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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive summary)
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียง
ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”)
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ และบริษัท หรืออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อ
สำนักงำนก.ล.ต. ได้ ท่ ี Website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นทีอ่ อกใหม่ตอ่ ประชำชน (Initial Public Offering – IPO)
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: [])
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผู้เสนอขาย: บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) (“JSP”)

ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 1,200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มต่อประชำชนทัว่ ไป
สัดส่ วนการเสนอขาย: ผู้ลงทุนสถำบัน [] หุ้น ผู้มีอปุ กำรคุณ [] หุ้น และประชำชนทัว่ ไป [] หุ้น
เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย :  รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: [] บำทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย: [] บำท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพ:

 ไม่มี

ในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า

 มี จำนวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขำย...หุ้น
รำคำเสนอขำย.....................บำท

มูลค่ าที่ตราไว้ (Par): 0.50 บำทต่อหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value): [] 0.67 บำทต่อหุ้น คำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
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ย่อย ฯ ณ วันที่ []30 มิถนุ ำยน 2557 ซึง่ เท่ำกับ 1,998.14 ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญปั จจุบนั ที่เรี ยกชำระ
แล้ ว ซึง่ เท่ำกับ 3,000 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท หรื อ เท่ำกับ 0.48 บำทต่อหุ้น กรณีคำนวณจำกมูลค่ำ
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดหลั
้
งเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ 4,200 ล้ ำนหุ้น
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
กำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ ที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ พิจำรณำถึงสภำวะกำรซื ้อขำยหุ้นในตลำด
หลักทรัพย์ และอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิ (Price-Earnings Ratio : PER) รำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยหุ้นละ []
บำท คิดเป็ น PER ที่ประมำณ [] เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning Per Share : EPS) จำกกำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินรวมของบริ ษัทฯ ประจำปี [] สิ ้นสุดวันที่ [] จำนวน [] ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและ
ชำระแล้ วปั จจุบนั ที่เท่ำกับ [] ล้ ำนหุ้น EPS เท่ำกับ [] บำทต่อหุ้น หำกคำนวณ EPS โดยใช้ จำนวนหุ้นภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ [] ล้ ำนหุ้น จะได้ กำไรสุทธิตอ่ หุ้นปรับลด (Fully Diluted EPS) เท่ำกับ [] บำทต่อ
หุ้น รำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยจะคิดเป็ น PER ที่ประมำณ [] เท่ำ ทังนี
้ ้ กำรคำนวณ PER ทังสองกรณี
้
คำนวณจำก
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต โดยที่ยงั ไม่ได้ พิจำรณำถึงโอกำสในกำรเติบโตของผลกำรดำเนินงำนในอนำคตอันเกิดจำก
เงินที่ระดมทุนได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นปั จจัยสำคัญปั จจัยหนึง่ ที่นกั ลงทุนควรพิจำรณำในกำรตัดสินใจ
ลงทุน
ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
[]
อัตราส่ วนราคาหุ้นต่ อกาไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลงหรือใกล้ เคียงกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่ วงระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ []
บริ ษัท
[]
[]
[]
ที่มำ : []

ตัวย่อ
หลักทรัพย์
[]
[]
[]

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
[]
[]
[]

ตลำดรอง/
หมวดธุรกิจ
[]
[]
[]

รำคำเฉลีย่
[]
[]
[]

P/E เฉลีย่
(เท่ำ)
[]
[]
[]

หมำยเหตุ : []
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ที่ไม่ ติด Silence Period : จำนวน [] หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ [] ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุนในครัง้ นี ้
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กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
ตลาดรอง:

 SET

หมวดธุรกิจ (Sector) :

-

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน:  Profit Test

 MAI

 Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน:



เพื่อใช้ ซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำร [] บำท
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ [] บำท

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล:
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลังจำกหักภำษี และเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรองอืน่ (ถ้ ำมี) อย่ำงไรก็ตำม
กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยูก่ บั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำม
เหมำะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท โดยอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่วำ่ บริ ษัท
จะต้ องมีเงินสดเพียงพอสำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตั ใิ ห้ จำ่ ยเงินปั นผลจะต้ องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ใิ ห้ จำ่ ยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้
รำยงำนให้ ที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
กลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ นำโดย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ เริ่ มกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์แนวรำบตังแต่
้ ปี
2534 โดยเริ่ มแรกนันได้
้ เล็งเห็นทำเลศักยภำพในเขตกรุงเทพฯชันใน
้ ย่ำน ถ.รัชดำ-พระรำม 3 และ ถ.พระรำม 3 จึง
ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรพำณิชย์บนพื ้นที่เช่ำระยะยำว ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ "เจ.เอส.พี." จำกลักษณะ
โครงกำรที่มคี วำมเหมำะสมสำหรับกำรทำอำคำรสำนักงำน ประกอบกับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เหมำะสม โครงกำรได้ รับ
ผลกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ ำที่เป็ นผู้ประกอบกำรในธุรกิจส่วนตัวซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริษัทในขณะนัน้
ต่อมำในปี 2548 กลุม่ ผู้ถือหุ้นได้ ขยำยผลิตภัณฑ์ในลักษณะโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์บนพื ้นที่เช่ำ
ระยะยำว ไปสูโ่ ครงกำรพัฒนำที่อยูอ่ ำศัยบนพื ้นที่กรรมสิทธิ์ประเภททำวน์เฮำส์ บ้ ำนแฝด และบ้ ำนเดี่ยว ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ "เจ.เอส.พี." โดยมุง่ เน้ นไปที่โครงกำรในพื ้นที่กรุงเทพฯและปริ มณฑลซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่สำมำรถเดินทำงได้
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อย่ำงสะดวกและรวดเร็ วจำกกรุงเทพฯ ชันใน
้
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2553 ภำยใต้ ชื่อ
บริ ษัท รักษำแลนด์ (สำทร-พระรำม3) จำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5,000,000 บำท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ โดยพัฒนำโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สำทร-พระรำม 3) ซึง่ เป็ นโครงกำรทำวน์โฮม 3 ชัน้ จำนวน 20
ยูนิต เป็ นโครงกำรแรก ต่อมำได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2556 จำก
ประสบกำรณ์ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ที่มีตอ่ เนื่องมำกว่ำ 20 ปี ตลอดจนนโยบำยกำร
ดำเนินธุรกิจจะเน้ นงำนก่อสร้ ำงทีม่ ีคณ
ุ ภำพ ให้ บริ กำรทีด่ ี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ จึงทำให้ ได้ รับควำมไว้ วำงใจ
และเป็ นที่ยอมรับจำกลูกค้ ำตลอดมำเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ สำมำรถขยำยธุรกิจให้ เติบโตขึ ้นตำมลำดับ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียน 2,100,000,000 บำท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว 1,500,000,000 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยดังนี ้
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน

89.98%

99.99%

99.99%

บจก. ไชน่ำ เซ็นเตอร์

บจก. เจ.เอส.พี.

(สำทร-กัลปพฤกษ์)

โกลเด้ นท์แลนด์

“CNC”

“JGL”

บจก. สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเมนท์

“SPZ”

“JPM”

CNC JGL และ SPZ ประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ JPM ประกอบธุรกิจรับบริ หำรจัดกำรธุรกิจ
อสังหำริ มทรัพย์ และลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่
11/2557 วันที่ 22 กันยำยน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ CNC, JGL และ SPZ ดำเนินกำรปิ ดบริ ษัทหลังจำกที่ได้ กอ่ สร้ ำงอำคำร
พำณิชย์ โอนกรรมสิทธิ์ อำคำรพำณิชย์ดงั กล่ำวให้ แก่ลกู ค้ ำทุกรำย พร้ อมดำเนินกำรจัดตังนิ
้ ติบุคคลและโอนทรั พย์สิน
สำธำรณูปโภคให้ กบั นิติบคุ คลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โครงกำรทิว
ลิป สแควร์ โครงกำรไมอำมี่ บำงปู และโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตภำยใต้ บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรขำยจำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำประมำณ
15,000 ล้ ำนบำท ซึง่ คำดว่ำจะรับรู้รำยได้ แล้ วเสร็ จภำยใน 3 ถึง 5 ปี โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1. โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 ถึง เฟส 4
2. โครงกำรทิวลิป สแควร์
3. โครงกำรไมอำมี่ บำงปู

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 4

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบริษัท: ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557
1. นำย อนุวฒ
ั น์
2. นำย ทนงศักดิ์
3. นำย ยงศีล
4. นำย พีระ
5. นำย วีระวิทย์
6. นำย อัษฏำงค์
7. นำย สุขสันต์
8. นำย ปรี ชำ
9. พ.ต.อ. โกศล

เมธีวิบลู วุฒิ
มโนธรรมรักษำ
รุ่งชีวำ
นีรพิทกั ษ์
มโนธรรมรักษำ
ศรี ศภุ รพันธ์
จิรจริ ยำเวช
ติวะนันทกร
นินบดี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร
รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ : ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
ประชำชน
จำนวนหุ้น

หลังกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
ประชำชน

ร้ อยละ

จำนวนหุ้น

ร้ อยละ

1. ครอบครัวมโนธรรมรักษำ/1

1,680,000,000

56.00

1,680,000,000

40.00

2. ครอบครัวสวำทยำนนท์/2

540,000,000

18.00

540,000,000

12.86

3. ครอบครัวรุ่งชีวำ/3

360,000,000

12.00

360,000,000

8.57

4. ครอบครัวนีรพิทกั ษ์ /4

180,000,000

6.00

180,000,000

4.29

5. แพทย์หญิงสรัญญำ ฐิ ติสรุ ิ ยำรักษ์ /5
6. นำยโกศล อิทธิกมลเลิศ

60,000,000
45,000,000

2.00
1.50

60,000,000
45,000,000

1.43
1.07

7. พ.ต.อ.ฐิ ติวฒ
ั น์ สุริยฉำย

45,000,000

1.50

45,000,000

1.07

8. นำยทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดำรงค์

45,000,000

1.50

45,000,000

1.07

9. นำงสำวรสนันท์ หวังไพฑูรย์/6

30,000,000

1.00

30,000,000

0.71

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
ประชำชน

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

จำนวนหุ้น
10. นำงณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์/7
11. นำยเกียรติ อังคนำพร/8
รวมจำนวนหุ้น
จำนวนหุ้นทีเ่ สนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป
รวมจำนวนหุ้นหลังกำรเสนอขำยต่อ
ประชำชนทัว่ ไป

หลังกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
ประชำชน

ร้ อยละ

จำนวนหุ้น

ร้ อยละ

9,000,000

0.30

9,000,000

0.21

6,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000

0.20
100.00
100.00

6,000,000
3,000,000,000
1,200,000,000
4,200,000,000

0.14
71.43
28.57
100.00

ครอบครัวมโนธรรมรักษำ ประกอบไปด้ วย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ คุณกิติยำ มโนธรรมรักษำ
คุณปุณิกำ มโนธรรมรักษำ คุณวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ และคุณธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
/2
ครอบครัวสวำทยำนนท์ ประกอบด้ วย คุณพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ คุณศุภวรรณ สวำทยำนนท์ และ
คุณมนุชนำถ นฤนำทดำรงค์
/3
ครอบครัวรุ่งชีวำ ประกอบด้ วย คุณยงศีล รุ่งชีวำ คุณณัฐพร รุ่งชีวำ และคุณอำนันท์ รุ่งชีวำ
/4
ครอบครัวนีรพิทกั ษ์ ประกอบด้ วย คุณพีระ นีระพิทกั ษ์ และคุณพิรุฬห์ นีระพิทกั ษ์
/5
บุตรสำวของ คุณสมยศ ฐิ ติสรุ ิยำรักษ์ (อดีตรองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
/6
บุตรสำวของ คุณรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ (ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร)
/7
ภรรยำของ คุณสมยศ ฐิ ติสรุ ิยำรักษ์ (อดีตรองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
/8
พี่เขยของ คุณพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ (อดีตประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรฝ่ ำยกำรเงิน)
/1

หมำยเหตุ :

หน่วย : ล้ ำนบำท

โครงสร้ ำงรำยได้ :
ม.ค. – มิ.ย.
ปี 2556
รำยได้
%

ม.ค. – มิ.ย.
ปี 2557
รำยได้
%

ดำเนิน
กำร
โดย

รำยได้

%

รำยได้

%

รำยได้

%

JSP

6.38

6.83%

110.87

82.22%

14.88

1.76%

14.88

66.90%

-

-

CNC

-

-

-

0.00%

536.18

63.27%

-

-

609.69

35.88%

JGL

-

-

-

0.00%

278.82

32.90%

-

-

1,088.23

64.04%

ที่ดินเปล่ำ

JSP

70.40

75.31%

-

-

-

-

-

-

ที่ดินเปล่ำ

JGL

-

-

-

6.09

-

-

-

-

ประเภท
อสังหำริมทรั พย์

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

รำยได้ จำกกำรขำย
โครงกำรเจ.เอส.พี.
เรสซิเดนท์ (สำทร พระรำม3) - ทำวน์
โฮม
โครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 1 - อำคำร
พำณิชย์
โครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 2 - อำคำร
พำณิชย์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 6

0.72%

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ม.ค. – มิ.ย.
ปี 2556
รำยได้
%

ม.ค. – มิ.ย.
ปี 2557
รำยได้
%

ประเภท
อสังหำริมทรั พย์

ดำเนิน
กำร
โดย

รำยได้

%

รำยได้

%

รำยได้

%

รำยได้ กำรให้ บริ กำร

JPM

16.68

17.84%

23.72

17.59%

5.60

0.66%

5.60

25.18%

-

-

รำยได้ อื่น

0.02

0.02%

0.25

0.18%

5.81

0.69%

1.76

7.92%

1.29

0.08%

รวม

93.47

100.00%

134.84

100.00%

847.39

100.00%

22.25

100.00%

1699.21

100.00%

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง:
1. ควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจและกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
 ควำมเสีย่ งจำกโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ที่มขี นำดใหญ่และมูลค่ำ โครงกำรสูง
 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ผลประกอบกำรในอนำคตขึ ้นอยูก่ บ
ั ควำมสำเร็ จของโครงกำรที่กำลังพัฒนำอยู่
 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มก
ี ำรแข่งขันสูง
 ควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำที่ดินเพือ่ พัฒนำโครงกำรในอนำคต
 ควำมเสีย่ งจำกแนวโน้ มต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงที่สงู ขึ ้น
 ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดแคลนผู้รับเหมำทีม
่ ีคณ
ุ ภำพ
 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกกลุม
่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
 ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเมือง กฎหมำย และกฎระเบียบ ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
 ควำมเสีย่ งด้ ำนภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติในประเทศไทย ซึง่ อำจมีผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
และต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ควำมเสีย่ งด้ ำนนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัยของสถำบันกำรเงิน


ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ผลประกอบกำรในอนำคตไม่ตรงตำมเป้ำหมำยเนื่องจำกลูกค้ ำไม่โอนตำมวันที่กำหนดไว้ ใน
สัญญำ และมีกำรค้ ำงชำระเงินดำวน์

2. ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรเงิน
 ควำมเสีย่ งจำกกำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบี ้ย ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจซื ้อที่อยูอ่ ำศัยของลูกค้ ำ
 ควำมเสีย่ งจำกกำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบี ้ย ซึง่ ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทำงกำรเงินของกลุม
่ บริ ษัท
 ควำมเสีย่ งจำกกำรมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อทุนที่สงู
 ควำมเสีย่ งจำกกำรผิดเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
3. ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรบริ หำร กำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พำผู้บริ หำรและบุคลำกรที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ ำนของบริษัทฯ
 ควำมเสีย่ งจำกกรณีที่บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรงำน
 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่กลุม
่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์เนื่องจำกมีกิจกำรทีม่ ีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกันกับบริ ษัทฯ
 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงพื ้นที่เช่ำจำกบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ อง
4. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์


ส่วนที่ 1 หน้ ำ 7

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)


ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯ อำจจะไม่ได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เป็ น
หลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ

สรุปฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สรุ ปฐำนะกำรเงิน
31 ธ.ค. 2554*
(งบกำรเงินรวม
เสมือน)
ล้ านบาท
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธ.ค. 2555*
(งบกำรเงินรวม
เสมือน)
ล้ านบาท
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธ.ค. 2556
(งบกำรเงินรวม)
ล้ านบาท

30 มิ.ย. 2557
(งบกำรเงินรวม)
ล้ านบาท

รวมทรัพย์สนิ

95.68

2,032.41

5,623.22

5,623.12

รวมหนี ้สิน

91.84

1,579.62

3,982.22

3,624.98

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

3.84

452.79

1,641.00

1,998.14

รายการ

ฐานะการเงิน

สรุ ปผลกำรดำเนินงำน

รายการ

2554*
(งบกำรเงิน
รวมเสมือน)
ล้ านบาท
(ปรับปรุง
ใหม่)

2555*
2556
(งบกำรเงิน (งบกำรเงิน
รวมเสมือน)
รวม)
ล้ านบาท ล้ านบาท
(ปรับปรุง
ใหม่)

ม.ค. – มิ.ย.

ม.ค. – มิ.ย.

2556
(งบกำรเงิน
รวม)
ล้ านบาท

2557
(งบกำรเงิน
รวม)
ล้ านบาท

ผลการดาเนินงาน
รำยได้ จำกกำรขำย

76.77

110.87

835.98

14.89

1,697.92

รำยได้ รวม

93.47

134.84

847.39

22.25

1,699.21

กำไรขันต้
้ นจำกกำรขำย

9.79

22.46

250.61

3.01

572.58

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 8

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

กำไรสุทธิ

2554*
(งบกำรเงิน
รวมเสมือน)
ล้ านบาท
(ปรับปรุง
ใหม่)
-0.18

กำไรต่อหุ้น

-0.02

2555*
2556
(งบกำรเงิน (งบกำรเงิน
รวมเสมือน)
รวม)
ล้ านบาท ล้ านบาท
(ปรับปรุง
ใหม่)
-11.05
130.28

ม.ค. – มิ.ย.

ม.ค. – มิ.ย.

2556
(งบกำรเงิน
รวม)
ล้ านบาท

2557
(งบกำรเงิน
รวม)
ล้ านบาท

-4.66

363.14

0.07

0.01

0.12

2554*
(งบกำรเงินรวม
เสมือน)
ล้ านบาท
(ปรับปรุงใหม่)

2555*
(งบกำรเงินรวม
เสมือน)
ล้ านบาท
(ปรับปรุงใหม่)

2556
(งบกำรเงิน
รวม)
ล้ านบาท

ม.ค. – มิ.ย.

2557
(งบกำรเงินรวม)
ล้ านบาท

อัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำย (%)

12.75

20.26

29.98

33.72

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

-0.19

-8.19

15.37

21.37

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

-0.19

-1.04

3.40

6.53

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

-4.69

-4.84

12.44

18.89

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

23.92

3.49

2.43

1.81

รายการ

-1.11

สรุ ปอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน

รายการ

อัตราส่ วนทางการเงิน

(เท่ำ)
หมำยเหตุ : กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนคำนวนมำจำกจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของปี 2554- 2557 ของโดยใช้ จำนวนหุ้นตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท ต่อ
หุ้น (บริ ษัทฯ มีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ณ วันที่ 7 มกรำคม 2557) เพื่อประโยชน์กำรเปรี ยบเทียบ
*ตัวเลขที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 31 ธันวำคม 2555 และงบกำไรขำดทุน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2554 และ 31 ธันวำคม 2555 อ้ ำงอิงตำมงบกำรเงินรวมเสมือนควบรวมกิจกำรปี 2554 ปี 2555 ซึง่ บริ ษัทฯ จัดทำขึ ้นเพื่อสะท้ อนถึงโครงสร้ ำงกำร
ถือหุ้นในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนดังกล่ำวได้ จดั ทำขึ ้นเสมือนหนึง่ ว่ำบริ ษัทฯ ได้ มีกำรปรับโครงสร้ ำงกิจกำร ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกรำคม 2554
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คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:
ผลกำรดำเนินงำน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ปี 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 93.47
ล้ ำนบำท 134.84 ล้ ำนบำท และ 847.39 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของปี 2555 เป็ นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้
ของโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สำทร-พระรำม3) ในขณะที่กำรเพิม่ ขึ ้นของปี 2556 เป็ นผลมำจำก โครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 1 และ เฟส 2 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 มีรำยได้ รวมเท่ำกับ 22.25 ล้ ำนบำท และ 1,699.21
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิม่ ขึ ้นของรำยได้ รวมเป็ นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต
โดยแบ่งเป็ น โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 จำนวน 62 ยูนิต และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 จำนวน 162 ยูนิต
กำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ สำหรับปี 2554 2555 และ 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี
2557 เท่ำกับ 9.79 ล้ ำนบำท 22.46 ล้ ำนบำท 250.61 ล้ ำนบำท และ 572.58 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขันต้
้ น
ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2556 ปี 2555 และ ปี 2554 เนื่องจำกบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ที่มขี นำดใหญ่ขึ ้นส่งผลให้ มีอำนำจในกำรต่อรองรำคำกับคูค่ ้ ำ อีกทังยั
้ งสำมำรถพัฒนำระบบบริ หำร
จัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
กำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร สำหรับปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เท่ำกับ 3.96
ล้ ำนบำท 11.39 ล้ ำนบำท 4.13 ล้ ำนบำท และ 0.00 ล้ ำนบำท โดยอัตรำกำไรขันต้
้ นในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2554
เนื่องจำกมีกำรขยำยลักษณะงำนให้ บริ กำรมำกขึ ้น จำกเดิมให้ บริ กำรด้ ำนกำรขำย เป็ นกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรตลำดเพิ่มขึ ้น
ส่งผลให้ รำยได้ เพิม่ ขึ ้นโดยได้ ต้นทุนกำรให้ บริ กำรเพิม่ ขึ ้นเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่ำ อัตรำกำไรขันต้
้ นของปี 2556 เพิ่มขึ ้นจำกปี
2555 เนื่องจำกกำรปรับอัตรำค่ำบริ กำรกำรบริ หำรโครงกำรเพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนรำยได้ ของปี 2556 ลดลงจำกปี
2555 เนื่องจำกกำรหยุดให้ บริ กำรให้ แก่บริ ษัทอื่นๆ ในครึ่งปี หลัง โดยบริ ษัทฯ ปรับแนวทำงในกำรให้ บริ กำรเฉพำะโครงกำร
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ำนัน้ ดังนันส
้ ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จึงไม่มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม
ทังสิ
้ ้น 95.68 ล้ ำนบำท 2,032.41 ล้ ำนบำท 5,623.22 ล้ ำนบำท และ 5,623.12 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
91.69 ล้ ำนบำท 2,008.05 ล้ ำนบำท 5,246.87 ล้ ำนบำท และ 4,590.17 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อ คิดเป็ นอัตรำส่วนต่อ
สินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 95.83 ร้ อยละ 98.80 ร้ อยละ 93.31 และ 81.63 ตำมลำดับ โดยทีก่ ำรเพิม่ ขึ ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำนันมำจำก
้
กำรเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ เนื่องมำจำกกำรขยำย
โครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 มีกำรรับรู้รำยได้ ของ
โครงกำรสำเพ็ง 2 ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกกำรลดลงของต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี ้สินรวม
ทังสิ
้ ้น 91.84 ล้ ำนบำท 1,579.62 ล้ ำนบำท 3,982.22 ล้ ำนบำท และ 3,624. 98 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วน
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ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 95.99 ร้ อยละ 77.72 ร้ อยละ 70.82 และ ร้ อยละ 64.47 ตำมลำดับ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน
2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินคงเหลือที่มีภำระดอกเบี ้ยทังสิ
้ ้น 1,950.68 ล้ ำนบำท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ วันที่ 30 มิถยุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นจำนวน
ทังสิ
้ ้น 3.84 ล้ ำนบำท 452.79 ล้ ำนบำท 1,641.00 ล้ ำนบำท และ 1,998.14 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ำกับร้ อยละ 4.01 ร้ อยละ 22.28 ร้ อยละ 29.18 และ ร้ อยละ 35.53 ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
2555 นันเป็
้ นผลมำจำกกำรจัดทำงบกำรเงินรวมจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน ซึง่ บริ ษัทฯ จัดทำขึ ้นเพื่อ
แสดงเปรี ยบเทียบ โดยเสมือนว่ำมีบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรจัดโครงสร้ ำงกลุม่ บริษัท
โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท CNC JGL SPZ และ JPM ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว ถือเป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำร
ควบคุมเดียวกัน ณ เดือนพฤษภำคม ปี 2556 ส่งผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นมีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับกำรเพิ่มขึ ้นของปี
2556 เนื่องมำจำกเพิม่ ทุนโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกเดิม 5.00 ล้ ำนบำท เป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำท ในเดือน
พฤษภำคม 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทโดยซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย (CNC JGL SPZ
และ JPM) เข้ ำอยูภ่ ำยใต้ โครงสร้ ำงกลุม่ บริษัท สำหรับ ณ วันที่ 30 มิถยุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น
357.14 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ซึง่ โดยหลักมำจำกกำรโอนโครงกำร
สำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต
แหล่งที่มำของเงินทุนของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มำจำกกำรกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นตำมข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนเท่ำกับ 23.92 เท่ำ 3.49 เท่ำ 2.43 และ 1.81 เท่ำตำมลำดับซึง่ กำรเปลีย่ นแปลง
ดังกล่ำวเกิดจำกในปี 2554 กลุม่ บริ ษัทเน้ นกำรใช้ โครงสร้ ำงเงินทุนจำกใช้ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นหลัก ในปี
2555 มีกำรเพิม่ ขึ ้นของจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยภำยใต้ งบกำรเงินเสมือนควบรวม ณ ปี 2555 และในปี
2556 มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำก 5.00 ล้ ำนบำท เป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำทเพื่อปรับ
โครงสร้ ำงกลุม่ บริษัท ส่งผลให้ มอี ตั รำดังกล่ำวมีแนวโน้ มลดลง สำหรับกำรลดลงสัดส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่
31 มีนำคม 2557 เนื่องจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืม และกำรเพิ่มขึ ้นของกำไรสะสม โดยบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย จำเป็ นต้ อง
ดำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับไม่เกิน 3.5 ต่อ 1 โดยคำนวนจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ
สำหรับปี 2557 และในระดับไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยคำนวนจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯสำหรับรอบบัญชีถดั จำกปี 2557
เป็ นต้ นไป นอกจำกนัน้ ต้ องดำรงดำรงอัตรำส่วนหนี ้สินทังหมดที
้
่มภี ำระดอกเบี ้ยของผู้ก้ ตู อ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมเงินกู้ยืม
จำกผู้ถือหุ้นในบริ ษัทผู้ก้ )ู (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ให้ ไม่เกิน 2.75 ต่อ 1 ตำมข้ อกำหนดของสัญญำเงินกู้
ระหว่ำงบริษัทฯกับสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ณ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีอตั รำส่วนดังกล่ำวตำ่ กว่ำข้ อกำหนดของ
สถำบันกำรเงิน
นักลงทุนสัมพันธ์ :
คุณ วุทิตำ ศรี แก้ ว
ผู้ช่วยผู้จดั กำรแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
43 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 โทรศัพท์ 02-897-8800 ต่อ 302
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