อยละ dN.N ของรายได้ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ตามลําดับ ซึงอัตราส่วนต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ดีขึนต่อเนืองทุกปี เนืองจากบริษัทฯ สามารถพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น อํานาจการต่อรองจากการสังซือ ควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างไม่
เกินบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงาน (Bill of quantity; BOQ) นําระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรแบบ
องค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มาใช้ เป็ นต้ น
ปี JJJ บริษทั มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิมขึนจากปี JJ! เท่ากับ %.!I ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เพิมขึนร้ อยละ I%.bb ซึงเป็ นผลมาจาก การรับรู้รายได้ ของโครงการเจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สาทร – พระรามI) จํานวน %d ยู
นิต โดยสัดส่วนการเพิมขึนของต้ นทุนขาย เพิมขึนน้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เนืองจากความสามารถในการควบคุมต้ นทุนทีดีขนึ
ปี JJ& บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิมขึนจากปี JJJ เท่ากับ !b&.b& ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เพิมขึนร้ อยละ J& .%% ซึงเป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ ของโครงการเจ.เอส.พี เรสซิเดนท์ (สาทร – พระรามI) จํานวน ยูนิต
และการรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส จํานวน Ja ยูนิต และ Ia ยูนิต ตามลําดับ โดยสัดส่วนการเพิมขึน
ของต้ นทุนขาย น้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เนืองจากบริษัทสังซือครังละเป็ นจํานวน
มากจึงมีอํานาจในการต่อรองกับคู่ค้ามากขึน และมีการบริหารจัดการต้ นทุนได้ ดียิงขึน
ต้ นทุนให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการ เป็ นต้ นทุนทีเกียวข้ องกับการให้ บริการในด้ านการบริหารงานก่อสร้ าง บริหารงานตลาด และ
การขาย ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนค่าบุคลากร ค่าป้ ายโฆษณา ค่านายหน้ า ค่าเสือมราคาอุปกรณ์ ยานพาหนะ และอืนๆ
ในปี JJ! JJJ และ JJ& บริษทั มีต้นทุนการให้ บริการเท่ากับ % .d ล้ านบาท % .II ล้ านบาท และ %.!d ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายร้ อยละ d&. & ร้ อยละ J%.ba และร้ อยละ &. J ของรายได้ จากการให้ บริการ ตามลําดับ
โดยค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการในปี JJJ มีสดั ส่วนการเพิมขึน ในอัตราทีน้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้ จากการ
ให้ บริการเนืองจากการการขยายขอบเขตการให้ บริการทีสร้ างมูลค่าเพิมด้ านการบริการมากขึน นอกจากนันปี JJ& มีต้นทุน
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จากการให้ บริการลดลง สอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ ให้ บริการ เนืองจากการปรับแนวทางในการบริหารโดยให้ บริการ
เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านัน
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายประกอบด้ วย ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายทางการขาย และการตลาด ค่านายหน้ า ค่า
ส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณา และอืนๆ
สําหรับค่าใช้ จ่ายในการขายสําหรับงวดปี JJ! JJJ และ JJ& มีจํานวน &.I ล้ านบาท .I! ล้ านบาท และ
Id.Id ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ &.d& ร้ อยละ %&.Jd และ ร้ อยละ !.!% ของรายได้ รวมตามลําดับ
ในปี JJJ บริ ษทั มีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ .I! ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2554 จํานวน %&.N ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ JI.!a สาเหตุหลักมาจากการเพิมการประชาสัมพันธ์ในการเปิ ดโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิ
เดนท์ (สาทร – พระราม I) ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่านายหน้ า ค่าคอมมิชชัน และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที
เกียวข้ องกับการโอนเพิมขึน
ในปี JJ& บริ ษทั มีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ Id.Id ล้ านบาท เพิมขึนจากปี JJJ จํานวน %J.NI ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ &d. a อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาถึงอัตราร้ อยละค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ รวม ลดลง
จากร้ อยละ %&.Jd เป็ นร้ อยละ !.!% สาเหตุหลักมาจากการเปิ ดตัวโครงการสําเพ็ง โดยมีการขายและทยอยการโอน
กรรมสิทธิของโครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส ส่งผลให้ ค่าภาษีธรุ กิจเฉพาะทีเกียวข้ องกับการโอนกรรมสิทธิ และ
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิมขึน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารของบริษัทประกอบด้ วย เงินเดือน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับพนักงาน ค่าเสือมราคา ค่าที
ปรึกษา ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และอืนๆ
สําหรับค่าใช้ จ่ายในการบริหารสําหรับงวดปี JJ! JJJ และ JJ& มีจํานวน &.! ล้ านบาท %!.%b ล้ านบาท และ
JI.dbล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ &.ad ร้ อยละ %N.J และ ร้ อยละ &.IJ ของรายได้ รวมตามลําดับ
ในปี JJJ บริ ษทั มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารเท่ากับ %!.%b ล้ านบาท เพิมขึนจากปี JJ! จํานวน d.dd ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ % %.NI สาเหตุหลักมาจาก การเพิมขึนของจํานวนพนักงาน เพือรองรับการขยายโครงการ
ใหม่ทีเพิมขึน (โครงการเจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม I) และ โครงการสําเพ็ง เฟส % –เฟส ) จํานวน I.NN ล้ าน
บาท
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ในปี JJ& บริษทั มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารเท่ากับ JI.db ล้ านบาท เพิมขึนจากปี JJJ จํานวน Ib.&N ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ db.Nd สาเหตุหลักมาจาก การเพิมขึนของจํานวนพนักงาน เพือรองรับการขยาย
โครงการใหม่ทีเกิดขึนได้ แก่ โครงการสําเพ็ง เฟส I – เฟส ! โครงการทิวลิป สแควร์ และโครงการไมอามี บางปู จํานวน
%N.%N ล้ านบาท และส่วนต่างจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯให้ แก่บคุ คลผู้ใกล้ ชดิ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย
บันทึกผลต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมของจํานวนหุ้นดังกล่าวจํานวน a.b ล้ านบาท นอกจากนี มีการเพิมขึนจาก
ค่าเสือมราคาจากการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเพิมขึนของค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆเพือรองรับ
การขยายตัวของบริษัท
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินประกอบด้ วย ดอกเบียจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีไม่ได้ ถกู บันทึกเป็ นต้ นทุนทางการเงิน
ของโครงการ และดอกเบียจากการเช่าซือยานพาหนะตัดจ่าย ทังนี ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เท่ากับ N.%& ล้ านบาท N.&& ล้ านบาท และ .N! ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อ
รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ N.%d ร้ อยละ N.!b และร้ อยละ N. ! ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง
สาเหตุหลักเกิดจากการกู้ยืมเงินเพือขยายโครงการอย่างต่อเนือง
ภาษีเงินได้
บริ ษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ณ สินปี JJ! ปี JJJ และปี JJ& จํานวน %.NJ ล้ านบาท d.b&
ล้ านบาท และ Id.Nd ล้ านบาท ตามลําดับ
กําไรขัน4 ต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& คิดเป็ น b.db
ล้ านบาท

.!& ล้ านบาท และ JN.&% ล้ านบาท ตามลําดับ โดยอยู่ทีอัตราร้ อยละ % .dJ ร้ อยละ N. & และ ร้ อยละ b.ba

ตามลําดับ จะเห็นได้ วา่ การเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากปี JJJ และปี JJ! เนืองจากบริษทั และบริ ษัทย่อยมีการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่ขนอย่
ึ างต่อเนือง ได้ แก่ โครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระรามI) ในปี
JJ! - JJJ และโครงการสําเพ็ง ในปี JJJ - JJ& ส่งผลให้ บริษทั ฯ มีอํานาจในการต่อรองราคากับคู่ค้า อีกทังยัง
สามารถบริหารและพัฒนาระบบต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึน นอกจากนีโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความแปลก
ใหม่ แตกต่างจากผู้ประกอบการอืนในพืนทีบริเวณใกล้ เคียง และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
กําไรขัน4 ต้ นจากการบริการ
บริ ษัทฯและบริษัทย่อยมี กําไรขันต้ นจากการบริการ ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& คิดเป็ นจํานวน I.b& ล้ าน
บาท %%.Ib ล้ านบาท และ !.%I ล้ านบาท ตามลําดับ โดยอยู่ทีอัตราร้ อยละ I.d! ร้ อยละ !a.N และ ร้ อยละ dI.dJ
ตามลําดับ โดยกําไรขันต้ นในปี JJJ เพิมขึนจากปี JJ! เนืองจาก มีการขยายลักษณะงานให้ บริการมากขึน จากเดิม
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ให้ บริการด้ านการขาย เป็ นการให้ บริการด้ านการตลาดเพิมขึน ส่งผลให้ รายได้ เพิมขึนโดยต้ นทุนการให้ บริการเพิมขึนเป็ น
สัดส่วนน้ อยกว่า กําไรขันต้ นของปี JJ& เพิมขึนจากปี JJJ เนืองจากมีการปรับอัตราค่าบริการการบริหารโครงการเพิมขึน
อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายได้ ของปี JJ& ลดลงจากปี JJJ เนืองจากการหยุดให้ บริการให้ แก่บริษทั อืนๆ ในครึงปี หลัง
เนืองจากบริษทั ฯ ปรับแนวทางในการบริหารโดยรับบริการเฉพาะบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเท่านัน

กําไร/ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ กําไรสุทธิ และกําไรต่อหุ้น
บริ ษัทฯ มีกําไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& คิดเป็ นจํานวน
%.NI ล้ านบาท - .!I ล้ านบาท และ %&b.Ib ล้ านบาทตามลําดับ การลดลงในปี JJJ และการเพิมขึนในปี JJ& สาเหตุ
หลักเกิดจากการเปิ ดตัวของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ ในปี JJJ ส่งผลให้ มีการค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายที
เกียวข้ องกับโครงการเพิมมากขึนส่งผลให้ กําไรดังกล่าวลดลง นอกจากนันในปี JJ& มีการรับรู้รายได้ โครงการสําเพ็ง ซึงมี
อัตรากําไรขันต้ นสูงกว่า โครงการในอดีต รวมทังมีการบริหารจัดการต้ นทุนทีดีขึน ส่งผลให้ กําไรข้ างต้ นเพิมสูงขึน
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานของบริษัทฯ ในปี JJ! JJJ และ JJ& เท่ากับ -N.N บาท -%.Nd บาท และ N.Na บาท
ตามลําดับ ทังนี ในปี JJ& บริษัทฯ ได้ มีการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม J.NN ล้ านบาทเป็ น %,JNN.NN ล้ านบาท รวมทังได้
เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ %,NNN.NN บาท เป็ นหุ้นละ J.NN บาท ในวันที d พฤษภาคม JJ& ทําให้ มี
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วเพิมขึนจาก J,NNN หุ้น เป็ น INN,NNN,NNN หุ้น ต่อมามีการเปลียนมูลค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ
J.NN บาท เป็ น N.JN บาทในวันที d มกราคม JJd ส่งผลให้ ณ วันที I% ธันวาคม JJ& บริษทั ฯ มีจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระ
เต็มมูลค่าแล้ วทังสิน INN.NN ล้ านหุ้น และ ณ วันที d มกราคม JJd เป็ นต้ นไปบริษัทฯ มีจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระเต็มมูลค่า
แล้ วทังสิน I,NNN.NN ล้ านหุ้น
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%&.

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทังสิน bJ.&a ล้ านบาท

,NI .!% ล้ านบาท และ J,& I. ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน b%.&b ล้ านบาท ,NNa.NJ ล้ านบาท และ
J, !&.ad ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทีร้ อยละ bJ.aI ร้ อยละ ba.aN และร้ อยละ bI.I%
ตามลําดับ โดยทีการสูงขึนของสินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง I ปี ทีผ่านมานันมาจาก การเพิมขึนของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ เนืองมาจากการขยายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิมขึนของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย
สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& มีจํานวน
ทังสิน I.bb ล้ านบาท !.I& ล้ านบาท และ Id&.IJ ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทีร้ อยละ !.%d
ร้ อยละ %. N และร้ อยละ &.&b ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็ น รายการ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน สินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอตัดบัญชี และอุปกรณ์ เป็ นหลัก ซึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คิดเป็ นสัดส่วนน้ อยมากเมือเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวมของ
บริ ษัทฯและบริษัทย่อย

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้ วย ค่าทีดินรอการพัฒนา ทีดิน
กําลังพัฒนา รวมทัง ค่าใช้ จ่ายทีได้ มาซึงทีดิน ค่าบริหารโครงการ ค่าก่อสร้ าง ค่าสาธารณูปโภค และต้ นทุนทางการเงิน โดย
ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& บริษทั ฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทงสิ
ั น
ad.d& ล้ านบาท %,&dJ.aJ ล้ านบาท และ J,N% . ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ
b%.d ร้ อยละ a .!& และร้ อยละ ab.%I ตามลําดับ ต้ นทุนดังกล่าวมีการเพิมขึนอย่างต่อเนือง เพราะมีการพัฒนาโครงการ
มากขึน รวมทังวางแผนซือทีดินเพือขยายโครงการต่างๆในอนาคต ทังนีบริษัทฯและบริ ษัทย่อย ไม่มีนโยบายในการสะสม
ทีดิน (Land bank) เพือลดความเสียงต่อการแบกรับต้ นทุนทางการเงินในอนาคต
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ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ แยกตามโครงการ
โครงการ
โครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สาทร –
พระราม 3) - (ทาวน์โฮม)
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 (CNC) – (อาคาร
พาณิชย์)
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 (JGL) – (อาคาร
พาณิชย์)
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3 (SPZ) – (อาคาร
พาณิชย์)
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 (JSP) – (อาคาร
พาณิชย์)
โครงการทิวลิป - (คอนโดมิเนียม, อาคาร
พาณิชย์, ศูนย์การค้ าชุมชน)
โครงการไมอามี บางปู (คอนโดมิเนียม,
ศูนย์การค้ าชุมชน)
โครงการสําเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์ - (คอนโดมิเนียม)
รวม ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

2554
ล้ านบาท
ร้ อยละ

87.76

100.00%

2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท

ร้ อยละ

-

11.88

0.71%

-

-

-

652.86

38.96%

629.69

12.56%

-

-

771.66

46.05%

1,158.64

23.12%

-

-

239.45

14.29%

167.25

3.34%

-

-

-

-

1,646.83

32.86%

-

-

-

-

330.90

6.60%

1,675.85

100.00%

87.76

100.00%

812.27
266.64
5,012.22

16.21%
5.32%
100.00%

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซือ4 ที+ดนิ
บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าซือทีดิน ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี JJJ เป็ นจํานวน aJ.dJ ล้ านบาท
เนืองจากบริษทั มีความต้ องการในการวางแผนขยายโครงการสําเพ็ง ในอนาคต สําหรับปี JJ& ไม่มีรายการดังกล่าว
อสังหาริมทรั พย์ เพื+อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ประกอบไปด้ วยทีดิน และสิงปลูกสร้ างของบริษทั ย่อย ซึงแสดงมูลค่าตามบัญชีของ
ต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ างทีบริษัทย่อย ถือครองไว้ เพือหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าและให้ บริการ ในโครงการสําเพ็ง โดย
ณ วันที I% ธันวาคม JJ& บริษัทย่อยได้ มีการลงทุนดังกล่าวจํานวน &N.%J ล้ านบาท ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนทีดินจํานวน
%&J ล้ านบาท และต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ างของอาคารจํานวน bJ ล้ านบาท โดยปั จจุบนั โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา
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อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยหลักประกอบไปด้ วย ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สํานักงาน ทังนี มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม
JJ! JJJ และ JJ& มีจํานวนทังสิน I.&a ล้ านบาท ?.@A ล้ านบาทและ %J.dN ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
ร้ อยละI.aJ ร้ อยละN. a และร้ อยละN. a ตามลําดับ ซึงมูลค่าทีเพิมขึนในปี JJJ เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และเครื องใช้ สํานักงานเนืองจากการเพิมขึนของพนักงาน และการเพิมขึนของปี JJ& เป็ นผลมาจากการ
เพิมขึนของ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการนําระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรแบบองค์รวม
(Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มาใช้ เพือพัฒนาการจัดการทรัพยากรของกิจการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนันยังมีการเพิมขึนของยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เกิดขึนสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียัง
ไม่ได้ ใช้ ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ ในระดับหนึงทีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ ใช้
ทังนี มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ
JJ& มีจํานวนทังสิน N.%N ล้ านบาท %d.I ล้ านบาทและ b!.%b ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละN.%N ร้ อย
ละN.aJ และร้ อยละ %.&a ตามลําดับ ซึงมูลค่าทีเพิมขึนในปี JJJ เป็ นผลมาจากการเปิ ดจองโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์
(สาทร – พระราม I ) และการเปิ ดจองโครงสําเพ็ง เฟส %และเฟส สําหรับมูลค่าทีเพิมขึนในปี JJ& เป็ นผลมาจากการ
เปิ ดจองโครงการสําเพ็ง เฟส % – เฟส !
หนีส4 ิน
ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนีสินรวมทังสิน b%.a! ล้ านบาท %,Jdb.&
ล้ านบาท และ I,ba . ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทีร้ อยละ bJ.bb ร้ อยละ dd.d และร้ อย
ละ dN.a ตามลําดับหนีสินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย แบ่งเป็ นหนีสินหมุนเวียนเป็ นจํานวน bN. b ล้ านบาท a&a.NJ ล้ าน
บาท และ ,aJb.Nd ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยู่ทีร้ อยละ b!.I& ร้ อยละ ! .d% และร้ อยละ
JN.a! ตามลําดับ และมีส่วนของหนีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็ นจํานวน %.J& ล้ านบาท d%%.Jd ล้ านบาท และ %,% I.%J ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยู่ทีร้ อยละ %.&I ร้ อยละ IJ.N% และร้ อยละ %b.bd ตามลําดับ โดย ณ วันที
I% ธันวาคม JJ& บริษทั ฯและบริษัทย่อย มีหนีสินคงเหลือทีมีภาระดอกเบีย ดังนี
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หน่วย : ล้ านบาท

ผู้ก้ ู

วงเงิน
สินเชือ

โครงการทีได้ รับการ
สนับสนุน

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
SPZ
SPZ
JGL
CNC

162.00
176.80
1,422.00
506.33
402.00
100.07
80.39
1,233.36
626.83

สําเพ็ง 2 เฟส 4
สําเพ็ง 2 เรสซิเด้นท์
สําเพ็ง 2 เฟส 4
ทิวลิป สแควร์
ไมอามี บางปู
สําเพ็ง 2 เฟส 3
สําเพ็ง 2 เฟส 3
สําเพ็ง 2 เฟส 2
สําเพ็ง 2 เฟส 1

อัตราดอกเบีย

ยอดคงค้ าง ณ 31 ธันวาคม 2556
เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมทีถึงกําหนด
สุทธิจากส่วนทีถึง
ชําระภายในหนึงปี
กําหนดชําระภายใน
หนึงปี

MLR +0.25%
MLR+0.75%
MLR +0.25%
MLR +0.75%
MLR +0.75%
MLR +0.50%
MLR +0.50%
MLR +0.50%
MLR + 0.75%
รวม

%& .NN
0.10
315.00
62.20
33.60
6.00
4.00
477.15
91.85
1,151.90

171.90
364.72
138.40
368.40
45.50
29.38
1,118.30

รวม

%& .NN
172.00
679.72
200.60
402.00
51.49
33.38
477.15
91.85
2,270.20

ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

เงินกู้ยืมระยะสัน4 จากสถาบันการเงิน
ณ วันที I% ธันวาคม JJ! และ วันที I% ธันวาคม JJ& บริ ษทั ฯและบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน
การเงินเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน !.bdล้ านบาท และ %& .NN ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยู่ที
ร้ อยละ &.%N และร้ อยละ .aa ตามลําดับ โดยเงินดังกล่าวใช้ สําหรับพัฒนาโครงการเพิมเติม และการดําเนินงานตามปกติ
ของบริษัทฯ ในปี JJ! และใช้ สําหรับการซือทีดินสําหรับการพัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส ! ในปี JJ&
ณ วันที I% ธันวาคม JJJ ไม่มียอดเงินกู้ยืมดังกล่าว
เจ้ าหนีก4 ารค้ าและเจ้ าหนีอ4 + ืน
เจ้ าหนีการค้ า และเจ้ าหนีอืน ประกอบด้ วย เจ้ าหนีการค้ าค่ารับเหมาการก่อสร้ าง ทําถนน ค่าวัสดุกอ่ สร้ าง และ
เจ้ าหนีอืน เช่น เงินประกันผลงานก่อสร้ าง ดอกเบียค้ างจ่าย เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องกัน และอืนๆ
โดย ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& มีจํานวนรวมทังสิน &N.!b ล้ านบาท !Ib.&N ล้ านบาท และ
%da.Jd ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยู่ทีร้ อยละ &I. ร้ อยละ %.&I และร้ อยละ I.%a ตามลําดับ
ทังนี เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึนในปี JJJ สาเหตุหลักเนืองจาก มีการเพิมขึนของรายการเงินกู้ยืมระยะสันจาก
บุคคลทีเกียวข้ องกันเพิมขึนสําหรับวัตถุประสงค์ในการมัดจํา และซือทีดินในโครงการสําเพ็ง เฟส % สําหรับการลดลงของ
รายการดังกล่าวในปี JJ& ลดลงจากปี JJJ เนืองจากการคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องกันทังหมดจํานวน Ib . NN
ล้ านบาท ส่วนทีเหลือเกิดจากเจ้ าหนีค่าผู้รับเหมา ค่าประกันงานก่อสร้ าง ทีมีสดั ส่วนมากขึนจากการขยายโครงการต่างๆ
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เงินมัดจําและเงินรั บล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า โดยหลักประกอบไปด้ วย เงินจอง เงินทําสัญญา เงินดาวน์ และเงินงวดโอน
โดย ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& บริ ษทั ฯและบริ ษัทย่อย มีเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจํานวน
!.NJ ล้ านบาท Id!.Nb ล้ านบาท และ%,!!a.N! ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าทีเพิมสูงขึนในปี JJJ
เป็ นผลมาจาก การเปิ ดตัว ของโครงการ สําเพ็ง เฟส % และเฟส จํานวน I&a ล้ าน สําหรับการเพิมขึนของปี JJ& เป็ นผล
มาจาก เงินรับล่วงหน้ าของโครงการสําเพ็ง % เฟส เฟส I และเฟส ! จํานวน %Jb ล้ านบาท JIb ล้ านบาท ! ล้ านบาท
และ dNa ล้ านบาท ตามลําดับ

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว เป็ นเงินกู้เพือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน ทังนี ณ
วันที I% ธันวาคม JJJ และวันที I% ธันวาคม JJ& บริษทั ฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากทังหมดจํานวน &N&.I% ล้ าน
บาท และ ,%Na. N ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมเท่ากับร้ อยละ Ia.Ia และร้ อยละ J .b! ตามลําดับ โดย
สามารถแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เป็ นจํานวนทังสิน
JdJ.!& ล้ านบาท %,%%a.IN ล้ านบาท และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี มีจํานวน IN.aJ ล้ าน
บาท และ bab.bN ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับ ณ วันที I% ธันวาคม JJ! ไม่มีรายการเงินกู้ยืมดังกล่าว
ในปี JJJ และปี JJ& มีการเพิมขึนของหนีระยะยาวเพิมขึนอย่างต่อเนือง สาเหตุหลักมาจากการขยายโครงการ
สําเพ็ง เฟส % และสําเพ็ง เฟส ในปี JJJ และโครงการสําเพ็ง เฟส I สําเพ็ง เฟส ! โครงการทิวลิป สแควร์ และ
โครงการไมอามี บางปู ในปี JJ&
ทังนี เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ได้ กําหนดข้ อปฏิบตั ิและข้ อจํากัดบางประการ เช่น การรักษาสัดส่วนการถือหุ้น การดํารง
ตําแหน่งในบริษทั การดํารงอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ นอกจากนันยังคําประกันโดยการจํานองทีดิน พร้ อมทังสิงปลูก
สร้ างทีมีอยู่ และ/หรื อทีจะมีขนต่
ึ อไปในอนาคต การคําประกันโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นจํานวนทังสิน I.a! ล้ านบาท
!J .db ล้ านบาท และ %,&!N.NN ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ !.N% ร้ อยละ . a และร้ อย
ละ b.%a ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี JJJ นันเป็ นผลมาจากการทํางบการเงินรวมจากการรวม
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ธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึงบริษัทฯ จัดทําขึนเพือแสดงเปรี ยบเทียบ โดยเสมือนว่ามีบริษทั ย่อยของบริษัทฯ มาโดย
ต่อเนือง ซึงเป็ นผลมาจากการจัดโครงสร้ างกลุ่มบริษัท โดยการเข้ าซือหุ้นสามัญของบริษัท CNC JGL SPZ และ JPM ซึงการ
ดําเนินการดังกล่าว ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ณ เดือนพฤษภาคม ปี JJ& ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นมี
การเพิมขึนอย่างต่อเนือง การจัดทํางบการเงินเสมือนการควบรวมดังกล่าว ได้ รวม บริษัทฯ และ JPM ในปี JJ! บริษทั ฯ
CNC JGL SPZ JPM ในปี JJJ และปี JJ& ทังนีการจัดทําดังกล่าวคํานึงถึงระยะเวลาในการก่อตังของบริษทั (บริษัทฯ
และ JPM ได้ เริมก่อตังในปี JJI และ CNC JGL SPZ ได้ เริมก่อตังในปี JJJ ) ทังนี วันที I% ธันวาคม JJ! และ วันที I%
ธันวาคม JJJ บริษทั ฯมีผลขาดทุนสะสม จํานวน .%& ล้ านบาท และ %%.d% ล้ านบาท ตามลําดับ และส่วนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อยทีไม่มีอํานาจควบคุมในปี JJJ จํานวน %I.JN ล้ านบาท โดยปี JJ! ไม่มีรายการดังกล่าว
ณ วันที I% ธันวาคม JJ& บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึนจากปี JJJ จํานวน %,aaa. % ล้ านบาท เนืองมาจาก
มติวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครังที / JJ& มีมติให้ บริษัทเพิมทุนในเดือน พฤษภาคม JJ& จากเดิม J.NN ล้ านบาท เป็ น
%,JNN.NN ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจากเดิม J.NN ล้ านบาท เป็ น %,JNN.NN ล้ านบาท มีวตั ถุประสงค์ในการ
ปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษัทโดยซือหุ้นสามัญของบริษทั ย่อย (CNC JGL SPZ และ JPM) เข้ าอยู่ภายใต้ โครงสร้ างกลุ่มบริษัท
และเปลียนมูลค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ %,NNN.NN บาท เป็ นหุ้นละ J.NN บาท อย่างไรก็ตามบริษทั ฯมีการซือบริษัทย่อยตาม
มูลค่าทีตราไว้ ของแต่ละบริษัท ซึงมีความแตกต่างจากมูลค่าทางบัญชี ส่งผลให้ ในปี JJ& รับรู้ผลต่างจากรายการดังกล่าวไว้
ในองค์ประกอบอืนของผู้ถือหุ้น จํานวน -I .%I ล้ านบาท นอกจากนันบริษัทบันทึก ส่วนต่างจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯให้ แก่บคุ คลผู้ใกล้ ชดิ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยบันทึกผลต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมของจํานวน
หุ้นดังกล่าวจํานวน &.aN ล้ านบาท ทังนี วันที I% ธันวาคม JJ& บริษทั ฯมีกําไรสะสม จํานวน %!I. N ล้ าน และส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้ อยทีไม่มีอํานาจควบคุมในปี JJ& จํานวน %.NN ล้ านบาท
เมือวันที ! ธันวาคม JJ& ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที I/ JJ& ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตรา
ไว้ จากเดิมหุ้นละ J.NN บาท เป็ นหุ้นละ N.JN บาท

อัตราส่ วนทางการเงิน
-

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที I% ธันวาคม JJ! JJJ และ JJ& อยู่ที %.N เท่า .I% เท่า และ%.a!
เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนในปี JJJ และลดลงในปี JJ& เนืองจากการเพิมขึนของต้ นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในปี JJJ และการเพิมขึนของเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า และส่วนของเงินกู้ระยะยาว
ทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี เพิมขึน
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-

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่วนกําไรสุทธิ ของปี JJ! ปี JJJ และปี JJ& อยู่ทีร้ อยละ -N.%b ร้ อยละ -a.%b และร้ อยละ %J.Id ในขณะ
ทีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ทีร้ อยละ -!.&b ร้ อยละ -!.a! และร้ อยละ % .!! ตามลําดับ ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดตัวของโครงการสําเพ็ง มีความสามารถในการทํากําไรได้ สงู กว่าโครงการในอดีต รวมทังมี
ระบบการบริหารจัดการต้ นทุนได้ ดีขนึ มีอํานาจต่อรองจากคู่ค้า
-

โครงสร้ างเงินทุน

สําหรับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที I% ธันวาคม JJ!
JJJ และ JJ& เท่ากับ I.b เท่า I.!b เท่า และ .!I เท่าตามลําดับ ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดจากในปี JJ! กลุม่
บริ ษัทเน้ นการใช้ โครงสร้ างเงินทุนจากใช้ เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องกันเป็ นหลัก ในปี JJJ มีการเพิมขึนของจํานวนส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยภายใต้ งบการเงินเสมือนควบรวม ณ ปี JJJ ซึงรวมบริษัทย่อย ! บริษัท ได้ แก่ CNC JGL SPZ
และ JPM เข้ ามา ทําให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ส่งผลให้ อตั ราหนีสินต่อผู้ถือหุ้นลดลงเป็ น I.!b เท่า ในปี JJ& มีอตั รา
ดังกล่าวลดลงเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจาก J.NN ล้ านบาท เป็ น %,JNN.NN ล้ านบาท
เพือปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษัท

การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
(หน่วย : ล้ านบาท)
2554

2555

2556

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(21.81)

(1,132.46)

(2,260.72)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(1.70)

(11.81)

(123.54)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

24.83

1,174.83

2,577.05

กระแสเงินสดสุทธิเพิมขึน(ลดลง)

1.32

30.56

192.79

กระแสเงินจากการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี JJ! ปี JJJ และปี JJ& เป็ นจํานวน
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- %.a% ล้ านบาท -%,%I .!& ล้ านบาท และ - , &N.d ล้ านบาท ตามลําดับ รายการหลัก มาจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของปี JJ! – ปี JJ& เป็ นการเพิมขึนของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก โดยในปี JJ! บริษทั
ได้ มีการซือและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม 3) ปี JJJ มีการซือทีดิน และ
พัฒนาโครงการ สําเพ็ง เฟส % และ สําเพ็ง เฟส และปี JJ& มีการซือทีดิน และพัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส I และ
สําเพ็ง เฟส ! ซึงมีมลู ค่าโครงการสูงขึนในทุกปี ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจากการซือทีดิน และ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนือง

กระแสเงินสดจากการลงทุน
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& เท่ากับ %.dN ล้ านบาท %%.a%
ล้ านบาท และ % I.J! ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี JJJ มีกระแสเงินสดทีใช้ ไปในการลงทุนจากการให้ ก้ ูยืมแก่กจิ การที
เกียวข้ องกันเท่ากับ b. I ล้ านบาท สําหรับปี JJ& โดยรายการหลักมาจากการเพิมขึนของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เท่ากับ % N.!J ล้ านบาท ซึงเป็ นอาคารจอดรถของโครงการสําเพ็ง
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี JJ! ปี JJJ และ ปี JJ& เท่ากับ !.aI ล้ านบาท
%,%d!.aI ล้ านบาท และ ,Jdd.NJ ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิมขึนของรายการดังกล่าวในปี JJJ นัน
เป็ นผลมาจากการจัดทํางบการเงินเสมือนควบรวมกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เพือสะท้ อนให้ เห็นภาพการทีบริษัทฯ มี
การซือบริษัทย่อยในปี JJ& ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินของปี JJJ เพิมขึนในส่วนของผู้ถือหุ้น (เดิม) เท่ากับ
!!J.NN ล้ านบาท (รวมทุนจดทะเบียนของ CNC, JGL, SPZ ตามสัดส่วนการถือครองของบริษัทฯ ) นอกจากนี มีกระแสเงิน
สดรับจากเงินกู้ระยะยาวเพิมขึนเท่ากับ &N&.IN ล้ านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องเพิมขึนเท่ากับ
%I!.NN ล้ านบาท สําหรับในปี JJ& บริ ษทั ฯ มีการเพิมขึนของกระแสเงินสดจากการจากการเพิมทุนจดทะเบียนจาก J.NN
ล้ านบาท เป็ น %,JNN.NN ล้ านบาท และจากเงินกู้ระยะยาวเพิมขึนเท่ากับ ,II!.NN ล้ านบาท เพือรองรับการขยายโครงการ
ต่างๆของบริษัทฯ

DE.F

เหตุการณ์ ท+ ีอาจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือผลการดํานินงาน
ภาระผูกพันเกี+ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ I% ธันวาคม JJ& บริ ษัทฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันจากรายจ่ายฝ่ ายทุนสําหรับสัญญาก่อสร้ างโครงการ

เท่ากับ IIN.NN ล้ านบาท
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ภาระผูกพันเกี+ยวกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ณ I% ธันวาคม JJ& บริ ษัทฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันจากการเข้ าทําสัญญาการเช่าพืนทีในอาคารกับบริษัท
ทีเกียวข้ องกัน แห่งหนึงอายุสญ
ั ญามีระยะเวลา 3 ปี ทังนี บริษทั ฯ มีจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายในอนาคตภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงาน ดังนี
-

ภายในระยะเวลา % ปี เท่ากับ !.NN ล้ านบาท

-

มากกว่า % ปี แต่ไม่เกิน I ปี เท่ากับ d.NN ล้ านบาท

โครงการในอนาคต
ณ I% ธันวาคม JJ& บริษทั ฯ ได้ มีการซือทีดินเพือพัฒนาโครงการไมอามี บางปู และโครงการสําเพ็ง เรสซิเดนท์
ซึงถือเป็ นโครงการขนาดใหญ่เทียบกับโครงการทีบริษัทฯ เคยพัฒนาโครงการในอดีต ดังนันบริษัทฯ มีความเสียงหาก
โครงการดังกล่าวไม่ได้ รับการตอบรับจากผู้บริโภคตามทีบริษัทฯ คาด โครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้ กระทบต่อกําไรใน
อนาคตของบริษัทฯ
ภาระคํา4 ประกัน
บริ ษัทย่อยมีหนังสือคําประกันการจัดทําสาธารณูปโภค ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทย่อย มูลค่า %b.NN
ล้ านบาท ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธรุ กิจ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริษทั ย่อย ได้ ใช้ บริการผู้สอบบัญชีในปี JJ& ได้ แก่ สํานักงาน อีวาย จํากัด คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน
3.00 ล้ านบาท ซึงเป็ นค่าตอบแทนการสอบบัญชีทงจํ
ั านวน .%N ล้ านบาท ค่าสอบทานงบการเงินรวมสําหรับการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เท่ากับ N.b0 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายอืน (out of pocket) ตามสัญญาอีกบางส่วน โดยมิได้ มี
ค่าตอบแทนอืนจากทีได้ กล่าวมาให้ แก่สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัดแต่อย่างใด
12.5 ปั จจัยที+อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการดําเนินงานในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีได้ กล่าวไว้ แล้ วใน
หัวข้ อปั จจัยความเสียง ได้ แก่
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จากงบการเงิน ณ วันที I% ธันวาคม JJ& บริษทั ฯมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเต็มมูลค่าเท่ากับ %,JNN.00 ล้ านบาท
ประกอบด้ วย หุ้นสามัญจํานวน INN ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ J.00 บาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีมติจากทีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที I/ JJ& เมือวันที ! ธันวาคม JJ& ได้ มีมติเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ J.00 บาทเป็ น
หุ้นละ N.JN บาท ส่งผลให้ บริษัทฯ มีจํานวนหุ้นทังสิน I,NNN หุ้น
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับงวดดังกล่าวเท่ากับ %IN. a ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุ้นเท่ากับ N.Na บาท/หุ้น
โดยคํานวนจากหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักของบริ ษทั ฯ ณ วันที I% ธันวาคม JJ& ซึงภายหลังจากการการเสนอขายหุ้น
ในครังนี บริษัทฯ จะมีทนุ ชําระแล้ วเท่ากับ ,%NN.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญเท่ากับ !, NN ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ N.JN
บาท ดังนัน การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครังนี อาจส่งผลให้ อตั รากําไรต่อหุ้นของบริษทั ฯ ทีจะเกิดขึนในอนาคต
ลดลง หากบริษทั ฯ ไม่สามารถสร้ างรายได้ และกําไรสุทธิให้ มีอตั ราการเติบโตทีมากกว่าอัตราการเพิมขึนของจํานวนหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ
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