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16. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
16.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์โครงกำร
เชิงพำณิชย์แนวรำบ (Commercial Low Rise) รูปแบบโครงกำรที่พฒ
ั นำ ได้ แก่ อำคำรพำณิชย์ ศูนย์กำรค้ ำชุมชน โดยเป็ น
อสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์เพื่อจำหน่ำย ให้ เช่ำพื ้นที่ทงระยะสั
ั้
นและระยะยำว
้
และโครงกำรที่อยูอ่ ำศัย ได้ แก่ ทำวน์โฮม และ
คอนโดมิเนียม เป็ นต้ น
โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 กลุม่ บริษัทมีโครงกำรที่พฒ
ั นำ และปิ ดกำรขำยเรี ยบร้ อยแล้ ว 1 โครงกำร คือ
โครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สำทร-พระรำม3) มีโครงกำรที่กำลังพัฒนำ 3 โครงกำรคือ 1) โครงกำรสำเพ็ง 2 2) โครงกำร
ทิวลิป สแควร์ 3) โครงกำรไมอำมี่ บำงปู มูลค่ำรวมประมำณ 15,000 ล้ ำนบำท โดยโครงกำรสำเพ็ง 2 ประกอบไปด้ วย 4
เฟส ได้ แก่ สำเพ็ง 2 เฟส 1 – เฟส 4
ในปี 2556 บริ ษัทฯจัดโครงสร้ ำงกลุม่ เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
โดยรวมกลุม่ บริ ษัท เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต โดยเข้ ำซื ้อกิจกำรจำกบริ ษัทในเครื อ
ทังสิ
้ ้น 4 บริ ษัท ในเดือน พฤษภำคม 2556 ได้ แก่
1) บริ ษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์ ) จำกัด (“CNC”) ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โครงกำร
“สำเพ็ง 2 เฟส 1”
2) บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์ แลนด์ จำกัด (“JGL”) ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โครงกำร “สำเพ็ง 2
เฟส 2”
3) บริ ษัท สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จำกัด (“SPZ”) ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โครงกำร “สำเพ็ง 2 เฟส 3”
4) บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด (“JPM”) ประกอบธุรกิจรับบริ หำรจัดกำรธุรกิจ
อสังหำริ มทรัพย์ และลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำ
โดยเข้ ำถือหุ้นในกิจกำรดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.98 ร้ อยละ 99.99 ร้ อยละ 99.99 และ ร้ อยละ 99.99
ตำมลำดับ ดังนันกำรวิ
้
เครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจะอ้ ำงอิงกับงบกำรเงินเสมือนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ
2555 เนื่องจำกจะเป็ นข้ อมูลที่สะท้ อนถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ ำงได้ ดีกว่ำ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และสำหรับงวด 6
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 โดยใช้ งบกำรเงินรวมเนื่องจำกงวดบัญชีดงั กล่ำว ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ได้ สะท้ อน
ถึงโครงสร้ ำงใหม่แล้ ว
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็ น 1) รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ 2) รำยได้
จำกกำรให้ บริ กำร และ 3) รำยได้ อื่น โดยงบกำรเงินรวมสำหรับปี 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรดำเนินธุรกิจเท่ำกับ 847.39 ล้ ำนบำท และ 1,699.21 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
แบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ 835.98 ล้ ำนบำท และ 1,697.92 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 98.65 และ ร้ อย
ละ 99.92 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร 5.60 ล้ ำนบำท และ 0.00 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.66
และ ร้ อยละ 0.00 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ และ รำยได้ อื่น 5.81 ล้ ำนบำท และ 1.29 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.69
และ ร้ อยละ 0.08 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ
ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมสำหรับปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2557 เท่ำกับ 93.47 ล้ ำนบำท 134.84 ล้ ำนบำท 847.39 ล้ ำนบำท และ 1,699.21 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ รวมสำหรับปี 2555 เป็ นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สำทร-พระรำม3) ในขณะที่กำร
เพิ่มขึ ้นของรำยได้ รวมสำหรับปี 2556 เป็ นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส
2 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้ รวมเท่ำกับ 22.25 ล้ ำนบำท และ 1699.21
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิม่ ขึ ้นของรำยได้ รวมสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็ นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ ของ
โครงกำรสำเพ็ง 2 ทังสิ
้ ้น 224 ยูนิต โดยแบ่งเป็ น โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 จำนวน 62 ยูนิต และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2
จำนวน 162 ยูนิต
กำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์สำหรับปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557
เท่ำกับ 9.79 ล้ ำนบำท 22.46 ล้ ำนบำท 250.61 ล้ ำนบำท และ 572.58 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำก
กำรขำยอสังหำริมทรัพย์ ร้ อยละ 12.75 ร้ อยละ 20.26 ร้ อยละ 29.98 และ ร้ อยละ 33.72 ตำมลำดับ โดยจะเห็นได้ วำ่ อัตรำ
กำไรขันต้
้ นสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก ปี 2556 2555 และ 2554 เนื่องจำกบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยมีกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่มขี นำดใหญ่ขึ ้นส่งผลให้ มีอำนำจในกำรต่อรองรำคำกับคูค่ ้ ำ อีกทังยั
้ ง
สำมำรถพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรต้ นทุนทีม่ ีประสิทธิภำพมำกขึ ้นตำมลำดับ
กำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรสำหรับปี 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 ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร ร้ อยละ
23.74 ร้ อยละ 48.02 ร้ อยละ 73.75 และ ร้ อยละ 0.00 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขันต้
้ นสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2554
เนื่องจำก มีกำรขยำยลักษณะงำนให้ บริ กำรมำกขึ ้น จำกเดิมให้ บริ กำรด้ ำนกำรขำย เป็ นกำรให้ บริกำรด้ ำนกำรตลำดเพิ่มขึ ้น
ส่งผลให้ รำยได้ เพิม่ ขึ ้นโดยได้ ต้นทุนกำรให้ บริ กำรเพิม่ ขึ ้นเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่ำ อัตรำกำไรขันต้
้ นสำหรับปี 2556 เพิ่มขึ ้นจำกปี
2555 เนื่องจำกกำรปรับอัตรำค่ำบริ กำรกำรบริ หำรโครงกำรเพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนรำยได้ กำรให้ บริ กำรของปี 2556
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ลดลงจำกปี 2555 เนื่องจำกกำรหยุดให้ บริ กำรให้ แก่บริษัทอื่นๆ ในครึ่งปี หลัง โดยบริ ษัทฯ ปรับแนวทำงในกำรให้ บริ กำร
เฉพำะ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ำนัน้ ดังนันส
้ ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จึงไม่มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรแก่บริ ษัท
อื่นๆ
ทังนี
้ ้ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสำมำรถวิเครำะห์ตำมรำยละเอียดได้ ดงั นี ้
รายได้
รำยได้ รวมของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
และรำยได้ อื่นสำหรับปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวม
เท่ำกับ 93.47 ล้ ำนบำท 134.84 ล้ ำนบำท และ 847.39 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรำยได้ เท่ำกับ 22.25 ล้ ำนบำท และ 1,699.21 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้รำยได้ รวมเพิม่ ขึ ้นจำก
รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรขำยทำวน์โฮม และ

อำคำรพำณิชย์ โดยเป็ นลักษณะขำยก่อนสร้ ำงเสร็ จ โดยรับรู้รำยได้ เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์แก่ลกู ค้ ำในทุกโครงกำร
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย สำหรับปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มี
รำยละเอียดดังนี ้
ประเภท
อสังหาริมทรั พย์
รายได้ จากการขาย
โครงกำรเจ.เอส.พี.เรส
ซิเดนท์
(สำทร - พระรำม3) ทำวน์โฮม
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส
1 – (อำคำรพำณิชย์)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส
2 – (อำคำร พำณิชย์)
ที่ดินเปล่ำ
ที่ดินเปล่ำ
รายได้ การให้ บริการ
รายได้ อ่ นื
รวม

หน่วย : ล้ ำนบำท
ดาเนินการ
โดย

ปี 2554
รายได้

%

ม.ค. – มิ.ย.
2556
%
รายได้

14.89

1.76%

14.88

ปี 2555

ปี 2556

%

รายได้

%

รายได้

6.83%

110.87

82.22%

JSP

6.37

CNC

-

-

-

-

536.18

63.27%

JGL

-

-

-

-

278.82

JSP
JGL
JPM

70.40

75.31%

-

-

-

ม.ค. – มิ.ย.
2557
รายได้

%

66.90%

-

-

-

-

609.70

35.88%

32.90%

-

-

1,088.22

64.04%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.09

0.72%

-

-

-

-

16.68

17.84%

23.72

17.59%

5.60

0.66%

5.60

25.18%

-

-

0.02

0.02%

0.25

0.19%

5.81

0.69%

1.77

0.69%

1.29

0.08%

93.47

100.00%

134.84

100.00%

847.39

100.00%

22.25

100.00%

1,699.22

100.00%

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
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สถำนะกำรโอนตำมมูลค่ำของโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรขำยของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2554 2555 2556
และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีรำยละเอียดดังนี ้

รายการ

โครงการ
โครงกำร เจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สำทร - พระรำม 3) (ทำวน์โฮม)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 (CNC) (อำคำรพำณิชย์)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 (JGL) (อำคำรพำณิชย์ )
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 (SPZ) (อำคำรพำณิชย์ )
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 (JSP) (อำคำรพำณิชย์ )
โครงกำรทิวลิป สแควร์ (คอนโดมิเนียม, อำคำรพำณิชย์,
ศูนย์กำรค้ ำชุมชน)
โครงกำรไมอำมี่ บำงปู (คอนโดมิเนียม, ศูนย์กำรค้ ำชุมชน)

มค -ธค 2554

มค -ธค 2555

มค -ธค 2556

มค –มิย 2557

ร้ อยละของ
มูลค่ าโครงการ

ร้ อยละของ
มูลค่ าโครงการ

ร้ อยละของ
มูลค่ าโครงการ

ร้ อยละของ
มูลค่ าโครงการ

4.83%
-

88.74%
-

100.00%
37.10%
12.78%
-

79.29%
62.64%
-

-

-

-

หมำยเหตุ : คำนวณจำกกำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำร ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 เทียบกับประมำณกำรมูลค่ำโครงกำร
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-

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดกำรชำระเงินของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรอยู่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557

เงินที่
ชำระ
สะสม(5)

เงินที่
ค้ ำง
ชำระ
สะสม
(6)

*คงเหลือ
จำนวนที่
ยังไม่ถึง
กำหนด
ชำระ
(7)=(3)(4)

ล้ ำนบำท ล้ ำนบำท

ล้ ำน
บำท

ล้ ำนบำท

มูลค่ำที่
ขำยแล้ ว
(1)

จำนว
นห้ อง
ที่โอน
แล้ ว

มูลค่ำที่
โอนกรรม
สิทธิแล้ ว
(2)

มูลค่ำที่
ขำยแล้ ว
คงเหลือ
(3)=(1)(2)

เงินที่ถึง
กำหนด
ชำระ
สะสม
(4)=(5)+
(6)

ล้ ำนบำท

ยูนิต

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

132.14

20

132.14

-

-

-

-

-

- โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 (CNC) – (อำคำรพำณิชย์)

1,452.01

120

1,152.00

300.01

52.39

52.21

0.18

247.62

- โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 (JGL) – (อำคำรพำณิชย์)

2,197.35

200

1,388.00

809.35

152.13

151.52

0.61

657.22

- โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 (SPZ) – (อำคำรพำณิชย์)

211.64

-

-

211.64

64.33

55.09

9.24

147.31

- โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 (JSP) – (อำคำรพำณิชย์)

3,266.62

-

- 3,266.62

1,025.56

902.76 122.80

2,241.06

686.55

-

-

686.55

32.42

28.63

3.79

686.55

1,323.37

-

- 1,323.37

17.12

12.68

4.44

1,306.25

โครงกำร

- โครงกำร เจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์
(สำทร - พระรำม 3) - (ทำวน์โฮม)

- โครงกำรทิวลิป สแควร์ - (คอนโดมิเนียม,
อำคำรพำณิชย์, ศูนย์กำรค้ ำชุมชน)
- โครงกำรไมอำมี่ บำงปู
(คอนโดมิเนียม, ศูนย์กำรค้ ำชุมชน))
ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท

* ยอดจำนวนที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระที่แสดง อำจมีสว่ นหนึ่งที่ทำงบริษัทฯ ให้ สว่ นลดสำหรับลูกค้ ำที่ชำระเงินตรงเวลำเมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ
ดังนันตั
้ วเลขที่แสดงอำจรวมถึงส่วนลดดังกล่ำวด้ วย

จะเห็นได้ วำ่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินที่ค้ำงชำระสะสม ดังตำรำงรำยละเอียดชำระเงินโครงกำรที่ดำเนินอยู่
สำหรับรำยกำรที่ค้ำงชำระสะสม (6) ทังสิ
้ ้น 137.32 ล้ ำนบำท โดยสำมำรถแบ่งตำมอำยุของลูกหนี ้ได้ ตำมสถำนะกำรชำระ
ยอดเงินดำวน์ของโครงกำรปั จจุบนั ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 โปรดพิจำรณำตำมส่วนที่ 2.2 – 2 ตำรำงที่ 2-2 อย่ำงไรก็
ตำมบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีวธิ ีกำรดำเนินกำรเรื่ องกำรติดตำมลูกค้ ำที่ค้ำงค่ำเงินดำวน์ตำมรำยละเอียด ในส่วนที่ 2.2 – 2
ในเรื่ องกำรดำเนินกำรเรื่ องกำรติดตำมลูกค้ ำที่ค้ำงค่ำเงินดำวน์ตอ่ ไป
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในงวดปี 2554 2555 2556 เท่ำกับ 76.77 ล้ ำนบำท
110.87 ล้ ำนบำท และ 835.98 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.13 ร้ อยละ 82.22 และร้ อยละ 98.65 ของรำยได้ รวม
ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
เท่ำกับ 14.89 ล้ ำนบำท และ 1,697.92 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.92 และร้ อยละ 99.92 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ
ปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เท่ำกับ 76.77 ล้ ำนบำท เป็ นผลมำจำก
รำยได้ จำกกำรขำยที่ดินเปล่ำจำนวน 70.40 ล้ ำนบำท ส่วนที่เหลือเป็ น เป็ นกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรเปิ ดตัวโครงกำร เจ.เอส.พี.
เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม3 ) จำนวน 1 ยูนิต เท่ำกับ 6.37 ล้ ำนบำท (จำกทังสิ
้ ้น 20 ยูนิต มูลค่ำรวม 132.14 ล้ ำนบำท)
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของจำนวนยูนิตทังหมดของโครงกำร
้
ปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เท่ำกับ 110.87 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 34.10
ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 44.42 ซึง่ เป็ นผลจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์โครงกำร เจ.เอส.พี.
เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม 3) มูลค่ำ 132.14 ล้ ำนบำท จำนวน 17 ยูนิต (จำกทังสิ
้ ้น 20 ยูนิต) เท่ำกับ 110.87 ล้ ำนบำท
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 85 ของจำนวนยูนิตทังหมดของโครงกำร
้
ซึง่ โครงกำรดังกล่ำวบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มกี ำรขำยและ
รับรู้รำยได้ จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ตงแต่
ั ้ ปี 2554 เป็ นต้ นมำ
ปี 2556 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เท่ำกับ 835.98 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี
2555 เท่ำกับ 725.11 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 654.02 เนื่องจำก ผลจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรโอน
กรรมสิทธิ์ ดังนี ้ 1) โครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 1 มูลค่ำ 536.18 ล้ ำนบำท จำนวน 58 ยูนิต (จำกทังสิ
้ ้น 151 ยูนิต) หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.41 ของจำนวนยูนติ ทังหมดของโครงกำร
้
2) โครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 2 มูลค่ำ 278.82 ล้ ำนบำท จำนวน 38

ยู

นิต (จำกทังสิ
้ ้น 324 ยูนติ ) หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 11.73 ของจำนวนยูนิตทังหมดของโครงกำร
้
ซึง่ ทัง้ 2 โครงกำรบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยได้ มกี ำรขำยและ รับรู้รำยได้ จำกกำรโอนปี 2556 เป็ นปี แรก นอกจำกนันบริ
้ ษัทฯ ยังมีกำรโอนกรรมสิทธิของ
โครงกำรเจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม 3) ในส่วนที่เหลือจำนวน 2 ยูนิต เท่ำกับ 14.88 ล้ ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เท่ำกับ 1,697.92
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น จำกปี 2556 เท่ำกับ 1,683.03 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 11,303.09 เนื่องจำกกำร
รับรู้รำยได้ จำกโครงกำรสำเพ็ง 2 มูลค่ำ 939.67 ล้ ำนบำท จำนวน 224 ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 มูลค่ำ
609.69 ล้ ำนบำท จำนวน 62 ยูนิต และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 มูลค่ำ 1,088.23 ล้ ำนบำท จำนวน 162 ยูนิต
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รายได้ จากการให้ บริการ
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสำหรับปี 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 16.68 ล้ ำนบำท
23.72 ล้ ำนบำท และ 5.60 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 17.85 ร้ อยละ 17.59 และ ร้ อยละ 0.66 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเท่ำกับ 5.60 ล้ ำนบำท
และ 0.00 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 25.17 และร้ อยละ 0.00 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ
ปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมจำกกำรให้ บริ กำรเท่ำกับ 16.68 ล้ ำนบำท โดยรำยได้ หลักเป็ นกำร
ให้ บริ กำรทำงด้ ำนกำรบริ หำรกำรขำยให้ แก่โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ตำ่ งๆ
ปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมจำกกำรให้ บริกำรเท่ำกับ 23.72 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 7.04 ล้ ำนบำท หรือ
คิดเป็ นอัตรำเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 42.21 เนื่องจำกมีกำรขยำยลักษณะงำนให้ บริ กำรมำกขึ ้น จำกเดิมให้ บริ กำรเฉพำะด้ ำนกำรขำย
เป็ นกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรตลำดเพิม่ ขึ ้น ซึง่ เป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มสำหรับกำรให้ บริ กำรมำกขึ ้น นอกจำกนันในปี
้
2555
มูลค่ำโครงกำรทีใ่ ห้ บริ กำรของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีมลู ค่ำสูงกว่ำโครงกำรทีใ่ ห้ บริ กำรในปี 2554
ปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ รวมจำกกำรให้ บริกำรเท่ำกับ 5.60 ล้ ำนบำท ลดลง 18.12 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นอัตรำลดลงร้ อยละ 76.39 เนื่องจำกกำรหยุดให้ บริ กำรแก่บริ ษัทอื่นๆ ตังแต่
้ ครึ่งปี หลังของปี 2556 เนื่องจำกบริ ษัทฯ
ปรับแนวทำงในกำรบริ หำรโดยให้ บริ กำรเฉพำะโครงกำรของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ำนัน้
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไม่มีรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรดังกล่ำว
รายได้ อ่ ืน
รำยได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ รำยได้ จำกกำรเปลีย่ นสัญญำ และรำยได้ อื่นๆ ในปี 2554 2555 2556 บริ ษัทมี
รำยได้ อื่นเท่ำกับ 0.02 ล้ ำนบำท 0.25 ล้ ำนบำท และ 5.81 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.02 ร้ อยละ 0.19 และ ร้ อยละ
0.69 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ สำหรับปี 2556 นันส่
้ วนใหญ่เกิดมำจำก ดอกเบี ้ยรับคิดเป็ นเท่ำกับ 3.89 ล้ ำนบำท สำหรับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรำยได้ อื่นเท่ำกับ 1.76 ล้ ำนบำท และ 1.29 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 7.91 และร้ อยละ 0.08 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ รำยได้ อื่นสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 โดยส่วนใหญ่
เป็ นรำยได้ จำกดอกเบี ้ยรับ 0.66 ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกกำรเปลีย่ นสัญญำหลัก 0.58 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทดังนี ้ 1) ค่ำที่ดิน ค่ำปรับปรุงที่ดิน รวมทัง้ ค่ำใช้ จำ่ ย
ที่เกี่ยวข้ องในกำรได้ มำซึง่ ทีด่ ิน 2) ค่ำก่อสร้ ำง ค่ำวัสดุทใี่ ช้ ในกำรก่อสร้ ำง ค่ำออกแบบ ค่ำใช้ จ่ำยก่อสร้ ำงอื่น 3) ค่ำ
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สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ได้ แก่ ถนน เสำไฟ ท่อระบำยน ้ำ สวนหย่อม เป็ นต้ น 4) ต้ นทุนทำงกำรเงินเพื่อพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ได้ แก่ ค่ำดอกเบี ้ย ค่ำธรรมเนียมเงินกู้ และอื่นๆ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะนำต้ นทุนที่ได้ กล่ำวมำนี ้มำปั นส่วนเข้ ำ
อสังหำริ มทรัพย์แต่ละยูนิต
โดยกำรรับรู้ต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์นนจะมี
ั ้ กำรรับรู้รำยกำรเมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิใน
อสังหำริ มทรัพย์
ในปี 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์รวมเท่ำกับ 66.98 ล้ ำนบำท
88.41 ล้ ำน และ 585.37 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำส่วนต้ นทุนขำยร้ อยละ 87.25 ร้ อยละ 79.74 และ ร้ อยละ 70.02 ของ
รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
ต้ นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์รวมเท่ำกับ 11.88 ล้ ำนบำท และ 1,125.34 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 79.79 และร้ อยละ
66.28 ของรำยได้ จำกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ตำมลำดับ ซึง่ อัตรำส่วนต้ นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
เนือ่ งจำกบริษัทฯ สำมำรถพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น อำนำจกำรต่อรองจำกกำร
สัง่ ซื ้อ ควบคุมต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงไม่เกินบัญชีแสดงปริ มำณวัสดุและปริ มำณแรงงำน (Bill of quantity; BOQ) นำระบบกำร
วำงแผนทรัพยำกรขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มำใช้ เป็ นต้ น
ปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์รวมเท่ำกับ 66.98 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นผลจำกกำรรับรู้
รำยได้ จำกกำรขำยที่ดินเปล่ำ ซึง่ มีต้นทุนคิดเป็ นจำนวน 62.20 ล้ ำนบำท และกำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำร เจ.เอส.พี.เรสซิ
เดนท์ (สำทร – พระรำม 3) จำนวน 1 ยูนิต โดยกำรขำยที่ดินเปล่ำไม่ใช่ลกั ษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยแต่อย่ำงใด
ปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจำกปี 2554 เท่ำกับ 21.43 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.99 ซึง่ เป็ นผลมำจำก กำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำรเจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สำทร – พระรำม3)
จำนวน 17 ยูนิต โดยสัดส่วนกำรเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนขำย เพิ่มขึ ้นน้ อยกว่ำสัดส่วนกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำย
อสังหำริ มทรัพย์ เนื่องจำก ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้ จำกโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม3) ซึง่ มี
อัตรำกำไรขันต้
้ นที่สงู กว่ำอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรขำยที่ดินเปล่ำ ในปี 2554
ปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์รวมเพิม่ ขึ ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 496.96 ล้ ำนบำท
หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 562.11 ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำรเจ.เอส.พี เรสซิเดนท์ (สำทร –
พระรำม3) จำนวน 2 ยูนิต และกำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และเฟส 2 จำนวน 58 ยูนติ และ 38 ยูนติ
ตำมลำดับ โดยสัดส่วนกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนขำย น้ อยกว่ำสัดส่วนกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์
เนื่องจำกบริษัทสัง่ ซื ้อครัง้ ละเป็ นจำนวนมำกจึงมีอำนำจในกำรต่อรองกับคูค่ ้ ำมำกขึ ้น และระบบกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เท่ำกับ 1,125.34
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น จำกงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 เท่ำกับ 1,113.46 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
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9,372.56 ซึง่ เป็ นผลมำจำก กำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต เท่ำกับ 1,697.92 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ น
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 จำนวน 62 ยูนติ และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 จำนวน 162 ยูนติ เนือ่ งจำกโครงกำรสำเพ็ง 2 มี
ขนำดใหญ่กว่ำโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม3) ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับรู้ต้นทุนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2556
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอำนำจต่อรองในกำรสัง่ ซื ้อกับคูค่ ้ ำมำกขึ ้น รวมทัง้ มีกำรพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพ
มำกขึ ้นอีกด้ วย
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนกำรให้ บริกำร เป็ นต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริ กำรในด้ ำนกำรบริ หำรงำนก่อสร้ ำง บริ หำรงำนตลำด และ
กำรขำย ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนค่ำบุคลำกร ค่ำป้ำยโฆษณำ ค่ำนำยหน้ ำ ค่ำเสือ่ มรำคำอุปกรณ์ ยำนพำหนะ และอื่นๆ ซึง่ ใน
อดีตมีกำรให้ บริ กำรแก่บริษัทอื่นๆ นอกเหนือจำกบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
ในปี 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนกำรให้ บริ กำรรวมเท่ำกับ 12.72 ล้ ำนบำท 12.33 ล้ ำน
บำท และ 1.47 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำส่วนต้ นทุนขำยร้ อยละ 76.26 ร้ อยละ 51.98 และร้ อยละ 26.25 ของรำยได้ จำก
กำรให้ บริ กำร ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนให้ บริ กำรรวม
เท่ำกับ 3.30 ล้ ำนบำท และ 0.00 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 14.83 และร้ อยละ 0.00 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
ตำมลำดับ โดยค่ำใช้ จำ่ ยในกำรให้ บริ กำรในปี 2555 มีสดั ส่วนกำรเพิ่มขึ ้น ในอัตรำที่น้อยกว่ำสัดส่วนกำรเพิม่ ขึ ้นของรำยได้
จำกกำรให้ บริ กำรเนื่องจำกกำรกำรขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรที่สร้ ำงมูลค่ำเพิม่ ด้ ำนกำรให้ บริ กำรมำกขึ ้น นอกจำกนันปี
้
2556 มีต้นทุนจำกกำรให้ บริ กำรลดลง สอดคล้ องกับกำรลดลงของรำยได้ ให้ บริ กำร เนื่องจำกกำรปรับแนวทำงในกำรบริ หำร
โดยให้ บริ กำรเฉพำะโครงกำรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ำนัน้ ดังนันส
้ ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จึงไม่มีรำยกำร
ดังกล่ำว
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยประกอบด้ วย ค่ำภำษี ธุรกิจเฉพำะ ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรขำย และกำรตลำด ค่ำนำยหน้ ำ ค่ำ
ส่งเสริ มกำรขำย ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำโฆษณำ และอื่นๆ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยปี 2554 2555 และ 2556 มีจำนวน 6.32 ล้ ำนบำท 22.34 ล้ ำนบำท และ 37.37 ล้ ำนบำท คิด
เป็ นร้ อยละ 6.76 ร้ อยละ 16.57 และ ร้ อยละ 4.41 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยเท่ำกับ 2.03 ล้ ำนบำท และ 70.53 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 9.12 และ
ร้ อยละ 4.15 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ
ในปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 6.32 ล้ ำนบำท โดยค่ำใช้ จ่ำยหลักประกอบไป
ด้ วยค่ำภำษี ธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนจำกกำรโอนสำหรับกำรขำยที่ดินเปล่ำ และโครงกำร เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์
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(สำทร – พระรำม 3 ) (1ยูนิต) จำนวน 3.26 ล้ ำนบำท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำรตลำด และ
กำรขำยของโครงกำร เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม3)
ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 22.34 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2554 จำนวน
16.02 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 253.48 สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้ จำ่ ยด้ ำนกำรตลำดสำหรับกำรเปิ ดตัว
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และเฟส 2 รวมทัง้ ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรส่งเสริ มกำรขำย ค่ำนำยหน้ ำ ค่ำคอมมิชชัน่ และค่ำภำษี ธุรกิจ
เฉพำะที่เกี่ยวข้ องกับกำรโอนเพิม่ ขึ ้น ของโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สำทร – พระรำม 3) (17 ยูนิต)
ในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 37.37 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 จำนวน
15.03 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67.28 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำถึงอัตรำร้ อยละค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ต่อรำยได้ รวม ลดลงจำกร้ อยละ 16.57 เป็ นร้ อยละ 4.41 สำเหตุหลักมำจำกกำรเปิ ดตัวโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ เฟส 2
ซึง่ ใช้ คำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรส่งเสริ มกำรขำยในสัดส่วนที่น้อยกว่ำโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม3) โดยค่ำใช้ จำ่ ย
ในกำรขำยหลักของโครงกำรโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ เฟส 2 คือ ค่ำภำษี ธุรกิจเฉพำะจำกกำรขำยโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส
1 และ เฟส 2 นอกจำกนี ้ยังมีกำรประชำสัมพันธ์สำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 และ เฟส 4 อย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยรวมเท่ำกับ 70.53 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้น จำกปี 2556 เท่ำกับ 68.50 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึ ้น ร้ อยละ 3,374.38 ซึง่ เป็ นผลมำจำก กำรรับรู้
รำยได้ ของโครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 จำนวน 62 ยูนิต และ โครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 2 162 ยูนิต ส่งผลให้ มีคำ่ ภำษี ธุรกิจเฉพำะเท่ำกับ 56.89 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 80.57 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยรวม
นอกจำกนันเป็
้ นกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำย และโฆษณำประชำสัมพันธ์ จำกกำรเปิ ดโครงกำรเพิ่มขึ ้น 2
โครงกำร คือ โครงกำรทิวลิป สแควร์ และโครงกำรไมอำมี่ บำงปู
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำรประกอบด้ วย เงินเดือน และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับพนักงำน ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำ
วัสดุอปุ กรณ์ และอื่นๆ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำรรวมปี 2554 2555 และ 2556 มีจำนวน 6.42 ล้ ำนบำท 14.19 ล้ ำนบำท และ 53.79 ล้ ำน
บำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 6.87 ร้ อยละ 10.52 และ ร้ อยละ 6.35 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี
2556 และ 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำรรวมเท่ำกับ 16.66 ล้ ำนบำท และ 40.88 ล้ ำนบำท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 74.88 และร้ อยละ 2.84 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ
ในปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำรรวมเท่ำกับ 6.42 ล้ ำนบำท โดยค่ำใช้ จำ่ ยหลักประกอบ
ไปด้ วยค่ำใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำนจำนวน 3.91 ล้ ำนบำท นอกจำกนันเป็
้ น ค่ำบริกำรด้ ำนวิชำชีพต่ำงๆ ค่ำเช่ำสำนักงำน ค่ำ
ดูแลรักษำควำมปลอดภัย และอืน่ ๆ
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ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรรวมเท่ำกับ 14.19 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2554
จำนวน 7.77 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 121.03 สำเหตุหลักมำจำก กำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนพนักงำน เพื่อ
รองรับกำรขยำยโครงกำรใหม่ทเี่ พิ่มขึ ้น สำหรับโครงกำรเจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สำทร – พระรำม 3) และ โครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 1 –เฟส 2) จำนวนประมำณ 3.00 ล้ ำนบำท
ในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรรวมเท่ำกับ 53.79 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2555
จำนวน 39.60 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 279.07 สำเหตุหลักมำจำก กำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนพนักงำน
เพื่อรองรับกำรขยำยโครงกำรใหม่ที่เกิดขึ ้นได้ แก่ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 – เฟส 4 โครงกำรทิวลิป สแควร์ และโครงกำรไม
อำมี่ บำงปู โดยค่ำตอบแทนพนักงำนในปี 2556 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 จำนวน 10.10 ล้ ำนบำท และมีกำรบันทึกค่ำใช้ จ่ำยจำก
กำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์จำนวน 8.93 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ มีกำรเพิม่ ขึ ้นจำกค่ำเสือ่ มรำคำจำกกำรพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรเพิม่ ขึ ้นของค่ำวัสดุอปุ กรณ์ตำ่ งๆเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรรวมเท่ำกับ 40.88 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 เท่ำกับ 24.22 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 145.38 ซึง่ เป็ นผลมำจำกเพิ่มขึ ้นของ
พนักงำน และ กำรปรับอัตรำค่ำจ้ ำงของพนักงำนและผู้บริ หำรในปี 2557 สำหรับกำรรองรับกำรขยำยงำน เท่ำกับ 11.43 ล้ ำน
บำท ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เท่ำกับ 2.18 ล้ ำนบำท ค่ำเช่ำ และบริ กำรอำคำรสำนักงำนเพิ่มขึ ้นจำนวน 1.95 ล้ ำนบำท
ค่ำบริ กำรเพื่อกำรกุศลเท่ำกับ 2.00 ล้ ำนบำท
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงินประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่ไม่ได้ ถกู บันทึกเป็ นต้ นทุนทำงกำรเงิน
ของโครงกำร และดอกเบี ้ยจำกกำรเช่ำซื ้อยำนพำหนะตัดจ่ำย ทังนี
้ ้ ในปี 2554 2555 และ 2556 ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินรวม
ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ำกับ 0.16 ล้ ำนบำท 0.66 ล้ ำนบำท และ 2.04 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อ คิดเป็ นอัตรำส่วนต่อ
รำยได้ รวมเท่ำกับร้ อยละ 0.17 ร้ อยละ 0.49 และร้ อยละ 0.24 ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงกำรเงินรวมเท่ำกับ 0.10 ล้ ำนบำท และ 6.72 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.45
และร้ อยละ 0.40 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ โดยค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินที่เพิม่ ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุหลักเกิดจำกกำรกู้ยมื เงิน
เพื่อขยำยโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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ภาษีเงินได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรำยได้ ภำษี เงินได้ หรื อ (ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ) ณ สิ ้นปี 2554 2555 และ 2556 จำนวน
(1.05) ล้ ำนบำท (7.96) ล้ ำนบำท และ (37.07) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย มีรำยได้ ภำษี เงินได้ เท่ำกับ 7.06 ล้ ำนบำท และ ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ (92.60) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
กาไรขัน้ ต้ นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ ในปี 2554 2555 และ 2556 คิดเป็ น 9.79 ล้ ำน
บำท 22.46 ล้ ำนบำท และ 250.61 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 12.75 ร้ อยละ 20.26 และ ร้ อยละ 29.98 ตำมลำดับ
จะเห็นได้ วำ่ กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2555 และปี 2554 เนื่องจำกบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ที่มขี นำดใหญ่ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้ แก่ โครงกำรสำเพ็ง 2 ในปี 2555 - 2556 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอำนำจในกำร
ต่อรองรำคำกับคูค่ ้ ำ อีกทังยั
้ งสำมำรถบริ หำรและพัฒนำระบบต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น นอกจำกนี ้โครงกำรของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยมีควำมแปลกใหม่

แตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรอื่นในพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง และสำมำรถตอบสนองควำม

ต้ องกำรของลูกค้ ำได้ เป็ นอย่ำงดี
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์
เท่ำกับ 3.01 ล้ ำนบำท และ 572.58 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 20.21 และร้ อยละ 33.72 ของรำยได้ จำกกำรขำย
อสังหำริ มทรัพย์ ตำมลำดับ จะเห็นได้ วำ่ อัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรรับรู้
รำยได้ โครงกำรสำเพ็ง 2 ด้ วยจำกสำเหตุดงั กล่ำวข้ ำงต้ น
กาไรขัน้ ต้ นจากการให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี กำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร ในปี 2554 2555 และ 2556 คิดเป็ นจำนวน 3.96 ล้ ำนบำท
11.39 ล้ ำนบำท และ 4.13 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 23.74 ร้ อยละ 48.02 และ ร้ อยละ 73.75 ตำมลำดับ โดยกำไร
ขันต้
้ นในปี 2555 เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2554 เนื่องจำก มีกำรขยำยลักษณะงำนให้ บริ กำรมำกขึ ้น จำกเดิม ให้ บริ กำรด้ ำนกำรขำย
เป็ นกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรตลำดเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ รำยได้ เพิม่ ขึ ้นโดยต้ นทุนกำรให้ บริ กำรเพิม่ ขึ ้นเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่ำ กำไร
ขันต้
้ นของปี 2556 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 เนื่องจำกมีกำรปรับอัตรำค่ำบริ กำรกำรบริ หำรโครงกำรเพิม่ ขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วน
รำยได้ ของปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 เนื่องจำกกำรหยุดให้ บริกำรให้ แก่บริ ษัทอื่นๆ ในครึ่งปี หลัง เนื่องจำกบริษัทฯ ปรับ
แนวทำงในกำรบริ หำรโดยให้ บริ กำรเฉพำะโครงกำรของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเท่ำนัน้
ดังนัน้ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไม่มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดังกล่ำว
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กาไร/ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ (“EBIT”) กาไรสุทธิ และกาไรต่ อหุ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกำไร/ขำดทุนก่อนค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงินและภำษี เงินได้ (“EBIT”) ในปี 2554 2555 2556
เท่ำกับ และงวด 6 เดือนแรกปี 2557 1.03 ล้ ำนบำท -2.43 ล้ ำนบำท และ 169.39 ล้ ำนบำท และ 462.46 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ
ในปี 2554 เป็ นช่วงเริ่มต้ นในกำรขำยโครงกำร เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม 3) ส่งผลให้ เริ่ มมีคำ่ ใช้ จ่ำยใน
กำรตลำด และกำรขำยในสัดส่วนค่อนข้ ำงมำกเมื่อเทียบกับรำยได้ จำกกำรโอนอสังหำริ มทรัพย์ของโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิ
เดนซ์ (สำทร – พระรำม3)
ในปี 2555 สำเหตุหลักของกำรติดลบของ EBIT เกิดจำกกำรเปิ ดตัวของโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สำทร –
พระรำม3) ในปี 2555 ส่งผลให้ มีกำรค่ำใช้ จำ่ ยในกำรส่งเสริ มกำรขำย และค่ำธรรมเนียมกำรโอน ที่เกี่ยวข้ องกับโครงกำร เจ.
เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม3) เพิ่มมำกขึ ้น รวมทังค่
้ ำใช้ จำ่ ยด้ ำนกำรตลำด และกำรประชำสัมพันธ์สำหรับกำร
เปิ ดตัวโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และเฟส 2
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกำไรก่อนค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ เท่ำกับ 169.39 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ เฟส 2 ที่มีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูงกว่ำ โครงกำรเจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์
(สำทร – พระรำม3) ซึง่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้รำยได้ ในปี 2555 นอกจำกนี ้ ในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยังมีกำร
บริ หำรจัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ ้นอีกด้ วย
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรเพิม่ ขึ ้นของ EBIT จำกงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 จำนวน 474.08 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ เฟส 2 อย่ำงต่อเนื่อง
กำไรสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สำหรับปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เท่ำกับ
-0.18 ล้ ำนบำท -11.05 ล้ ำนบำท 130.28 ล้ ำนบำท และ 363.14 ล้ ำนบำท โดยกำไรสุทธิที่เพิม่ ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องเกิดจำก
บริ ษัทมีกำรพัฒนำโครงกำรที่มีมลู ค่ำสูงขึ ้น มีอตั รำกำรทำกำไรที่ดขี ึ ้น มีอำนำจในกำรต่อรองจำกคูค่ ้ ำมำกขึ ้น นอกจำกนัน้ ยัง
มีกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสำหรับปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี
2557 เท่ำกับ -0.02 บำท 1.07 บำท 0.08 บำทและ 0.12 บำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ มีกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำกเดิม 5.00 ล้ ำนบำทเป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำท รวมทังได้
้ เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำกเดิมหุ้นละ 1,000.00
บำท เป็ นหุ้นละ 5.00 บำท ในวันที่ 27 พฤษภำคม 2556 ทำให้ มีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ วเพิ่มขึ ้นจำก 5,000 หุ้น เป็ น
300,000,000 หุ้น ต่อมำมีกำรเปลีย่ นมูลค่ำที่ตรำไว้ จำกหุ้นละ 5.00 บำท เป็ น 0.50 บำทในวันที่ 7 มกรำคม 2557 ส่งผลให้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ วทังสิ
้ ้น 300,000,000 หุ้น และ ณ วันที่ 7 มกรำคม
2557 เป็ นต้ นไปบริ ษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ วทังสิ
้ ้น 3,000,000,000 หุ้น
16.2

กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม

ทังสิ
้ ้น 95.68 ล้ ำนบำท 2,032.41 ล้ ำนบำท 5,623.22 ล้ ำนบำท และ 5,623.12 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ แบ่งเป็ นสินทรัพย์
หมุนเวียน 91.69 ล้ ำนบำท 2,008.05 ล้ ำนบำท 5,246.87 ล้ ำนบำท และ 4,590.17 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 95.83 ร้ อยละ 98.80 ร้ อยละ 93.31 และร้ อยละ 81.63 ตำมลำดับ โดยที่กำรเพิม่ ขึ ้นของ
สินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำนันมำจำก
้
กำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ เนื่องมำจำก
กำรขยำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 มีกำรรับรู้
รำยได้ ของโครงกำรสำเพ็ง 2 ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกกำรลดลงของต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
มิถนุ ำยน 2557 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 3.99 ล้ ำนบำท 24.36 ล้ ำนบำท 376.35 ล้ ำนบำท และ 1,032.95 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ คิด
เป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ รี่ ้ อยละ 4.17 ร้ อยละ 1.20 ร้ อยละ 6.69 และร้ อยละ 18.37 ตำมลำดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
รำยกำร อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี และอุปกรณ์ เป็ นหลัก ซึง่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คิด
เป็ นสัดส่วนน้ อยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2557 กำร
เพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในโครงกำร สำเพ็ง 2 เป็ นหลัก

ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบไปด้ วย ค่ำทีด่ ินรอกำรพัฒนำ ที่ดิน
กำลังพัฒนำ รวมทัง้ ค่ำใช้ จ่ำยทีไ่ ด้ มำซึง่ ที่ดิน ค่ำบริ หำรโครงกำร ค่ำก่อสร้ ำง ค่ำสำธำรณูปโภค และต้ นทุนทำงกำรเงิน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนกำรพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เท่ำกับ 87.76 ล้ ำนบำท 1,675.85 ล้ ำนบำท 5,012.22 ล้ ำนบำท และ 4,010.85 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้ อยละ 91.72 ร้ อยละ 82.46 ร้ อยละ 89.13 และร้ อยละ 71.33 ตำมลำดับ
ต้ นทุนดังกล่ำวมีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในระหว่ำงปี 2554 2555 2556 เนื่องจำกมีกำรพัฒนำโครงกำรมำกขึ ้น รวมทัง้
วำงแผนซื ้อที่ดินเพือ่ ขยำยโครงกำรต่ำงๆในอนำคต ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีนโยบำยในกำรสะสมที่ดิน (Land bank)
เพื่อลดควำมเสีย่ งต่อกำรแบกรับต้ นทุนทำงกำรเงินในอนำคต สำหรับงวด 6 เดือนปี 2557 มีกำรลดลงของต้ นทุนกำรพัฒนำ
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โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เนื่องจำกกำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 1 จำนวน 62 ยูนิต และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 จำนวน 162 ยูนิต คิดเป็ นจำนวน 1,697.92 ล้ ำนบำท รวมทังกำรโอน
้
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ไปยัง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนโครงกำรสำเพ็ง 2 ซึง่ ใช้ สำหรับก่อสร้ ำงอำคำร
จอดรถ และโครงกำรทิวลิป สแควร์ โครงกำรไมอำมี่ บำงปู ซึง่ ใช้ สำหรับก่อสร้ ำงศูนย์กำรค้ ำชุมชน
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แยกตามโครงการ
โครงการ

2554
ล้ านบาท ร้ อยละ

โครงกำร เจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สำทร –
พระรำม 3) - (ทำวน์โฮม)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 (CNC) – (อำคำร
พำณิชย์)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 (JGL) – (อำคำร
พำณิชย์)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 (SPZ) – (อำคำร
พำณิชย์)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 (JSP) – (อำคำร
พำณิชย์)
โครงกำรทิวลิป - (คอนโดมิเนียม, อำคำร
พำณิชย์, ศูนย์กำรค้ ำชุมชน)
โครงกำรไมอำมี่ บำงปู (คอนโดมิเนียม,
ศูนย์กำรค้ ำชุมชน)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์ (คอนโดมิเนียม)
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 (JSP) – โซน B
รวม ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท

2555
ล้ านบาท ร้ อยละ

87.76 100.00%

2556
ล้ านบาท

ม.ค. – มิ.ย. 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

ร้ อยละ

11.88

0.71%

-

-

-

-

-

-

652.86

38.96%

629.69

12.56%

225.27

5.62%

-

-

771.66

46.05%

1,158.64

23.12%

532.81

13.28%

-

-

239.45

14.29%

167.25

3.34%

221.29

5.52%

-

-

-

-

1,650.60

32.93% 1,337.57

33.35%

-

-

-

-

330.90

6.60%

227.00

6.91%

-

-

-

-

808.50

16.13%

664.15

16.56%

-

-

-

-

266.64

5.32%

284.65

7.10%

-

-

-

-

-

-

468.12

11.67%

1,675.85 100.00%

5,012.22

100.00% 4,010.85

100.00%

87.76 100.00%

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซือ้ ที่ดนิ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มกี ำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำค่ำซื ้อที่ดินในปี 2555 เป็ นจำนวน 285.75 ล้ ำนบำท เนือ่ งจำก
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีควำมต้ องกำรในกำรวำงแผนขยำยโครงกำรสำเพ็ง 2 ในอนำคต สำหรับปี 2556 และงวด 6 เดือน
แรกของปี 2557 มีเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำซื ้อที่ดินจำนวน 15.30 ล้ ำนบำท สำหรับกำรพัฒนำโครงกำร สำเพ็ง 2 เรสซิเดนซ์
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อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบไปด้ วยที่ดิน และสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยซึง่ แสดงมูลค่ำ
ตำมบัญชีของต้ นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถือครองไว้ เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ คำ่ เช่ำและให้ บริ กำร
ในโครงกำรสำเพ็ง 2 โครงกำรทิวลิป สแควร์ และโครงกำร ไมอำมี่ บำงปู โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ ณ วันที่ 30
มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีกำรลงทุนดังกล่ำวจำนวน 260.15 ล้ ำนบำท และ 880.22 ล้ ำนบำท โดยแบ่ง
ออกเป็ นอสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย เท่ำกับ 40.90 ล้ ำนบำท ที่ดนิ ให้ เช่ำเท่ำกับ 536.88 ล้ ำนบำท และ ที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ ำง
อำคำรจอดรถและศูนย์กำรค้ ำชุมชน เท่ำกับ 302.44 ล้ ำนบำท โดยปั จจุบนั อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวยังอยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำ
อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยโดยหลักประกอบไปด้ วย ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สำนักงำน ทังนี
้ ้ มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 3.68 ล้ ำนบำท 5.73 ล้ ำนบำท 15.70 ล้ ำนบำท และ
16.24 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละ3.85 ร้ อยละ 0.28 ร้ อยละ 0.28 และร้ อยละ 0.29 ตำมลำดับ ซึง่
มูลค่ำที่เพิม่ ขึ ้นในปี 2555 เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื่ องใช้ สำนักงำนเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้น
ของพนักงำน และกำรเพิม่ ขึ ้นของปี 2556 เป็ นผลมำจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกำรนำ
ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มำใช้ เพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรทรัพยำกรของกิจกำรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจำกนันยั
้ งมีกำรเพิม่ ขึ ้นของยำนพำหนะตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีกำรเพิม่ ขึ ้นของอุปกรณ์
เท่ำกับ 0.54 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของควำมต้ องกำรเครื่องใช้ สำนักงำนในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี เกิดขึ ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้ หกั ภำษี และผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้
ใช้

ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ ในระดับหนึง่ ที่บริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว ซึง่ โดยหลักแล้ วเป็ นรำยกำรที่เกิดจำก “กำรรับรู้รำยได้ ทำงบัญชี” กับ “กำรรับรู้
รำยได้ ทำงภำษี ” ในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน โดยทำงบัญชีจะรับรู้รำยได้ เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ ขณะทีก่ ำรรับรู้รำยได้ ทำงภำษี
เกิดขึ ้นตังแต่
้ เริ่ มชำระเงินดำวน์ กำรรับรู้รำยได้ ในช่วงเลำที่แตกต่ำงกันดังกล่ำวส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกำรจ่ำย
ภำษี สำหรับเงินดำวน์ซงึ่ ยังไม่สำมำรถรับรู้เป็ นรำยได้ ในทำงบัญชีได้

เนื่องจำกเงินดำวน์ไม่สำมำรถรับรู้เป็ นรำยได้ ในทำง

บัญชีได้ ดังนันทำงบั
้
ญชีจึงบันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำร “สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี”
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ทังนี
้ ้ มูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556
และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 มีจำนวนเท่ำกับ 0.10 ล้ ำนบำท 17.32 ล้ ำนบำท 94.19 ล้ ำนบำท และ 111.33 ล้ ำนบำท
หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละ 0.10 ร้ อยละ 0.85 ร้ อยละ 1.68 และร้ อยละ 1.98 ตำมลำดับ ซึง่ มูลค่ำที่เพิม่ ขึ ้น
ในปี 2555 เป็ นผลมำจำกกำรเปิ ดจองโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สำทร – พระรำม 3 ) และกำรเปิ ดจองโครงกำรสำเพ็ง
2 เฟส 1และเฟส 2 สำหรับมูลค่ำที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็ นผลมำจำกกำรเปิ ดจอง
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 – เฟส 4 โครงกำรทิวลิป และโครงกำรไมอำมี่บำงปู
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวม
ทังสิ
้ ้น 91.84 ล้ ำนบำท 1,579.62 ล้ ำนบำท และ 3,982.22 ล้ ำนบำท และ 3,624. 98 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 95.99 ร้ อยละ 77.72 ร้ อยละ 70.82 และร้ อยละ 64.47 ตำมลำดับ หนี ้สินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนเป็ นจำนวน 90.29 ล้ ำนบำท 868.05 ล้ ำนบำท 2,859.07 ล้ ำนบำท และ 3,321.44 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 98.30 ร้ อยละ 54.95 ร้ อยละ 71.80 และร้ อยละ 91.63
ตำมลำดับ และมีสว่ นของหนี ้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็ นจำนวน 1.56 ล้ ำนบำท 711.57 ล้ ำนบำท 1,123.15 ล้ ำนบำท และ
303.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 1.70 ร้ อยละ 45.05 ร้ อยละ 28.20 และร้ อยละ
8.37 ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินคงเหลือที่มีภำระดอกเบี ้ย ดังนี ้
หน่วย : ล้ ำนบำท
ยอดคงค้ ำง ณ 30 มิถนุ ำยน 2557
ผู้ก้ ู

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
SPZ
SPZ
JGL
CNC

วงเงินสินเชื่อ

โครงกำรที่ได้ รับกำร
สนับสนุน

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 เรสซิเด้ นท์
สำเพ็ง 2 เฟส 4
ทิวลิป สแควร์
ไมอำมี่ บำงปู
สำเพ็ง 2 เฟส 3
สำเพ็ง 2 เฟส 3
สำเพ็ง 2 เฟส 2
สำเพ็ง 2 เฟส 1

อัตรำดอกเบี ้ย

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

เงินกู้ยืมที่ถงึ กำหนด
ชำระภำยในหนึง่ ปี
162.00
0.10
884.20
104.65
401.27
57.59
24.17
17.93
1,651.91

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
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เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่
ปี

171.79
94.19
3.49
29.30
298.77

รวม
162.00
171.89
884.20
198.84
401.27
61.08
53.47
17.93
1,950.68
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เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืม
ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 24.97ล้ ำนบำท 162.00 ล้ ำนบำท และ 162.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและผู้ถือหุ้นรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 26.10 ร้ อยละ 2.88 และร้ อยละ 2.88 ตำมลำดับ โดยเงินดังกล่ำว
ใช้ สำหรับพัฒนำโครงกำรเพิม่ เติม และกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริ ษัทฯ ในปี 2554 และใช้ สำหรับกำรซื ้อที่ดินสำหรับกำร
พัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ในปี 2556 และ ไตรมำส 1 ปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ไม่มยี อดเงินกู้ยืมดังกล่ำว

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และเจ้ ำหนี ้อื่น ประกอบด้ วย เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำค่ำรับเหมำกำรก่อสร้ ำง ทำถนน ค่ำวัสดุก่อสร้ ำง และ
เจ้ ำหนี ้อื่น เช่น เงินประกันผลงำนก่อสร้ ำง ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย เงินกู้ยมื จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน และอื่นๆ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 มีจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 60.49 ล้ ำนบำท
439.60 ล้ ำนบำท 178.57 ล้ ำนบำท และ 229.32 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สิน และผู้ถือหุ้นรวมอยูท่ ี่
ร้ อยละ 63.22 ร้ อยละ 21.63 ร้ อยละ 3.18 และร้ อยละ 4.08 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นในปี 2555
สำเหตุหลักเนื่องจำก มีกำรเพิม่ ขึ ้นของรำยกำรเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้นสำหรับวัตถุประสงค์ในกำร
มัดจำ และซื ้อที่ดินในโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 สำหรับกำรลดลงของรำยกำรดังกล่ำวในปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 เนื่องจำก
กำรคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันทังหมดจ
้
ำนวน 409.46 ล้ ำนบำท ส่วนทีเ่ หลือเกิดจำกเจ้ ำหนี ้ค่ำผู้รับเหมำ ค่ำประกัน
งำนก่อสร้ ำง ที่มีสดั ส่วนมำกขึ ้นจำกกำรขยำยโครงกำรต่ำงๆ ในขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
มีกำรเพิ่มขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเทียบกับ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 50.75 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นของ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำตำมควำมคืบหน้ ำในงำนก่อสร้ ำงของโครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 16.82 ล้ ำนบำท กำรเพิม่ ขึ ้นของเงินประกัน
ผลงำนของโครงกำรสำเพ็ง 2 โครงกำรทิวลิป และโครงกำรไมอำมี่ บำงปูจำนวน 12.91 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้มีกำรเพิม่ ขึ ้น
ของเจ้ ำหนี ้ค่ำสำธำรณูปโภครอนำส่งจำนวน 9.94 ล้ ำนบำท และ โบนัสค้ ำงจ่ำยจำนวน 5.51 ล้ ำนบำท
เงินมัดจาและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ โดยหลักประกอบไปด้ วย เงินจอง เงินทำสัญญำ เงินดำวน์ และเงินงวดโอน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเงินมัดจำและเงินรับ
ล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำจำนวน 4.05 ล้ ำนบำท 374.09 ล้ ำนบำท 1,448.04 ล้ ำนบำท และ 1,343.93 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดย
ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 33

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ ำทีเ่ พิม่ สูงขึ ้นในปี 2555 เป็ นผลมำจำก กำรเปิ ดตัว ของโครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 1 และเฟส 2
จำนวน 368 ล้ ำน สำหรับกำรเพิม่ ขึ ้นของปี 2556 เป็ นผลมำจำก เงินรับล่วงหน้ ำของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 เฟส 2 เฟส 3
และเฟส 4 จำนวน 159 ล้ ำนบำท 549 ล้ ำนบำท 42 ล้ ำนบำท และ 706 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ในขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2557 บริ ษัทฯและบริษัทย่อย มีกำรลดลงของเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำเทียบกับ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ
104.11 ล้ ำนบำท เนื่องจำก กำรรับรู้รำยได้ ของโครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1
จำนวน 62 ยูนิต และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 162 ยูนิต
เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยำว เป็ นเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์จำกสถำบันกำรเงิน ทังนี
้ ้ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกทังหมด
้
จำนวน 606.31 ล้ ำนบำท 2,108.20 ล้ ำนบำท และ 1,788.68 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินรวมเท่ำกับร้ อยละ
38.38 ร้ อยละ 52.94 และร้ อยละ 49.34 ตำมลำดับ โดยสำมำรถแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะยำว-สุทธิจำกส่วนของเงินกู้ยืมระยะ
ยำวทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 575.46 ล้ ำนบำท 1,118.30 ล้ ำนบำท 298.77 ล้ ำนบำท และส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี มีจำนวน 30.85 ล้ ำนบำท 989.90 ล้ ำนบำท และ 1,489.91 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ไม่มีรำยกำรเงินกู้ยมื ดังกล่ำว
ในปี 2555 และปี 2556 มีกำรเพิ่มขึ ้นของหนี ้ระยะยำวเพิม่ ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยโครงกำร
สำเพ็ง 2 เฟส 1 และสำเพ็ง 2 เฟส 2 ในปี 2555 และโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 สำเพ็ง 2 เฟส 4 โครงกำรทิวลิป สแควร์ และ
โครงกำรไมอำมี่ บำงปู ในปี 2556 ในขณะที่ชว่ ง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ชำระคืนเงินกู้ระยะยำว
สุทธิ เท่ำกับ 319.52 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ เกิดกำรลดลงของเงินกู้ยมื ระยะยำว ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้
กำหนดข้ อปฏิบตั ิและข้ อจำกัดบำงประกำร โปรดดูรำยละเอียดเพิม่ เติม ตำมส่วนที่ 2.2 – 5 ข้ อ 5.4.6 สัญญำกู้ยืมเงิน

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ วันที่ 30 มิถนุ 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 และร้ อยละ 35.53 ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
2555 นันเป็
้ นผลมำจำกกำรทำงบกำรเงินรวมจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน ซึง่ บริษัทฯ จัดทำขึ ้นเพื่อแสดง
เปรี ยบเทียบ โดยเสมือนว่ำมีบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ มำโดยต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรจัดโครงสร้ ำงกลุม่ บริษัท โดยกำร
เข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท CNC JGL SPZ และ JPM ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว ถือเป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุม
เดียวกัน ณ เดือนพฤษภำคม ปี 2556 ส่งผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นมีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดทำงบกำรเงินเสมือนกำร
ควบรวมดังกล่ำว ได้ รวม บริ ษัทฯ และ JPM ในปี 2554 บริษัทฯ CNC JGL SPZ JPM ในปี 2555 และปี 2556 ทังนี
้ ้กำร
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จัดทำดังกล่ำวคำนึงถึงระยะเวลำในกำรก่อตังของบริ
้
ษัท (บริ ษัทฯ และ JPM ได้ เริ่ มก่อตังในปี
้
2553 และ CNC JGL SPZ ได้
เริ่ มก่อตังในปี
้
2555 ) ทังนี
้ ้ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษัทฯมีผลขำดทุนสะสม จำนวน 2.16
ล้ ำนบำท และ 11.71 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในปี 2555 จำนวน 13.50 ล้ ำน
บำท โดยปี 2554 ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 จำนวน 1,888.21 ล้ ำนบำท เนื่องมำจำก
มติวิสำมัญของผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 มีมติให้ บริ ษัทเพิม่ ทุนในเดือน พฤษภำคม 2556 จำกเดิม 5.00 ล้ ำนบำท เป็ น
1,500.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนจำกเดิม 5.00 ล้ ำนบำท เป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำท มีวตั ถุประสงค์ในกำร
ปรับโครงสร้ ำงกลุม่ บริษัทโดยซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย (CNC JGL SPZ และ JPM) เข้ ำอยูภ่ ำยใต้ โครงสร้ ำงกลุม่ บริษัท
และเปลีย่ นมูลค่ำทีต่ รำไว้ จำกหุ้นละ 1,000.00 บำท เป็ นหุ้นละ 5.00 บำท อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯมีกำรซื ้อบริ ษัทย่อยตำม
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของแต่ละบริ ษัท ซึง่ มีควำมแตกต่ำงจำกมูลค่ำทำงบัญชี ส่งผลให้ ในปี 2556 รับรู้ผลต่ำงจำกรำยกำรดังกล่ำวไว้
ในองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น จำนวน -32.13 ล้ ำนบำท นอกจำกนันบริ
้ ษัทบันทึก ส่วนต่ำงจำกกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลผู้ใกล้ ชิดกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยบันทึกค่ำใช้ จำ่ ยสำหรับกำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์จำนวน
8.93 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษัทฯมีกำไรสะสม จำนวน 143.20 ล้ ำน และส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยที่
ไม่มีอำนำจควบคุมในปี 2556 จำนวน 21.00 ล้ ำนบำท สำหรับ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ ้น 357.14 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ซึง่ โดยหลักมำจำกกำรโอน
โครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 จำนวน 62 ยูนิต และ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2
จำนวน 162 ยูนิต
เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2556 ได้ มีมติอนุมตั กิ ำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว้ จำกเดิมหุ้นละ 5.00 บำท เป็ นหุ้นละ 0.50 บำท
อัตราส่ วนทางการเงิน
-

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 เท่ำกับ
1.02 เท่ำ 2.31 เท่ำ 1.84 เท่ำ และ 1.38 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึ ้นในปี 2555 และลดลงในปี 2556
เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ในปี

2555

และกำรเพิม่ ขึ ้นของเงินมัดจำและเงินรับ

ล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ และส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี เพิม่ ขึ ้น สำหรับกำรลดลงของวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2557 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกกำรโอนกรรมสิทธิของโครงกำรสำเพ็ง 2 ส่งผลให้ ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ลดลง
-

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร

อัตรำส่วนกำไรสุทธิ ของปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ -0.19 ร้ อยละ -8.19
ร้ อยละ 15.37 และร้ อยละ 21.37 ในขณะที่อตั รำส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ร้อยละ -4.69 ร้ อยละ -4.84 ร้ อยละ 12.44
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และร้ อยละ 18.89 ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเปิ ดตัวของโครงกำรสำเพ็ง 2 มี
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรได้ สงู กว่ำโครงกำรในอดีต รวมทังมี
้ ระบบกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนได้ ดขี ึ ้น มีอำนำจต่อรองจำก
คูค่ ้ ำ
-

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน

บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 อยูท่ ี่
-11.98 เท่ำ -92.00 เท่ำ -2.36 เท่ำ และ 0.71 เท่ำ ตำมลำดับ ในปี 2555 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันติด
ลบในปี 2554 – 2556 เนื่องจำกเป็ นลักษณะกำรดำเนินงำนในช่วงเริ่ มต้ นของกำรลงทุนโครงกำรสำเพ็ง 2 ซึง่ เป็ นโครงกำร
ค่อนข้ ำงใหญ่เมื่อเทียบกับโครงกำรในอดีต (โครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สำทร – พระรำม3)) อีกทังกระแสเงิ
้
นสดส่วน
ใหญ่ของบริษัทจะรับรู้เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ ส่งผลให้ ช่วงต้ นของกำรลงทุน กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรจึง
เป็ นลบ โดยในช่วงเวลำดังกล่ำวบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรจัดหำเงินจำกเงินกู้ระยะยำวเพือ่ ชำระภำระผูกพัน สำหรับปี
2557 มีกำรโอนกรรมสิทธิสำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ เฟส 2 ค่อนข้ ำงมำก ส่งผลให้ กระแสเงินสด และ
ควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันเป็ นบวก อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทมีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องสำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 เฟส 4
อีกทังมี
้ โครงกำรทีก่ ำลังพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของโครงกำร ทิวลิป สแควร์ โครงกำร ไมอำมี่ บำงปู และโครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิ
เดนซ์ ส่งผลให้ ในอนำคตหำกมีกำรโอนกรรมสิทธิอย่ำงต่อเนื่องของโครงกำรดังกล่ำว จะส่งผลดีตอ่ กระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำน ซึง่ กระทบต่ออัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันในทำงทีด่ ีขึ ้น
-

โครงสร้ ำงเงินทุน

สำหรับอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยตำมข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 เท่ำกับ 23.92 เท่ำ 3.49 เท่ำ 2.43 เท่ำและ 1.81 เท่ำ
ตำมลำดับ ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวเกิดจำกในปี 2554 กลุม่ บริ ษัทเน้ นกำรใช้ โครงสร้ ำงเงินทุนจำกใช้ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันเป็ นหลัก ในปี 2555 มีกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยภำยใต้ งบกำรเงินเสมือนควบรวม
ณ ปี 2555 ซึง่ รวมบริ ษัทย่อย 4 บริ ษัท ได้ แก่ CNC JGL SPZ และ JPM เข้ ำมำ ทำให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ อตั รำ
หนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นลดลงเป็ น 3.49 เท่ำ ในปี 2556 มีอตั รำดังกล่ำวลดลงเนื่องจำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำก 5.00 ล้ ำนบำท เป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำทเพื่อปรับโครงสร้ ำงกลุม่ บริษัท สำหรับกำรลดลงของวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2557 สำเหตุหลักเนือ่ งมำจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยมื และกำรเพิม่ ขึ ้นของกำไรสะสม โดยบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
จำเป็ นต้ องดำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับไม่เกิน 3.5 ต่อ 1 ซึง่ อัตรำส่วนดังกล่ำวคำนวนจำกงบ
กำรเงินรวมของบริ ษัทฯ สำหรับปี 2557 และในระดับไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 โดยคำนวนจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯสำหรับรอบ
บัญชีถดั จำกปี 2557 เป็ นต้ นไป นอกจำกนัน้ ต้ องดำรงดำรงอัตรำส่วนหนี ้สินทังหมดที
้
่มีภำระดอกเบี ้ยของผู้ก้ ตู อ่ ส่วนของผู้ถือ
หุ้น(ไม่รวมเงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้นในบริ ษัทผู้ก้ ู) (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ให้ ไม่เกิน 2.75 ต่อ 1 ตำมข้ อกำหนด
ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 36

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ของสัญญำเงินกู้ระหว่ำงบริ ษัทฯกับสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ณ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีอตั รำส่วนดังกล่ำวต่ำกว่ำ
ข้ อกำหนดของสถำบันกำรเงิน
การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
(หน่วย : ล้ ำนบำท)
2554

2555

2556

ม.ค. – มิ.ย.
2557

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

(21.81)

(1,132.46)

(2,260.72)

775.44

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(1.70)

(11.81)

(123.54)

(114.26)

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

24.83

1,174.83

2,577.05

(326.38)

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

1.32

30.56

192.79

334.80

กระแสเงินจากการดาเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน ในปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2557 เป็ นจำนวน -21.81 ล้ ำนบำท -1,132.46 ล้ ำนบำท -2,260.72 ล้ ำนบำท และ 775.44 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
รำยกำรหลัก มำจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนของปี 2554 – ปี 2556 เป็ นกำรเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เป็ นหลัก โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีกำรซื ้อที่ดินและพัฒนำโครงกำร เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์
(สำทร – พระรำม 3) ปี 2555 มีกำรซื ้อที่ดิน และพัฒนำโครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 1 และ สำเพ็ง 2 เฟส 2 และปี 2556 มีกำรซื ้อ
ที่ดิน และพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 และ สำเพ็ง 2 เฟส 4 ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรสูงขึ ้นในทุกปี ส่งผลให้ กระแสเงินสดจำก
กำรดำเนินงำนลดลงจำกกำรซื ้อที่ดิน และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง สำหรับ6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ได้ มกี ำรโอนกรรมสิทธิโครงกำรสำเพ็ง 2 จำนวน 224 ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 จำนวน 62 ยู
นิต และ โครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 2 จำนวน 162 ยูนิต ส่งผลให้ กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เพิ่มขึ ้น
กระแสเงินสดจากการลงทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2557 เท่ำกับ 1.70 ล้ ำนบำท 11.81 ล้ ำนบำท 123.54 ล้ ำนบำท และ 114.26 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2555 มี
กระแสเงินสดทีใ่ ช้ ไปในกำรลงทุนจำกกำรให้ ก้ ยู มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเท่ำกับ 9.23 ล้ ำนบำท สำหรับปี 2556 โดยรำยกำร
หลักมำจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเท่ำกับ 120.45 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นอำคำรจอดรถของโครงกำรสำเพ็ง
2 สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2557 กระแสเงินสดจำกกำรลงทุนมำจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน
92.51ล้ ำนบำท รวมทังกำรเพิ
้
่มขึ ้นของเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระเพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหนังสือค ้ำประกันสำธำรณูปโภค สำหรับ
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และ เฟส 2 กับธนำคำรพำณิชย์จำนวน 19.21 ล้ ำนบำท
ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 37

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2554 2555 2556 และสำหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2557 เท่ำกับ 24.83 ล้ ำนบำท 1,174.83 ล้ ำนบำท 2,577.05 ล้ ำนบำท และ -326.38 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
โดยสำเหตุหลักของกำรเพิม่ ขึ ้นของรำยกำรดังกล่ำวในปี 2555 นันเป็
้ นผลมำจำกกำรจัดทำงบกำรเงินเสมือนควบรวมกิจกำร
ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน เพื่อสะท้ อนให้ เห็นภำพกำรที่บริ ษัทฯ มีกำรซื ้อบริษัทย่อยในปี 2556 ส่งผลให้ กระแสเงินสดจำก
กำรจัดหำเงินของปี 2555 เพิ่มขึ ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น (เดิม) เท่ำกับ 445.00 ล้ ำนบำท (รวมทุนจดทะเบียนของ CNC, JGL,
SPZ ตำมสัดส่วนกำรถือครองของบริ ษัทฯ ) นอกจำกนี ้ มีกระแสเงินสดรับจำกเงินกู้ระยะยำวเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 606.30 ล้ ำนบำท
และมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 134.00 ล้ ำนบำท สำหรับในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
กำรเพิม่ ขึ ้นของกระแสเงินสดจำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำก 5.00 ล้ ำนบำท เป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำท และ
จำกเงินกู้ระยะยำวเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 2,334.00 ล้ ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยโครงกำรต่ำงๆของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2557 สำเหตุของกำรลดลงของกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน เนื่องจำก กำรจ่ำยคืนเงินกู้ระยะยำวสุทธิ จำนวน
319.51 ล้ ำนบำท

16.2

เหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือผลการดานินงาน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภำระผูกพันจำกรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนสำหรับสัญญำก่อสร้ ำงโครงกำร

เท่ำกับ 690.00 ล้ ำนบำท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภำระผูกพันจำกกำรเข้ ำทำสัญญำกำรเช่ำพื ้นที่ในอำคำรกับบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน แห่งหนึง่ อำยุสญ
ั ญำมีระยะเวลำ 3 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต
ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำน ดังนี ้
-

ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เท่ำกับ 4.00 ล้ ำนบำท

-

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เท่ำกับ 5.00 ล้ ำนบำท

โครงการในอนาคต
ณ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ ได้ มีกำรซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรไมอำมี่ บำงปู และโครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิเดนท์
ซึง่ ถือเป็ นโครงกำรขนำดใหญ่เทียบกับโครงกำรที่บริ ษัทฯ เคยพัฒนำโครงกำรในอดีต ดังนันบริ
้ ษัทฯ มีควำมเสีย่ งหำก
โครงกำรดังกล่ำวไม่ได้ รับกำรตอบรับจำกผู้บริ โภคตำมที่บริ ษัทฯคำด โครงกำรดังกล่ำวอำจส่งผลให้ กระทบต่อกำไรในอนำคต
ของบริ ษัทฯ
ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 38
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ภาระคา้ ประกัน
ณ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริษัทย่อยมีหนังสือค ้ำประกันกำรจัดทำสำธำรณูปโภค ออกโดยสถำบันกำรเงินในนำม
บริ ษัทย่อย มูลค่ำ 19.00 ล้ ำนบำท ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธรุ กิจ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ ใช้ บริกำรผู้สอบบัญชีในปี 2556 ได้ แก่ สำนักงำน อีวำย จำกัด คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น
3.00 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีทงจ
ั ้ ำนวน 2.10 ล้ ำนบำท ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรวมสำหรับกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน เท่ำกับ 0.90 ล้ ำนบำท และมีคำ่ ใช้ จำ่ ยอื่น (out of pocket) ตำมสัญญำอีกบำงส่วน โดยมิได้ มี
ค่ำตอบแทนอื่นจำกที่ได้ กล่ำวมำให้ แก่สำนักงำนสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบ
บัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดแต่อย่ำงใด
สำหรับปี 2557 มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ได้ มีกำรมติอนุมตั ิยืนยันแต่งตัง้ สำนักงำน อีวำย จำกัด
เป็ นผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 จำนวน 3.30 ล้ ำนบำท
12.5 ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการดาเนินงานในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต นอกเหนือจำกที่ได้ กล่ำวไว้ แล้ วใน
หัวข้ อปั จจัยควำมเสีย่ ง ได้ แก่

การเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จำกงบกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 4,200 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท
คิดเป็ น 2,100 ล้ ำนบำท ชำระแล้ วเต็มมูลค่ำเท่ำกับ 3,000 ล้ ำนหุ้น คิดเป็ น 1,500 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทฯ มีมติจำกที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 ในกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำก 1,500 ล้ ำนบำท เป็ น
2,100 ล้ ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่
ประชำชนทัว่ ไป
บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 31 ธันวำคม 2556 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ำยน 2557 เท่ำกับ
130.28 ล้ ำนบำท และ 363.14 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 0.08 บำท/หุ้น และ 0.12 บำท/หุ้น โดยคำนวน
จำกหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 ซึง่ ภำยหลังจำก
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีทนุ ชำระแล้ วเท่ำกับ 2,100.00 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญเท่ำกับ 4,200 ล้ ำนหุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท ดังนัน้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ อำจส่งผลให้ อตั รำกำไรต่อหุ้นของบริ ษัทฯ ที่จะ
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
เกิดขึ ้นในอนำคตลดลง หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ และกำไรสุทธิให้ มีอตั รำกำรเติบโตที่มำกกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ ้น
ของจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
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