บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
%&. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
%&.% การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เชิงพาณิชย์แนวราบ (Commercial Low Rise) รูปแบบโครงการทีพัฒนา ได้ แก่ อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้ าชุมชน โดยเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์เพือจําหน่าย ให้ เช่าพืนทีทังระยะสันและระยะยาว และโครงการทีอยูอ่ าศัย ได้ แก่ ทาวน์โฮม และ
คอนโดมิเนียม เป็ นต้ น
โดย ณ วันที IJ กันยายน KKL กลุม่ บริ ษัทมีโครงการทีพัฒนา 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 %K,JJJ ล้ านบาท โดยโครงการสําเพ็ง ประกอบไปด้ วย !
เฟส ได้ แก่ สําเพ็ง เฟส % – เฟส !
ในปี KK& บริ ษัทฯจัดโครงสร้ างกลุม่ เพือเตรี ยมความพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยรวมกลุม่ บริ ษัท เพือป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยเข้ าซือกิจการจากบริ ษัทในเครื อ
ทังสิน ! บริ ษัท ในเดือน พฤษภาคม KK& ได้ แก่
1) บริ ษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์ ) จํากัด (“CNC”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ
“สําเพ็ง เฟส %”
2) บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์ แลนด์ จํากัด (“JGL”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ “สําเพ็ง
เฟส ”
3) บริ ษัท สําเพ็ง พลาซ่า จํากัด (“SPZ”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ “สําเพ็ง เฟส I”
4) บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”) ประกอบธุรกิจรับบริ หารจัดการธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือการให้ เช่า
โดยเข้ าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ cd.dc ร้ อยละ dd.dd ร้ อยละ dd.dd และ ร้ อยละ dd.dd
ตามลําดับ ดังนันการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะอ้ างอิงกับงบการเงินเสมือนสําหรับปี สินสุดวันที I% ธันวาคม KK! และ
KKK เนืองจากจะเป็ นข้ อมูลทีสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภายหลังการปรับโครงสร้ างได้ ดีกว่า
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที I% ธันวาคม KK& และสําหรับงวด d
เดือนสินสุดวันที IJ กันยายน KKL โดยใช้ งบการเงินรวมเนืองจากงวดบัญชีดงั กล่าว ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ สะท้ อน
ถึงโครงสร้ างใหม่แล้ ว
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจแบ่งออกเป็ น %) รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ) รายได้
จากการให้ บริ การ และ I) รายได้ อืน โดยงบการเงินรวมสําหรับปี KK& และสําหรับงวด d เดือนสินสุดวันที IJ กันยายน
KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจเท่ากับ c!L.Id ล้ านบาท และ ,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ
แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ cIK.dc ล้ านบาท และ ,JLK.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ dc.&K และ ร้ อย
ละ dd.L ของรายได้ รวม ตามลําดับ รายได้ จากการให้ บริการ K.&J ล้ านบาท และ J.JJ ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.&&
และ ร้ อยละ J.JJ ของรายได้ รวม ตามลําดับ และ รายได้ อืน K.c% ล้ านบาท และ K.c ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.&d
และ ร้ อยละ J. c ของรายได้ รวม ตามลําดับ
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมสําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด d เดือนสินสุดวันที IJ กันยายน
KKL เท่ากับ dI.!L ล้ านบาท %I!.c! ล้ านบาท c!L.Id ล้ านบาท และ ,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของ
รายได้ รวมสําหรับปี KKK เป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ จากโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร-พระรามI) ในขณะทีการ
เพิมขึนของรายได้ รวมสําหรับปี KK& เป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ จากโครงการสําเพ็ง เฟส % และ โครงการสําเพ็ง เฟส
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมเท่ากับ cK.%d ล้ านบาท และ
,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของรายได้ รวมสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL เป็ นผลมาจากการรับรู้
รายได้ ของโครงการสําเพ็ง ทังสิน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ น โครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง
เฟส จํานวน J! ยูนิต
กําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับปี KK! KKK
เท่ากับ d.Ld ล้ านบาท

KK& และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี

KKL

.!& ล้ านบาท KJ.&% ล้ านบาท และ &dd.dI ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ นจาก

การขายอสังหาริมทรัพย์ ร้ อยละ % .LK ร้ อยละ J. & ร้ อยละ d.dc และ ร้ อยละ II.L ตามลําดับ โดยจะเห็นได้ วา่ อัตรา
กําไรขันต้ นสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL เพิมขึนอย่างต่อเนืองจาก ปี KK& KKK และ KK! เนืองจากบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่ขนส่
ึ งผลให้ มีอํานาจในการต่อรองราคากับคูค่ ้ า อีกทังยัง
สามารถพัฒนาระบบบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึนตามลําดับ
กําไรขันต้ นจากการให้ บริ การสําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี

KKL เท่ากับ I.d&

ล้ านบาท %%.Id ล้ านบาท !.%I ล้ านบาท และ J.JJ ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ นจากการให้ บริ การ ร้ อยละ
I.L! ร้ อยละ !c.J ร้ อยละ LI.LK และ ร้ อยละ J.JJ ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขันต้ นสําหรับปี KKK เพิมขึนจากปี KK!
เนืองจาก มีการขยายลักษณะงานให้ บริ การมากขึน จากเดิมให้ บริ การด้ านการขาย เป็ นการให้ บริการด้ านการตลาดเพิมขึน
ส่งผลให้ รายได้ เพิมขึนโดยได้ ต้นทุนการให้ บริ การเพิมขึนเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่า อัตรากําไรขันต้ นสําหรับปี KK& เพิมขึนจากปี
KKK เนืองจากการปรับอัตราค่าบริ การการบริ หารโครงการเพิมขึน อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายได้ การให้ บริ การของปี

KK&

ลดลงจากปี KKK เนืองจากการหยุดให้ บริ การให้ แก่บริษัทอืนๆ ในครึงปี หลัง โดยบริ ษัทฯ ปรับแนวทางในการให้ บริ การ
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เฉพาะ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่านัน ดังนันสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL จึงไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การแก่บริ ษัท
อืนๆ
ทังนี ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถวิเคราะห์ตามรายละเอียดได้ ดงั นี
รายได้
รายได้ รวมของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ จากการให้ บริ การ
และรายได้ อืนสําหรับปี KK! KKK และ KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมเท่ากับ dI.!L ล้ านบาท %I!.c! ล้ าน
บาท และ c!L.Id ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้
เท่ากับ cK.%d ล้ านบาท และ ,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนีรายได้ รวมเพิมขึนจากรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยประกอบด้ วยรายได้ จากการขายทาวน์โฮม และ

อาคารพาณิชย์ โดยเป็ นลักษณะขายก่อนสร้ างเสร็ จ โดยรับรู้รายได้ เมือมีการโอนกรรมสิทธิjแก่ลกู ค้ าในทุกโครงการ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL มี
รายละเอียดดังนี
ประเภท
อสังหาริมทรั พย์
รายได้ จากการขาย
โครงการเจ.เอส.พี.เรส
ซิเดนท์
(สาทร - พระราม3) ทาวน์โฮม
โครงการสําเพ็ง 2
เฟส 1 – (อาคาร
พาณิชย์)
โครงการสําเพ็ง 2
เฟส 2 – (อาคาร
พาณิชย์)
ทีดินเปล่า
ทีดินเปล่า
รายได้ การให้ บริการ
รายได้ อ0 ืน
รวม

หน่วย : ล้ านบาท
ดําเนิน
การ
โดย

ปี 2554
รายได้

JSP

6.37

ปี 2555
%

6.83%

รายได้

110.87

%

ม.ค. – ก.ย.
2556
%
รายได้

ปี 2556
%

รายได้

ม.ค. – ก.ย.
2557
รายได้

%

82.22%

14.89

1.76%

14.88

17.71%

-

-

71.44%

673.84

32.37%

CNC

-

-

-

-

536.18

63.27%

60.85

JGL

-

-

-

-

278.82

32.90%

-

-

1,401.76

63.35%

JSP
JGL
JPM

70.40

75.31%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.09

0.72%

-

-

-

-

16.68

17.84%

23.72

17.59%

5.60

0.66%

5.60

6.57%

-

-

0.02

0.02%

0.25

0.19%

5.81

0.69%

3.85

4.52%

5.82

0.28%

93.47

100.00%

134.84

100.00%

847.39

100.00%

85.19

100.00%

2,081.42

100.00%

ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท
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สถานะการโอนตามมูลค่าของโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือการขายของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี KK! KKK KK&
และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL มีรายละเอียดดังนี

รายการ

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)

มค -ธค 2554

มค -ธค 2555

มค -ธค 2556

มค –กย 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%
-

85.82%
74.55%
-

-

-

-

หมายเหตุ : คํานวณจากการรับรู้รายได้ ของโครงการ ณ วันที IJ กันยายน KKL เทียบกับประมาณการมูลค่าโครงการ
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-

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดการชําระเงินของโครงการทีดําเนินการอยู่ ณ วันที IJ กันยายน KKL

เงินที
ชําระ
สะสม(5)

เงินที
ค้ าง
ชําระ
สะสม
(6)

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

ล้ านบาท ล้ านบาท

ล้ าน
บาท

ล้ านบาท

มูลค่าที
ขายแล้ ว
(1)

จํานว
นห้ อง
ทีโอน
แล้ ว

มูลค่าที
โอนกรรม
สิทธิแล้ ว
(2)

มูลค่าที
ขายแล้ ว
คงเหลือ
(3)=(1)(2)

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

ล้ านบาท

ยูนิต

ล้ านบาท

ล้ านบาท

132.14

20

132.14

-

-

-

-

-

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

1,452.01

131

1,251.01

201.00

48.70

48.59

0.11

152.30

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

2,203.44

243

1,670.02

533.42

260.56

260.21

0.35

272.86

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

286.54

-

-

286.54

69.64

62.83

7.11

216.60

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

3,090.01

-

- 3,090.01

1,096.50 1,036.38

60.12

1,993.51

784.96

-

-

784.96

45.24

39.04

6.20

739.72

2,059.80

-

- 2,059.80

33.53

26.53

7.00

2,026.27

โครงการ

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

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

* ยอดจํานวนทียังไม่ถึงกําหนดชําระทีแสดง อาจมีสว่ นหนึงทีทางบริ ษัทฯ ให้ สว่ นลดสําหรับลูกค้ าทีชําระเงินตรงเวลาเมือมีการโอนกรรมสิทธิ
ดังนันตัวเลขทีแสดงอาจรวมถึงส่วนลดดังกล่าวด้ วย

จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินทีค้ างชําระสะสม ดังตารางรายละเอียดชําระเงินโครงการทีดําเนินอยู่
สําหรับรายการทีค้ างชําระสะสม (6) ทังสิน cJ.cd ล้ านบาท โดยสามารถแบ่งตามอายุของลูกหนีได้ ตามสถานะการชําระ
ยอดเงินดาวน์ของโครงการปั จจุบนั ณ วันที IJ กันยายน KKL โปรดพิจารณาตามส่วนที . – ตารางที - อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีวธิ ีการดําเนินการเรื องการติดตามลูกค้ าทีค้ างค่าเงินดาวน์ตามรายละเอียด ในส่วนที . –
ในเรื องการดําเนินการเรื องการติดตามลูกค้ าทีค้ างค่าเงินดาวน์ตอ่ ไป
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในงวดปี KK! KKK KK& เท่ากับ L&.LL ล้ านบาท
%%J.cL ล้ านบาท และ cIK.dc ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ c .%I ร้ อยละ c .

และร้ อยละ dc.&K ของรายได้ รวม

ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เท่ากับ LK.LI ล้ านบาท และ ,JLK.&J ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ cc.dJ และร้ อยละ dd.L ของรายได้ รวมตามลําดับ
ปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ L&.LL ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก
รายได้ จากการขายทีดินเปล่าจํานวน LJ.!J ล้ านบาท ส่วนทีเหลือเป็ น เป็ นการรับรู้รายได้ จากการเปิ ดตัวโครงการ เจ.เอส.พี.
เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม3 ) จํานวน % ยูนิต เท่ากับ &.IL ล้ านบาท (จากทังสิน J ยูนิต มูลค่ารวม %I .%! ล้ านบาท)
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ K ของจํานวนยูนิตทังหมดของโครงการ
ปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ %%J.cL ล้ านบาท เพิมขึน I!.%J
ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ !!.! ซึงเป็ นผลจากการรับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิjโครงการ เจ.เอส.พี.
เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม I) มูลค่า %I .%! ล้ านบาท จํานวน %L ยูนิต (จากทังสิน J ยูนิต) เท่ากับ %%J.cL ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ cK ของจํานวนยูนิตทังหมดของโครงการ ซึงโครงการดังกล่าวบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มกี ารขายและ
รับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิjตงแต่
ั ปี KK! เป็ นต้ นมา
ปี KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ cIK.dc ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
KKK เท่ากับ L K.%% ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ &K!.J เนืองจาก ผลจากการรับรู้รายได้ จากการโอน
กรรมสิทธิj ดังนี %) โครงการ สําเพ็ง เฟส % มูลค่า KI&.%c ล้ านบาท จํานวน Kc ยูนิต (จากทังสิน %K% ยูนิต) หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ Ic.!% ของจํานวนยูนติ ทังหมดของโครงการ โดยรับรู้ในไตรมาส I ทังสิน K ยูนิต รับรู้รายได้ ในไตรมาส ! ทังสิน KI ยู
นิต ) โครงการ สําเพ็ง เฟส มูลค่า Lc.c ล้ านบาท จํานวน Ic

ยูนิต (จากทังสิน I ! ยูนิต) หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ

%%.LI ของจํานวนยูนิตทังหมดของโครงการ โดยรับรู้ในไตรมาส ! ทังสิน Ic ยูนติ ซึงทัง โครงการบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ได้ มีการขายและ รับรู้รายได้ จากการโอนปี KK& เป็ นปี แรก นอกจากนันบริ ษัทฯ ยังมีการโอนกรรมสิทธิของโครงการเจ.เอส.
พี.เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม I) ในส่วนทีเหลือจํานวน ยูนิต เท่ากับ %!.cc ล้ านบาท โดยรับรู้ในไตรมาส % ทังสิน ยูนิต
และมีรายได้ จากการขายทีดินเปล่าจํานวน 6.10 ล้ านบาท
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ ,JLK.&J
ล้ านบาท เพิมขึน จากปี KK& เท่ากับ %,ddd.cL ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ &!%.&! เนืองจากการรับรู้
รายได้ จากโครงการสําเพ็ง มูลค่า ,JLK.&J ล้ านบาท จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % มูลค่า
LJL.KK ล้ านบาท จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส มูลค่า %,I&c.JK ล้ านบาท จํานวน J! ยูนิต
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสําหรับปี KK! KKK และ KK& เท่ากับ %&.&c ล้ านบาท
I.L ล้ านบาท และ K.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ %L.cK ร้ อยละ %L.Kd และ ร้ อยละ J.&& ของรายได้ รวม ตามลําดับ
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ K.&J ล้ านบาท
และ J.JJ ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ &.Kc และร้ อยละ J.JJ ของรายได้ รวมตามลําดับ
ปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการให้ บริ การเท่ากับ %&.&c ล้ านบาท โดยรายได้ หลักเป็ นการ
ให้ บริ การทางด้ านการบริ หารการขายให้ แก่โครงการอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ
ปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการให้ บริการเท่ากับ I.L ล้ านบาท เพิมขึน L.J! ล้ านบาท หรือ
คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ ! . % เนืองจากมีการขยายลักษณะงานให้ บริ การมากขึน จากเดิมให้ บริ การเฉพาะด้ านการขาย
เป็ นการให้ บริ การด้ านการตลาดเพิมขึน ซึงเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิมสําหรับการให้ บริ การมากขึน นอกจากนันในปี

KKK

มูลค่าโครงการทีให้ บริ การของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าสูงกว่าโครงการทีให้ บริ การในปี KK!
ปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการให้ บริการเท่ากับ K.&J ล้ านบาท ลดลง %c.% ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ L&.Id เนืองจากการหยุดให้ บริ การแก่บริ ษัทอืนๆ ตังแต่ครึงปี หลังของปี KK& เนืองจากบริ ษัทฯ
ปรับแนวทางในการบริ หารโดยให้ บริ การเฉพาะโครงการของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่านัน
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL ไม่มีรายได้ จากการให้ บริการดังกล่าว
รายได้ อ0 ืน
รายได้ อืน ประกอบด้ วย ดอกเบียรับ รายได้ จากการเปลียนสัญญา และรายได้ อืนๆ ในปี KK! KKK KK& บริ ษัทมี
รายได้ อืนเท่ากับ J.J ล้ านบาท J. K ล้ านบาท และ K.c% ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.J ร้ อยละ J.%d และ ร้ อยละ
J.&d ของรายได้ รวม ตามลําดับ สําหรับปี KK& นันส่วนใหญ่เกิดมาจาก ดอกเบียรับคิดเป็ นเท่ากับ I.cd ล้ านบาท สําหรับ
งวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อืนเท่ากับ I.cK ล้ านบาท และ K.c ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ !.K และร้ อยละ J. c ของรายได้ รวมตามลําดับ รายได้ อืนสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL โดยส่วนใหญ่
เป็ นรายได้ จากการยึดเงินจอง เงินทําสัญญา เงินดาวน์ และดอกเบียจากลูกค้ าผ่อนชําระเกินกําหนด I.&d ล้ านบาท รายได้
จากดอกเบียรับ %.%L ล้ านบาท และรายได้ จากการเปลียนสัญญาหลัก J.dK ล้ านบาท
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็ น ! ประเภทดังนี %) ค่าทีดิน ค่าปรับปรุงทีดิน รวมทัง ค่าใช้ จา่ ย
ทีเกียวข้ องในการได้ มาซึงทีดิน ) ค่าก่อสร้ าง ค่าวัสดุทใช้
ี ในการก่อสร้ าง ค่าออกแบบ ค่าใช้ จ่ายก่อสร้ างอืน I) ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้ แก่ ถนน เสาไฟ ท่อระบายนํา สวนหย่อม เป็ นต้ น !) ต้ นทุนทางการเงินเพือพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ได้ แก่ ค่าดอกเบีย ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และอืนๆ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะนําต้ นทุนทีได้ กล่าวมานีมาปั นส่วนเข้ า
อสังหาริ มทรัพย์แต่ละยูนิต
โดยการรับรู้ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์นนจะมี
ั
การรับรู้รายการเมือมีการโอนกรรมสิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์
ในปี KK! KKK และ KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเท่ากับ &&.dc ล้ านบาท
cc.!% ล้ าน และ KcK.IL ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายร้ อยละ cL. K ร้ อยละ Ld.L! และ ร้ อยละ LJ.J ของ
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเท่ากับ &%.J& ล้ านบาท และ %,ILK.&L ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ L%.&c และร้ อยละ
&&.Jd ของรายได้ จาการขายอสังหาริ มทรัพย์ตามลําดับ ซึงอัตราส่วนต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนือง
เนืองจากบริษัทฯ สามารถพัฒนาระบบการบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น อํานาจการต่อรองจากการ
สังซือ ควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างไม่เกินบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและปริ มาณแรงงาน (Bill of quantity; BOQ) นําระบบการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มาใช้ เป็ นต้ น
ปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเท่ากับ &&.dc ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการรับรู้
รายได้ จากการขายทีดินเปล่า ซึงมีต้นทุนคิดเป็ นจํานวน & . J ล้ านบาท และการรับรู้รายได้ ของโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิ
เดนท์ (สาทร – พระราม 3) จํานวน % ยูนิต โดยการขายทีดินเปล่าไม่ใช่ลกั ษณะการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยแต่อย่างใด
ปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์รวมเพิมขึนจากปี KK! เท่ากับ %.!I ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ I%.dd ซึงเป็ นผลมาจาก การรับรู้รายได้ ของโครงการเจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สาทร – พระรามI)
จํานวน %L ยูนิต โดยสัดส่วนการเพิมขึนของต้ นทุนขาย เพิมขึนน้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ เนืองจาก ในปี KKK บริ ษัทฯ มีการรับรู้รายได้ จากโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) ซึงมี
อัตรากําไรขันต้ นทีสูงกว่าอัตรากําไรขันต้ นจากการรับรู้รายได้ จากการขายทีดินเปล่า ในปี KK!
ปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเพิมขึนจากปี KKK เท่ากับ !d&.d& ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ K& .%% ซึงเป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ ของโครงการเจ.เอส.พี เรสซิเดนท์ (สาทร –
พระรามI) จํานวน ยูนิต และการรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส จํานวน Kc ยูนติ และ Ic ยูนติ
ตามลําดับ โดยสัดส่วนการเพิมขึนของต้ นทุนขาย น้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
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เนืองจากบริษัทสังซือครังละเป็ นจํานวนมากจึงมีอํานาจในการต่อรองกับคูค่ ้ ามากขึน และระบบการบริ หารจัดการต้ นทุนทีมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ %,ILK.&L
ล้ านบาท เพิมขึน จากงวด d เดือนแรกของปี KK& เท่ากับ %,I%!.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ
%K .cL ซึงเป็ นผลมาจาก การรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต เท่ากับ ,JLK.&J ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
โครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนติ เนืองจากโครงการสําเพ็ง มี
ขนาดใหญ่กว่าโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) ซึงบริ ษัทฯ ได้ รับรู้ต้นทุนในงวด d เดือนแรกของปี KK&
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจต่อรองในการสังซือกับคูค่ ้ ามากขึน รวมทัง มีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ
มากขึนอีกด้ วย
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการ เป็ นต้ นทุนทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การในด้ านการบริ หารงานก่อสร้ าง บริ หารงานตลาด และ
การขาย ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนค่าบุคลากร ค่าป้ายโฆษณา ค่านายหน้ า ค่าเสือมราคาอุปกรณ์ ยานพาหนะ และอืนๆ ซึงใน
อดีตมีการให้ บริ การแก่บริษัทอืนๆ นอกเหนือจากบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
ในปี KK! KKK และ KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนการให้ บริ การรวมเท่ากับ % .L ล้ านบาท % .II ล้ าน
บาท และ %.!L ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายร้ อยละ L&. & ร้ อยละ K%.dc และร้ อยละ &. K ของรายได้ จาก
การให้ บริ การ ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนให้ บริ การรวม
เท่ากับ I.IJ ล้ านบาท และ J.JJ ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ I.cL และร้ อยละ J.JJ ของรายได้ จากการให้ บริ การ
ตามลําดับ โดยค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริ การในปี KKK มีสดั ส่วนการเพิมขึน ในอัตราทีน้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้
จากการให้ บริ การเนืองจากการการขยายขอบเขตการให้ บริ การทีสร้ างมูลค่าเพิมด้ านการให้ บริ การมากขึน นอกจากนันปี
KK& มีต้นทุนจากการให้ บริ การลดลง สอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ ให้ บริ การ เนืองจากการปรับแนวทางในการบริ หาร
โดยให้ บริ การเฉพาะโครงการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่านัน ดังนันสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL จึงไม่มีรายการ
ดังกล่าว
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายประกอบด้ วย ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จา่ ยทางการขาย และการตลาด ค่านายหน้ า ค่า
ส่งเสริ มการขาย ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณา และอืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายปี KK! KKK และ KK& มีจํานวน &.I ล้ านบาท .I! ล้ านบาท และ IL.IL ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ &.L& ร้ อยละ %&.KL และ ร้ อยละ !.!% ของรายได้ รวมตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL
ส่วนที .! หน้ า 23
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายเท่ากับ %J.%I ล้ านบาท และ d .dd ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ %%.cd และ
ร้ อยละ !.!L ของรายได้ รวมตามลําดับ
ในปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ &.I ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายหลักประกอบไป
ด้ วยค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนจากการโอนสําหรับการขายทีดินเปล่า และโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์
(สาทร – พระราม I ) (1ยูนิต) จํานวน I. & ล้ านบาท ส่วนทีเหลือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด และ
การขายของโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) จํานวน I.JK ล้ านบาท
ในปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ .I! ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KK! จํานวน
%&.J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ KI.!c สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยด้ านการตลาดสําหรับการเปิ ดตัว
โครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส รวมทัง ค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขาย ค่านายหน้ า ค่าคอมมิชชัน และค่าภาษี ธุรกิจ
เฉพาะทีเกียวข้ องกับการโอนเพิมขึน ของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม I) (%L ยูนิต) โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ขายรวมในปี KKK ประกอบด้ วย ค่าประชาสัมพันธ์ % .!I ล้ านบาท ค่านายหน้ า &.%c ล้ านบาท ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ I.&&
ล้ านบาท และค่าโฆษณา %.c% ล้ านบาท
ในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ IL.IL ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KKK จํานวน
%K.JI ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ &L. c อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาถึงอัตราร้ อยละค่าใช้ จ่ายในการขาย
ต่อรายได้ รวม ลดลงจากร้ อยละ %&.KL เป็ นร้ อยละ !.!% สาเหตุหลักมาจากการเปิ ดตัวโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส
ซึงใช้ คา่ ใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขายในสัดส่วนทีน้ อยกว่าโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) โดยค่าใช้ จา่ ย
ในการขายหลักของโครงการโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส คือ ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะจากการขายโครงการสําเพ็ง เฟส
% และ เฟส นอกจากนียังมีการประชาสัมพันธ์สาํ หรับโครงการสําเพ็ง เฟส I และ เฟส ! อย่างต่อเนือง โดยค่าใช้ จา่ ยใน
การขายรวมในปี KK& ประกอบด้ วย ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ L.dd ล้ านบาท และค่าประชาสัมพันธ์ d.JK ล้ านบาท
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ d .dd ล้ านบาท
เพิมขึน จากปี KK& เท่ากับ c .c& ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ c%c.II ซึงเป็ นผลมาจาก การรับรู้รายได้
ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส
จํานวน J! ยูนิต ส่งผลให้ มคี า่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะเท่ากับ &d.IL ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ LK.&J ของค่าใช้ จา่ ยในการขาย
รวม นอกจากนันเป็ นการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย

และโฆษณาประชาสัมพันธ์ จากการเปิ ดโครงการ

เพิมขึน โครงการ คือ โครงการทิวลิป สแควร์ และโครงการไมอามี บางปู โดยค่าใช้ จา่ ยในการขายรวมสําหรับงวด d เดือน
แรกของปี KKL ประกอบด้ วย ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ &d.IL ล้ านบาท และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ .&I ล้ านบาท
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารประกอบด้ วย เงินเดือน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับพนักงาน ค่าเสือมราคา ค่าทีปรึกษา ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ และอืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมปี KK! KKK และ KK& มีจํานวน &.! ล้ านบาท %!.%d ล้ านบาท และ KI.Ld ล้ าน
บาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ &.cL ร้ อยละ %J.K และ ร้ อยละ &.IK ของรายได้ รวมตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี
KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมเท่ากับ c.%K ล้ านบาท และ &J.! ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ L!.cc และร้ อยละ .c! ของรายได้ รวมตามลําดับ
ในปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมเท่ากับ &.! ล้ านบาท โดยค่าใช้ จา่ ยหลักประกอบ
ไปด้ วยค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงานจํานวน I.d% ล้ านบาท นอกจากนันเป็ น ค่าบริการด้ านวิชาชีพต่างๆ ค่าเช่าสํานักงาน ค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย และอืนๆ จํานวน .K% ล้ านบาท
ในปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ %!.%d ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KK!
จํานวน L.LL ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ % %.JI สาเหตุหลักมาจาก การเพิมขึนของจํานวนพนักงาน เพือ
รองรับการขยายโครงการใหม่ทเพิ
ี มขึน สําหรับโครงการเจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม I) และ โครงการสําเพ็ง
เฟส % –เฟส ) จํานวนประมาณ I.JJ ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมในปี KKK ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับ
พนักงาน &.!K ล้ านบาท ค่าบริ การด้ านวิชาชีพต่างๆ %. J ล้ านบาท ค่าเสือมราคา %.%! ล้ านบาท ค่าเช่าสํานักงาน และค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย J.c& ล้ านบาท
ในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ KI.Ld ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KKK
จํานวน Id.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ Ld.JL สาเหตุหลักมาจาก การเพิมขึนของจํานวนพนักงาน
เพือรองรับการขยายโครงการใหม่ทีเกิดขึนได้ แก่ โครงการสําเพ็ง เฟส I – เฟส ! โครงการทิวลิป สแควร์ และโครงการไม
อามี บางปู โดยค่าตอบแทนพนักงานในปี KK& เพิมขึนจากปี KKK จํานวน d.&! ล้ านบาท และมีการบันทึกค่าใช้ จ่ายจาก
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์จํานวน c.dI ล้ านบาท นอกจากนี มีการเพิมขึนจากค่าเสือมราคาจากการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเพิมขึนของค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆเพือรองรับการขยายตัวของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมในปี KK& ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน %&.Jd ล้ านบาท ค่าบริ การทาง
วิชาชีพต่างๆสําหรับเตรี ยมตัวบริ ษัทฯ เพือเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ d.Ld ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ c.dI ล้ านบาท ค่าเสือมราคา .&! ล้ านบาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์ %.&c ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยสิงพิมพ์ตา่ งๆ %.%J
ล้ านบาท ค่าเช่าและบริ การอาคารสํานักงาน %.%c ล้ านบาท
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ &J.! ล้ านบาท
เพิมขึนจากปี KK& เท่ากับ I . L ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ %%!.&! ซึงเป็ นผลมาจากเพิมขึนของ
พนักงาน และ การปรับอัตราค่าจ้ างของพนักงานและผู้บริ หารในปี KKL สําหรับการรองรับการขยายงาน เท่ากับ %&.I! ล้ าน
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บาท ค่าทีปรึกษาทางการเงิน เท่ากับ .%c ล้ านบาท ค่าเช่า และบริ การอาคารสํานักงานเพิมขึนจํานวน I.JL ล้ านบาท
ค่าบริ การเพือการกุศลเท่ากับ .JJ ล้ านบาท ค่าเสือมราคา .K! ล้ านบาท โดยค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมสําหรับงวด d
เดือนแรกปี KKL ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงาน d.cd ล้ านบาท ค่าบริการทางวิชาชีพต่างๆ L. K ล้ านบาท ค่า
เสือมราคา !. c ล้ านบาท ค่าเช่าและบริ การอาคารสํานักงาน I. % ล้ านบาท ค่าบริ การเพือการกุศล .J ล้ านบาท และ
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดอืนๆ . c ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินประกอบด้ วย ดอกเบียจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีไม่ได้ ถกู บันทึกเป็ นต้ นทุนทางการเงิน
ของโครงการ และดอกเบียจากการเช่าซือยานพาหนะตัดจ่าย ทังนี ในปี KK! KKK และ KK& ค่าใช้ จ่ายทางการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ J.%& ล้ านบาท J.&& ล้ านบาท และ .J! ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นอัตราส่วนต่อ
รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ J.%L ร้ อยละ J.!d และร้ อยละ J. ! ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินรวมเท่ากับ J.%d ล้ านบาท และ d.%c ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.
และร้ อยละ J.!! ของรายได้ รวมตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง สาเหตุหลักเกิดจากการกู้ยมื เงิน
เพือขยายโครงการอย่างต่อเนือง
ภาษีเงินได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ ภาษี เงินได้ หรื อ (ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ) ณ สินปี KK! KKK และ KK& จํานวน
(%.JK) ล้ านบาท (L.d&) ล้ านบาท และ (IL.JL) ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ เท่ากับ (%.dc) ล้ านบาท และ ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ (%%J.&J) ล้ านบาท ตามลําดับ
กําไรขัน7 ต้ นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี KK! KKK และ KK& คิดเป็ น d.Ld ล้ าน
บาท

.!& ล้ านบาท และ KJ.&% ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ % .LK ร้ อยละ J. & และ ร้ อยละ d.dc ตามลําดับ

จะเห็นได้ วา่ การเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากปี KKK และปี KK! เนืองจากบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่ขนอย่
ึ างต่อเนือง ได้ แก่ โครงการสําเพ็ง ในปี KKK - KK& ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจในการ
ต่อรองราคากับคูค่ ้ า อีกทังยังสามารถบริ หารและพัฒนาระบบต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึน นอกจากนีโครงการของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยมีความแปลกใหม่

แตกต่างจากผู้ประกอบการอืนในพืนทีบริ เวณใกล้ เคียง และสามารถตอบสนองความ

ต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
เท่ากับ %!.&L ล้ านบาท และ &dd.dI ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ %d.IL และร้ อยละ II.L ของรายได้ จากการขาย
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อสังหาริ มทรัพย์ ตามลําดับ จะเห็นได้ วา่ อัตรากําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึนอย่างต่อเนืองจากการรับรู้
รายได้ โครงการสําเพ็ง ด้ วยจากสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น
กําไรขัน7 ต้ นจากการให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี กําไรขันต้ นจากการให้ บริ การ ในปี KK! KKK และ KK& คิดเป็ นจํานวน I.d& ล้ านบาท
%%.Id ล้ านบาท และ !.%I ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ I.L! ร้ อยละ !c.J และ ร้ อยละ LI.LK ตามลําดับ โดยกําไร
ขันต้ นในปี KKK เพิมขึนจากปี KK! เนืองจาก มีการขยายลักษณะงานให้ บริ การมากขึน จากเดิมให้ บริ การด้ านการขาย
เป็ นการให้ บริ การด้ านการตลาดเพิมขึน ส่งผลให้ รายได้ เพิมขึนโดยต้ นทุนการให้ บริ การเพิมขึนเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่า กําไร
ขันต้ นของปี KK& เพิมขึนจากปี KKK เนืองจากมีการปรับอัตราค่าบริ การการบริ หารโครงการเพิมขึน อย่างไรก็ตามสัดส่วน
รายได้ ของปี KK& ลดลงจากปี KKK เนืองจากการหยุดให้ บริการให้ แก่บริ ษัทอืนๆ ในครึงปี หลัง เนืองจากบริษัทฯ ปรับ
แนวทางในการบริ หารโดยให้ บริ การเฉพาะโครงการของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเท่านัน
ดังนัน สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การดังกล่าว
กําไร/ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ (“EBIT”) กําไรสุทธิ และกําไรต่ อหุ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและภาษี เงินได้ (“EBIT”) ในปี KK! KKK KK&
และงวด 9 เดือนแรกปี KKL เท่ากับ %.JI ล้ านบาท - .!I ล้ านบาท และ %&d.Id ล้ านบาท และ KK .IK ล้ านบาทตามลําดับ
ในปี KK! เป็ นช่วงเริมต้ นในการขายโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม 3) ส่งผลให้ เริ มมีคา่ ใช้ จ่ายใน
การตลาด และการขายในสัดส่วนค่อนข้ างมากเมือเทียบกับรายได้ จากการโอนอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิ
เดนซ์ (สาทร – พระรามI)
ในปี KKK สาเหตุหลักของการติดลบของ EBIT เกิดจากการเปิ ดตัวของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร –
พระรามI) ในปี KKK ส่งผลให้ มีการค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขาย และค่าธรรมเนียมการโอน ทีเกียวข้ องกับโครงการ เจ.
เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) เพิมมากขึน รวมทังค่าใช้ จา่ ยด้ านการตลาด และการประชาสัมพันธ์สาํ หรับการ
เปิ ดตัวโครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส
ในปี KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกําไรก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้ เท่ากับ %&d.Id ล้ านบาท
เนืองจากการรับรู้รายได้ จากโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส ทีมีอตั รากําไรขันต้ นสูงกว่า โครงการเจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์
(สาทร – พระรามI) ซึงบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้รายได้ ในปี KKK นอกจากนี ในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยังมีการ
บริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพสูงขึนอีกด้ วย
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
งวด 9 เดือนแรกของปี KKL มีการเพิมขึนของ EBIT จากงวด 9 เดือนแรกของปี KK& จํานวน K&d.Ld ล้ านบาท
เนืองจากการรับรู้รายได้ จากโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส อย่างต่อเนือง
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KKL เท่ากับ
-J.%c ล้ านบาท -%%.JK ล้ านบาท %IJ. c ล้ านบาท และ !I .KL ล้ านบาท โดยกําไรสุทธิทีเพิมขึนอย่างต่อเนืองเกิดจาก
บริ ษัทมีการพัฒนาโครงการทีมีมลู ค่าสูงขึน มีอตั ราการทํากําไรทีดีขนึ มีอํานาจในการต่อรองจากคูค่ ้ ามากขึน นอกจากนัน ยัง
มีการบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึน
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี
KKL เท่ากับ -J.J บาท %.JL บาท J.Jc บาทและ J.%! บาท ตามลําดับ ทังนี ในปี KK& บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิมทุนจด
ทะเบียนจากเดิม K.JJ ล้ านบาทเป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาท รวมทังได้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ %,JJJ.JJ
บาท เป็ นหุ้นละ K.JJ บาท ในวันที L พฤษภาคม KK& ทําให้ มีจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วเพิมขึนจาก K,JJJ หุ้น เป็ น
IJJ,JJJ,JJJ หุ้น ต่อมามีการเปลียนมูลค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ K.JJ บาท เป็ น J.KJ บาทในวันที L มกราคม KKL ส่งผลให้
ณ วันที I% ธันวาคม KK& บริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ วทังสิน IJJ,JJJ,JJJ หุ้น และ ณ วันที L มกราคม
KKL เป็ นต้ นไปบริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ วทังสิน I,JJJ,JJJ,JJJ หุ้น
%&.

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม

ทังสิน dK.&c ล้ านบาท ,JI .!% ล้ านบาท K,& I.

ล้ านบาท และ K,d!J. L ล้ านบาท ตามลําดับ แบ่งเป็ นสินทรัพย์

หมุนเวียน d%.&d ล้ านบาท ,JJc.JK ล้ านบาท K, !&.cL ล้ านบาท และ !,c&&.!c ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ีร้ อยละ dK.cI ร้ อยละ dc.cJ ร้ อยละ dI.I% และร้ อยละ c%.d ตามลําดับ โดยทีการเพิมขึนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง I ปี ทีผ่านมานันมาจาก การเพิมขึนของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ เนืองมาจาก
การขยายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือนแรก ปี KKL มีการรับรู้
รายได้ ของโครงการสําเพ็ง ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากการลดลงของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ
กันยายน KKL มีจํานวนทังสิน I.dd ล้ านบาท !.I& ล้ านบาท IL&.IK ล้ านบาท และ %,JLI.cJ ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิด
เป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ร้ี อยละ !.%L ร้ อยละ %. J ร้ อยละ &.&d และร้ อยละ %c.Jc ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
รายการ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี และอุปกรณ์ เป็ นหลัก ซึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คิด
เป็ นสัดส่วนน้ อยมากเมือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือนแรกปี KKL การ
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เพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในโครงการ สําเพ็ง และโครงการไม
อามี บางปู เป็ นหลัก
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบไปด้ วย ค่าทีดินรอการพัฒนา ทีดิน
กําลังพัฒนา รวมทัง ค่าใช้ จ่ายทีได้ มาซึงทีดิน ค่าบริ หารโครงการ ค่าก่อสร้ าง ค่าสาธารณูปโภค และต้ นทุนทางการเงิน โดย
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ cL.L& ล้ านบาท %,&LK.cK ล้ านบาท K,J% .

ล้ านบาท และ !, ! .!J ล้ านบาท

ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ d%.L ร้ อยละ c .!& ร้ อยละ cd.%I และร้ อยละ L%.! ตามลําดับ
ต้ นทุนดังกล่าวมีการเพิมขึนอย่างต่อเนือง ในระหว่างปี KK! KKK KK& เนืองจากมีการพัฒนาโครงการมากขึน รวมทัง
วางแผนซือทีดินเพือขยายโครงการต่างๆในอนาคต ทังนีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีนโยบายในการสะสมทีดิน (Land bank)
เพือลดความเสียงต่อการแบกรับต้ นทุนทางการเงินในอนาคต สําหรับงวด 9 เดือนปี KKL มีการลดลงของต้ นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เนืองจากการรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส
% จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนติ คิดเป็ นจํานวน ,JLK.&J ล้ านบาท รวมทังการโอนต้ นทุน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปยัง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนโครงการสําเพ็ง

ซึงใช้ สาํ หรับก่อสร้ างอาคารจอด

รถ และโครงการทิวลิป สแควร์ โครงการไมอามี บางปู ซึงใช้ สาํ หรับก่อสร้ างศูนย์การค้ าชุมชน
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ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แยกตามโครงการ
โครงการ

2554
ล้ านบาท ร้ อยละ

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

87.76 100.00%

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)
โครงการสําเพ็ง เฟส ! (JSP) – โซน B
รวม ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์
ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

2555
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท

ม.ค. – ก.ย. 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

ร้ อยละ

11.88

0.71%

-

-

-

-

-

-

652.86

38.96%

629.69

12.56%

125.76

3.60%

-

-

771.66

46.05%

1,158.64

23.12%

361.82

8.53%

-

-

239.45

14.29%

167.25

3.34%

241.69

5.70%

-

-

-

-

1,650.60

32.93% 1,513.24

35.67%

-

-

-

-

330.90

6.60%

352.86

8.32%

-

-

-

-

808.50

16.13%

726.15

71.12%

-

-

-

-

266.64

5.32%

448.10

10.56%

-

-

-

-

-

-

445.77

10.51%

1,675.85 100.00%

5,012.22

100.00% 4,242.40

100.00%

87.76 100.00%

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซือ7 ที0ดนิ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มกี ารจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าซือทีดินในปี KKK เป็ นจํานวน cK.LK ล้ านบาท เนืองจาก
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความต้ องการในการวางแผนขยายโครงการสําเพ็ง ในอนาคต สําหรับปี KK& และงวด 9 เดือน
แรกของปี KKL ไม่มีรายการดังกล่าว
อสังหาริมทรัพย์ เพื0อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ประกอบไปด้ วยทีดิน และสิงปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยซึงแสดงมูลค่า
ตามบัญชีของต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ างทีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถือครองไว้ เพือหาประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่าและให้ บริ การ
ในโครงการสําเพ็ง โครงการทิวลิป สแควร์ และโครงการ ไมอามี บางปู โดย ณ วันที I% ธันวาคม KK& และ ณ วันที IJ
กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยได้ มีการลงทุนดังกล่าวจํานวน &J.%K ล้ านบาท และ dJd.II ล้ านบาท โดยแบ่ง
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ออกเป็ นอสังหาริมทรัพย์รอการขาย เท่ากับ L.%d ล้ านบาท ทีดินให้ เช่าเท่ากับ KI!.d! ล้ านบาท และ ทีดินเพือการก่อสร้ าง
อาคารจอดรถและศูนย์การค้ าชุมชน เท่ากับ I&L. J ล้ านบาท โดยปั จจุบนั อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยโดยหลักประกอบไปด้ วย ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สาํ นักงาน ทังนี มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม
KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL มีจํานวนทังสิน I.&c ล้ านบาท K.LI ล้ านบาท %K.LJ ล้ านบาท และ
%&.J! ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละI.cK ร้ อยละ J. c ร้ อยละ J. c และร้ อยละ J. L ตามลําดับ ซึง
มูลค่าทีเพิมขึนในปี KKK เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื องใช้ สาํ นักงานเนืองจากการเพิมขึน
ของพนักงาน และการเพิมขึนของปี KK& เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการนํา
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มาใช้ เพือพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรของกิจการให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนันยังมีการเพิมขึนของยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีการเพิมขึนของอุปกรณ์
เท่ากับ 0.34 ล้ านบาท เนืองจากการเพิมขึนของความต้ องการเครืองใช้ สาํ นักงานในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เกิดขึนจากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้
ใช้

ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ ในระดับหนึงทีบริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว ซึงโดยหลักแล้ วเป็ นรายการทีเกิดจาก “การรับรู้รายได้ ทางบัญชี” กับ “การรับรู้
รายได้ ทางภาษี” ในช่วงเวลาทีแตกต่างกัน โดยทางบัญชีจะรับรู้รายได้ เมือมีการโอนกรรมสิทธิj ขณะทีการรับรู้รายได้ ทางภาษี
เกิดขึนตังแต่เริ มชําระเงินดาวน์ การรับรู้รายได้ ในช่วงเลาทีแตกต่างกันดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการจ่าย
ภาษี สาํ หรับเงินดาวน์ซงยั
ึ งไม่สามารถรับรู้เป็ นรายได้ ในทางบัญชีได้

เนืองจากเงินดาวน์ไม่สามารถรับรู้เป็ นรายได้ ในทาง

บัญชีได้ ดังนันทางบัญชีจึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายการ “สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี”
ทังนี มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK&
และ ณ วันที IJ กันยายน KKL มีจํานวนเท่ากับ J.%J ล้ านบาท %L.I ล้ านบาท d!.%d ล้ านบาท และ % J.L ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละ J.%J ร้ อยละ J.cK ร้ อยละ %.&c และร้ อยละ .JI ตามลําดับ ซึงมูลค่าทีเพิมขึน
ในปี KKK เป็ นผลมาจากการเปิ ดจองโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม I ) และการเปิ ดจองโครงการสําเพ็ง
เฟส %และเฟส สําหรับมูลค่าทีเพิมขึนในปี KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KKL เป็ นผลมาจากการเปิ ดจอง
โครงการสําเพ็ง เฟส % – เฟส ! โครงการทิวลิป และโครงการไมอามีบางปู
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หนีส7 นิ
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนีสินรวม
ทังสิน d%.c! ล้ านบาท %,KLd.& ล้ านบาท และ I,dc . ล้ านบาท และ I,cL .L% ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ีร้ อยละ dK.dd ร้ อยละ LL.L ร้ อยละ LJ.c และร้ อยละ &K.%d ตามลําดับ หนีสินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย แบ่งเป็ นหนีสินหมุนเวียนเป็ นจํานวน dJ. d ล้ านบาท c&c.JK ล้ านบาท ,cKd.JL ล้ านบาท และ ,d%c.LK ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยูท่ ีร้ อยละ dc.IJ ร้ อยละ K!.dK ร้ อยละ L%.cJ และร้ อยละ LK.IL
ตามลําดับ และมีสว่ นของหนีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็ นจํานวน %.K& ล้ านบาท L%%.KL ล้ านบาท %,% I.%K ล้ านบาท และ
dKI.d& ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยูท่ ีร้ อยละ %.LJ ร้ อยละ !K.JK ร้ อยละ c. J และร้ อยละ
24.63 ตามลําดับ โดย ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีหนีสินคงเหลือทีมีภาระดอกเบีย ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท
ยอดคงค้ าง ณ 30 กันยายน 2557
ผู้ก้ ู

วงเงินสินเชือ

โครงการทีได้ รับการ
สนับสนุน

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
SPZ
SPZ
JPM

162.00
176.80
1,422.00
440.78
333.19
545.00
100.07
80.39
60.00

สําเพ็ง 2 เฟส 4
สําเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์
สําเพ็ง 2 เฟส 4
ทิวลิป สแควร์
ทิวลิป สแควร์
ไมอามี บางปู
สําเพ็ง 2 เฟส 3
สําเพ็ง 2 เฟส 3
สําเพ็ง 2 เฟส 1

อัตราดอกเบีย

เงินกู้ยืมทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี

MLR +0.25%
MLR+0.75%
MLR +0.25%
MLR +0.50%
MLR +0.50%
MLR +J.cLK%
MLR +0.50%
MLR +0.50%
MLR +J.cLK%
รวม

162.00
0.10
941.35
20.00
0.10
J.%0
60.81
53.47
6.59
1,244.52

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึง
ปี

171.69
177.93
1.53
K!!.d0
53.01
949.06

รวม
162.00
171.79
941.35
197.93
1.63
545.00
60.81
53.47
59.60
2,193.58

ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

เงินกู้ยมื ระยะสัน7 จากสถาบันการเงิน
ณ วันที I% ธันวาคม KK! วันที I% ธันวาคม KK& และวันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีเงินกู้ยมื
ระยะสันจากสถาบันการเงินเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน !.dL ล้ านบาท %& .JJ ล้ านบาท และ %& .JJ ล้ านบาท ตามลําดับ
หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินและผู้ถือหุ้นรวมอยูท่ ีร้ อยละ &.%J ร้ อยละ .cc และร้ อยละ .LI ตามลําดับ โดยเงินดังกล่าว
ใช้ สาํ หรับพัฒนาโครงการเพิมเติม และการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัทฯ ในปี KK! และใช้ สาํ หรับการซือทีดินสําหรับการ
พัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส ! ในปี KK& และ ไตรมาส % ปี KKL
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ณ วันที I% ธันวาคม KKK ไม่มยี อดเงินกู้ยืมดังกล่าว
เจ้ าหนีก7 ารค้ าและเจ้ าหนีอ7 0 นื
เจ้ าหนีการค้ า และเจ้ าหนีอืน ประกอบด้ วย เจ้ าหนีการค้ าค่ารับเหมาการก่อสร้ าง ทําถนน ค่าวัสดุก่อสร้ าง และ
เจ้ าหนีอืน เช่น เงินประกันผลงานก่อสร้ าง ดอกเบียค้ างจ่าย เงินกู้ยมื จากบุคคลทีเกียวข้ องกัน และอืนๆ
โดย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และวันที IJ กันยายน KKL มีจํานวนรวมทังสิน &J.!d ล้ านบาท
!Id.&J ล้ านบาท %Lc.KL ล้ านบาท และ %L.&K ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสิน และผู้ถือหุ้นรวมอยูท่ ี
ร้ อยละ &I.

ร้ อยละ %.&I ร้ อยละ I.%c และร้ อยละ I.&& ตามลําดับ ทังนี เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึนในปี

KKK สาเหตุหลักเนืองจาก มีการเพิมขึนของรายการเงินกู้ยมื ระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้ องกันเพิมขึนสําหรับวัตถุประสงค์ใน
การมัดจํา และซือทีดินในโครงการสําเพ็ง

เฟส % สําหรับการลดลงของรายการดังกล่าวในปี KK& ลดลงจากปี KKK

เนืองจากการคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องกันทังหมดจํานวน !Jd.!& ล้ านบาท ส่วนทีเหลือเกิดจากเจ้ าหนีค่าผู้รับเหมา
ค่าประกันงานก่อสร้ าง ทีมีสดั ส่วนมากขึนจากการขยายโครงการต่างๆ ในขณะทีช่วง 9 เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย มีการเพิมขึนของเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเทียบกับ I% ธันวาคม KK& เท่ากับ Id.Jc ล้ านบาท เนืองจาก การ
เพิมขึนของเงินประกันผลงานของโครงการสําเพ็ง โครงการทิวลิป และโครงการไมอามี บางปูจํานวน %d.JK ล้ านบาท การ
เพิมขึนของเจ้ าหนีค่าสาธารณูปโภครอนําส่งจํานวน %%.I& ล้ านบาท นอกจากนีมีการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายโดยหลัก
มาจากโบนัสค้ างจ่ายประมาณ %J ล้ านบาท และการลดลงของเจ้ าหนีการค้ าตามความคืบหน้ าในงานก่อสร้ างของโครงการ
สําเพ็ง โครงการทิวลิป จํานวน c.!I ล้ านบาท
เงินมัดจําและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า โดยหลักประกอบไปด้ วย เงินจอง เงินทําสัญญา เงินดาวน์ และเงินงวดโอน
โดย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และวันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเงินมัดจําและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ าจํานวน !.JK ล้ านบาท IL!.Jd ล้ านบาท %,!!c.J! ล้ านบาท และ %,IcL. I ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าทีเพิมสูงขึนในปี KKK เป็ นผลมาจาก การเปิ ดตัว ของโครงการ สําเพ็ง

เฟส % และเฟส

จํานวน I&c ล้ าน สําหรับการเพิมขึนของปี KK& เป็ นผลมาจาก เงินรับล่วงหน้ าของโครงการสําเพ็ง เฟส % เฟส เฟส I
และเฟส ! จํานวน %Kd ล้ านบาท K!d ล้ านบาท ! ล้ านบาท และ LJ& ล้ านบาท ตามลําดับ ในขณะทีช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี KKL บริ ษัทฯและบริษัทย่อย มีการลดลงของเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเทียบกับ I% ธันวาคม KK& เท่ากับ
60.81 ล้ านบาท เนืองจาก การรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส %
จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนิต
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เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว เป็ นเงินกู้เพือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์จากสถาบันการเงิน ทังนี ณ
วันที I% ธันวาคม KKK วันที I% ธันวาคม KK& และวันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากทังหมด
จํานวน &J&.I% ล้ านบาท ,%Jc. J ล้ านบาท และ ,JI%.Kc ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมเท่ากับร้ อยละ
Ic.Ic ร้ อยละ K .d! และร้ อยละ 52.46 ตามลําดับ โดยสามารถแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะ
ยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เป็ นจํานวนทังสิน KLK.!& ล้ านบาท %,%%c.IJ ล้ านบาท d!d.J& ล้ านบาท และส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี มีจํานวน IJ.cK ล้ านบาท dcd.dJ ล้ านบาท และ %,Jc .KI ล้ านบาท
ตามลําดับ สําหรับ ณ วันที I% ธันวาคม KK! ไม่มีรายการเงินกู้ยมื ดังกล่าว
ในปี KKK และปี KK& มีการเพิมขึนของหนีระยะยาวเพิมขึนอย่างต่อเนือง สาเหตุหลักมาจากการขยายโครงการ
สําเพ็ง เฟส % และสําเพ็ง เฟส ในปี KKK และโครงการสําเพ็ง เฟส I สําเพ็ง เฟส ! โครงการทิวลิป สแควร์ และ
โครงการไมอามี บางปู ในปี KK& ในขณะทีช่วง 9 เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ชําระคืนเงินกู้ระยะยาวสุทธิ
เท่ากับ L&.&% ล้ านบาท ส่งผลให้ เกิดการลดลงของเงินกู้ยมื ระยะยาว ทังนี เงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดข้ อ
ปฏิบตั ิและข้ อจํากัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดเพิมเติม ตามส่วนที . – K ข้ อ K.!.& สัญญากู้ยืมเงิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ วันที IJ กันยายน KKL บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นจํานวน
ทังสิน I.c! ล้ านบาท !K .Ld ล้ านบาท %,&!%.JJ ล้ านบาท และ ,J&L.K& ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้ อยละ !.J% ร้ อยละ . c ร้ อยละ d.%c และร้ อยละ I!.c% ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
KKK นันเป็ นผลมาจากการทํางบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึงบริษัทฯ จัดทําขึนเพือแสดง
เปรี ยบเทียบ โดยเสมือนว่ามีบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ มาโดยต่อเนือง ซึงเป็ นผลมาจากการจัดโครงสร้ างกลุม่ บริษัท โดยการ
เข้ าซือหุ้นสามัญของบริ ษัท CNC JGL SPZ และ JPM ซึงการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน ณ เดือนพฤษภาคม ปี KK& ส่งผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นมีการเพิมขึนอย่างต่อเนือง การจัดทํางบการเงินเสมือนการ
ควบรวมดังกล่าว ได้ รวม บริ ษัทฯ และ JPM ในปี KK! บริษัทฯ CNC JGL SPZ JPM ในปี KKK และปี KK& ทังนีการ
จัดทําดังกล่าวคํานึงถึงระยะเวลาในการก่อตังของบริ ษัท (บริ ษัทฯ และ JPM ได้ เริ มก่อตังในปี KKI และ CNC JGL SPZ ได้
เริ มก่อตังในปี KKK ) ทังนี วันที I% ธันวาคม KK! และ วันที I% ธันวาคม KKK บริ ษัทฯมีผลขาดทุนสะสม จํานวน .%&
ล้ านบาท และ %%.L% ล้ านบาท ตามลําดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในปี KKK จํานวน %I.KJ ล้ าน
บาท โดยปี KK! ไม่มีรายการดังกล่าว
ณ วันที I% ธันวาคม KK& บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึนจากปี KKK จํานวน %,ccc. % ล้ านบาท เนืองมาจาก
มติวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครังที / KK& มีมติให้ บริ ษัทเพิมทุนในเดือน พฤษภาคม KK& จากเดิม K.JJ ล้ านบาท เป็ น
%,KJJ.JJ ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจากเดิม K.JJ ล้ านบาท เป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาท มีวตั ถุประสงค์ในการ
ปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทโดยซือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (CNC JGL SPZ และ JPM) เข้ าอยูภ่ ายใต้ โครงสร้ างกลุม่ บริษัท
และเปลียนมูลค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ %,JJJ.JJ บาท เป็ นหุ้นละ K.JJ บาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯมีการซือบริ ษัทย่อยตาม
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มูลค่าทีตราไว้ ของแต่ละบริ ษัท ซึงมีความแตกต่างจากมูลค่าทางบัญชี ส่งผลให้ ในปี KK& รับรู้ผลต่างจากรายการดังกล่าวไว้
ในองค์ประกอบอืนของผู้ถือหุ้น จํานวน -I .%I ล้ านบาท นอกจากนันบริ ษัทบันทึก ส่วนต่างจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลผู้ใกล้ ชิดกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยบันทึกค่าใช้ จา่ ยสําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์จํานวน
c.dI ล้ านบาท ทังนี วันที I% ธันวาคม KK& บริ ษัทฯมีกําไรสะสม จํานวน %!I. J ล้ าน และส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยที
ไม่มีอํานาจควบคุมในปี KK& จํานวน %.JJ ล้ านบาท สําหรับ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น
เพิมขึน ! &.K& ล้ านบาท เนืองจากกําไรสะสมทีเพิมขึนสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KKL ซึงโดยหลักมาจากการโอน
โครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส
จํานวน J! ยูนิต
เมือวันที ! ธันวาคม KK& ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที I/ KK& ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ K.JJ บาท เป็ นหุ้นละ J.KJ บาท
อัตราส่ วนทางการเงิน
-

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ วันที IJ กันยายน KKL เท่ากับ
%.J เท่า .I% เท่า %.c! เท่า และ %.&L เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนในปี KKK และลดลงในปี KK&
เนืองจากการเพิมขึนของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในปี

KKK

และการเพิมขึนของเงินมัดจําและเงินรับ

ล่วงหน้ าจากลูกค้ า และส่วนของเงินกู้ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี เพิมขึน สําหรับการลดลงของวันที IJ กันยายน
KKL สาเหตุหลักเนืองมาจากการโอนกรรมสิทธิของโครงการสําเพ็ง ส่งผลให้ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลง
-

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่วนกําไรสุทธิ ของปี KK! ปี KKK ปี KK& และ วันที IJ กันยายน KKL อยูท่ ีร้ อยละ -J.%d ร้ อยละ -c.%d
ร้ อยละ %K.IL และร้ อยละ J.Lc ในขณะทีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยูท่ ีร้ อยละ -!.&d ร้ อยละ -!.c! ร้ อยละ % .!!
และร้ อยละ %. c ตามลําดับ ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดตัวของโครงการสําเพ็ง

มี

ความสามารถในการทํากําไรได้ สงู กว่าโครงการในอดีต รวมทังมีระบบการบริ หารจัดการต้ นทุนได้ ดขี นึ มีอํานาจต่อรองจาก
คูค่ ้ า
-

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

บริ ษัทมีอตั ราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในปี KK! ปี KKK ปี KK& และ วันที IJ กันยายน KKL อยูท่ ี
-%%.dc เท่า -d .JJ เท่า - .I& เท่า และ 0.36 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันติดลบในปี
KK! – KK& เนืองจากเป็ นลักษณะการดําเนินงานในช่วงเริ มต้ นของการลงทุนโครงการสําเพ็ง
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ใหญ่เมือเทียบกับโครงการในอดีต (โครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI)) อีกทังกระแสเงินสดส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทจะรับรู้เมือมีการโอนกรรมสิทธิ ส่งผลให้ ช่วงต้ นของการลงทุน กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการจึงเป็ นลบ
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการจัดหาเงินจากเงินกู้ระยะยาวเพือชําระภาระผูกพัน สําหรับปี KKL มี
การโอนกรรมสิทธิสาํ หรับโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส ค่อนข้ างมาก ส่งผลให้ กระแสเงินสด และความสามารถชําระ
ภาระผูกพันเป็ นบวก อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนืองสําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส I เฟส ! อีกทังมีโครงการที
กําลังพัฒนาอย่างต่อเนืองของโครงการ ทิวลิป สแควร์ โครงการ ไมอามี บางปู และโครงการสําเพ็ง เรสซิเดนซ์ ส่งผลให้ ใน
อนาคตหากมีการโอนกรรมสิทธิอย่างต่อเนืองของโครงการดังกล่าว จะส่งผลดีตอ่ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึงกระทบ
ต่ออัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในทางทีดีขนึ
-

โครงสร้ างเงินทุน

สําหรับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที
I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL เท่ากับ I.d เท่า I.!d เท่า .!I เท่าและ %.cL เท่า
ตามลําดับ ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดจากในปี KK! กลุม่ บริ ษัทเน้ นการใช้ โครงสร้ างเงินทุนจากใช้ เงินกู้ยืมจากบุคคลที
เกียวข้ องกันเป็ นหลัก ในปี KKK มีการเพิมขึนของจํานวนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยภายใต้ งบการเงินเสมือนควบรวม
ณ ปี KKK ซึงรวมบริ ษัทย่อย ! บริ ษัท ได้ แก่ CNC JGL SPZ และ JPM เข้ ามา ทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ส่งผลให้ อตั รา
หนีสินต่อผู้ถือหุ้นลดลงเป็ น I.!d เท่า ในปี KK& มีอตั ราดังกล่าวลดลงเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนจาก K.JJ ล้ านบาท เป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาทเพือปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัท สําหรับการลดลงของวันที IJ
กันยายน KKL สาเหตุหลักเนืองมาจากการชําระคืนเงินกู้ยมื และการเพิมขึนของกําไรสะสม โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
จําเป็ นต้ องดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับไม่เกิน I.K ต่อ % ซึงอัตราส่วนดังกล่าวคํานวนจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี KKL และในระดับไม่เกิน .K ต่อ % โดยคํานวนจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯสําหรับรอบ
บัญชีถดั จากปี KKL เป็ นต้ นไป นอกจากนัน ต้ องดํารงดํารงอัตราส่วนหนีสินทังหมดทีมีภาระดอกเบียของผู้ก้ ตู อ่ ส่วนของผู้ถือ
หุ้น(ไม่รวมเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นในบริ ษัทผู้ก้ )ู (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ให้ ไม่เกิน .LK ต่อ % ตามข้ อกําหนด
ของสัญญาเงินกู้ระหว่างบริ ษัทฯกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนดังกล่าวตํากว่า
ข้ อกําหนดของสถาบันการเงิน
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การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
(หน่วย : ล้ านบาท)
2554

2555

2556

ม.ค. – ก.ย..
KKL

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(21.81)

(1,132.46)

(2,260.72)

632.33

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(1.70)

(11.81)

(123.54)

(154.68)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

24.83

1,174.83

2,577.05

(83.73)

กระแสเงินสดสุทธิเพิมขึน(ลดลง)

1.32

30.56

192.79

393.92

กระแสเงินจากการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือน
แรกของปี KKL เป็ นจํานวน - %.c% ล้ านบาท -%,%I .!& ล้ านบาท - , &J.L ล้ านบาท และ &I .II ล้ านบาท ตามลําดับ
รายการหลัก มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของปี KK! – ปี KK& เป็ นการเพิมขึนของต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลัก โดยในปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีการซือทีดินและพัฒนาโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์
(สาทร – พระราม I) ปี KKK มีการซือทีดิน และพัฒนาโครงการ สําเพ็ง เฟส % และ สําเพ็ง เฟส และปี KK& มีการซือ
ทีดิน และพัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส I และ สําเพ็ง เฟส ! ซึงมีมลู ค่าโครงการสูงขึนในทุกปี ส่งผลให้ กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานลดลงจากการซือทีดิน และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนือง สําหรับ 9 เดือนแรกของปี KKL บริษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ได้ มีการโอนกรรมสิทธิโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI
ยูนิต และ โครงการ สําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนิต ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย เพิมขึน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรก
ของปี KKL เท่ากับ %.LJ ล้ านบาท %%.c% ล้ านบาท % I.K! ล้ านบาท และ %K!.&c ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี KKK มี
กระแสเงินสดทีใช้ ไปในการลงทุนจากการให้ ก้ ยู มื แก่กิจการทีเกียวข้ องกันเท่ากับ d. I ล้ านบาท สําหรับปี KK& โดยรายการ
หลักมาจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเท่ากับ % J.!K ล้ านบาท ซึงเป็ นอาคารจอดรถของโครงการสําเพ็ง
สําหรับ 9 เดือนแรกของปี KKL กระแสเงินสดจากการลงทุนมาจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจํานวน
129.44 ล้ านบาท รวมทังการเพิมขึนของเงินฝากธนาคารทีมีภาระเพิมขึนจากการออกหนังสือคําประกันสาธารณูปโภค
สําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส กับธนาคารพาณิชย์จํานวน %d. % ล้ านบาท และเงินฝากทีติดภาระคําประกัน
ตามสัญญาเงินกู้จํานวน %.KJ ล้ านบาท
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9
เดือนแรกของปี KKL เท่ากับ !.cI ล้ านบาท %,%L!.cI ล้ านบาท ,KLL.JK ล้ านบาท และ -cI.LI ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยสาเหตุหลักของการเพิมขึนของรายการดังกล่าวในปี KKK นันเป็ นผลมาจากการจัดทํางบการเงินเสมือนควบรวมกิจการ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เพือสะท้ อนให้ เห็นภาพการทีบริ ษัทฯ มีการซือบริษัทย่อยในปี KK& ส่งผลให้ กระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงินของปี KKK เพิมขึนในส่วนของผู้ถือหุ้น (เดิม) เท่ากับ !!K.JJ ล้ านบาท (รวมทุนจดทะเบียนของ CNC, JGL,
SPZ ตามสัดส่วนการถือครองของบริ ษัทฯ ) นอกจากนี มีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวเพิมขึนเท่ากับ &J&.IJ ล้ านบาท
และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องเพิมขึนเท่ากับ %I!.JJ ล้ านบาท สําหรับในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
การเพิมขึนของกระแสเงินสดจากการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก K.JJ ล้ านบาท เป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาท และ
จากเงินกู้ระยะยาวเพิมขึนเท่ากับ ,II!.JJ ล้ านบาท เพือรองรับการขยายโครงการต่างๆของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือน
แรกของปี KKL สาเหตุของการลดลงของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เนืองจาก การจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวสุทธิ จํานวน
L&.&% ล้ านบาท
JK.L

เหตุการณ์ ท0 อี าจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือผลการดํานินงาน
ภาระผูกพันเกี0ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาระผูกพันจากรายจ่ายฝ่ ายทุนสําหรับสัญญาก่อสร้ างโครงการ

เท่ากับ IIc.JJ ล้ านบาท
ภาระผูกพันเกี0ยวกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาระผูกพันจากการเข้ าทําสัญญาการเช่าพืนทีในอาคารกับบริ ษัท
ทีเกียวข้ องกัน แห่งหนึงอายุสญ
ั ญามีระยะเวลา 3 ปี ทังนี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายในอนาคต
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ดังนี
-

ภายในระยะเวลา % ปี เท่ากับ K.JJ ล้ านบาท

-

มากกว่า % ปี แต่ไม่เกิน I ปี เท่ากับ K.JJ ล้ านบาท

โครงการในอนาคต
ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ ได้ มีการซือทีดินเพือพัฒนาโครงการไมอามี บางปู และโครงการสําเพ็ง เรสซิเดนท์
ซึงถือเป็ นโครงการขนาดใหญ่เทียบกับโครงการทีบริ ษัทฯ เคยพัฒนาโครงการในอดีต ดังนันบริ ษัทฯ มีความเสียงหาก
โครงการดังกล่าวไม่ได้ รับการตอบรับจากผู้บริ โภคตามทีบริ ษัทฯคาด โครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้ กระทบต่อกําไรในอนาคต
ของบริ ษัทฯ
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ภาระคํา7 ประกัน
ณ IJ กันยายน KKL บริษัทย่อยมีหนังสือคําประกันการจัดทําสาธารณูปโภค ออกโดยสถาบันการเงินในนาม
บริ ษัทย่อย มูลค่า %d.JJ ล้ านบาท ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธรุ กิจ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ ใช้ บริการผู้สอบบัญชีในปี KK& ได้ แก่ สํานักงาน อีวาย จํากัด คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน
3.00 ล้ านบาท ซึงเป็ นค่าตอบแทนการสอบบัญชีทงจํ
ั านวน .%J ล้ านบาท ค่าสอบทานงบการเงินรวมสําหรับการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เท่ากับ J.d0 ล้ านบาท และมีคา่ ใช้ จา่ ยอืน (out of pocket) ตามสัญญาอีกบางส่วน โดยมิได้ มี
ค่าตอบแทนอืนจากทีได้ กล่าวมาให้ แก่สาํ นักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัดแต่อย่างใด
สําหรับปี KKL มติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที %/ KKL ได้ มีการมติอนุมตั ิยืนยันแต่งตัง สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีและ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี KKL จํานวน I.IJ ล้ านบาท
12.5 ปั จจัยที0อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการดําเนินงานในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีได้ กล่าวไว้ แล้ วใน
หัวข้ อปั จจัยความเสียง ได้ แก่
การเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จากงบการเงิน ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ !,200 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ J.KJ บาท
คิดเป็ น ,%JJ ล้ านบาท ชําระแล้ วเต็มมูลค่าเท่ากับ I,JJJ ล้ านหุ้น คิดเป็ น %,KJJ ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีมติจากทีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที I/ KK& เมือวันที ! ธันวาคม KK& ในการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก %,KJJ ล้ านบาท เป็ น
,%JJ

ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน %, JJ,JJJ,JJJ หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ J.KJ บาท เพือเสนอขายให้ แก่

ประชาชนทัวไป
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํ หรับงวด I% ธันวาคม KK& และสําหรับงวด 9 เดือนสินสุด IJ กันยายน KKL เท่ากับ
%IJ. c ล้ านบาท และ !I .KL ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุ้นเท่ากับ J.Jc บาท/หุ้น และ 0.14 บาท/หุ้น โดยคํานวน
จากหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักของบริ ษัทฯ ณ วันที I% ธันวาคม KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL หากใช้ กําไรสุทธิ
สําหรับ 9 เดือนแรกนี ปรับเป็ นกําไรสําหรับงวด % เดือน (Annualize) จะได้ กําไรสุทธิสาํ หรับปี KKL โดยประมาณที
576.75 ล้ านบาท ซึงเมือนํามาคํานวนกําไรต่อหุ้นใหม่จะได้ เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น ซึงภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง
นี บริ ษัทฯ จะมีทนุ ชําระแล้ วเท่ากับ ,%JJ.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญเท่ากับ !, JJ ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ J.KJ บาท
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ดังนัน การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครังนี อาจส่งผลให้ อตั รากําไรต่อหุ้นของบริ ษัทฯ ทีจะเกิดขึนในอนาคตลดลง
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถสร้ างรายได้ และกําไรสุทธิให้ มีอตั ราการเติบโตทีมากกว่าอัตราการเพิมขึนของจํานวนหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ โดยกําไรสุทธิทีคาดการณ์สาํ หรับปี KKL ข้ างต้ น อาจทําให้ กําไรสุทธิตอ่ หุ้นปรับลด (Fully Diluted) มีคา่ เท่ากับ
0.14 บาทต่อหุ้น
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%&. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
%&.% การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เชิงพาณิชย์แนวราบ (Commercial Low Rise) รูปแบบโครงการทีพัฒนา ได้ แก่ อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้ าชุมชน โดยเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์เพือจําหน่าย ให้ เช่าพืนทีทังระยะสันและระยะยาว และโครงการทีอยูอ่ าศัย ได้ แก่ ทาวน์โฮม และ
คอนโดมิเนียม เป็ นต้ น
โดย ณ วันที IJ กันยายน KKL กลุม่ บริ ษัทมีโครงการทีพัฒนา 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 %K,JJJ ล้ านบาท โดยโครงการสําเพ็ง ประกอบไปด้ วย !
เฟส ได้ แก่ สําเพ็ง เฟส % – เฟส !
ในปี KK& บริ ษัทฯจัดโครงสร้ างกลุม่ เพือเตรี ยมความพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยรวมกลุม่ บริ ษัท เพือป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยเข้ าซือกิจการจากบริ ษัทในเครื อ
ทังสิน ! บริ ษัท ในเดือน พฤษภาคม KK& ได้ แก่
1) บริ ษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์ ) จํากัด (“CNC”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ
“สําเพ็ง เฟส %”
2) บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์ แลนด์ จํากัด (“JGL”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ “สําเพ็ง
เฟส ”
3) บริ ษัท สําเพ็ง พลาซ่า จํากัด (“SPZ”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ “สําเพ็ง เฟส I”
4) บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”) ประกอบธุรกิจรับบริ หารจัดการธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือการให้ เช่า
โดยเข้ าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ cd.dc ร้ อยละ dd.dd ร้ อยละ dd.dd และ ร้ อยละ dd.dd
ตามลําดับ ดังนันการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะอ้ างอิงกับงบการเงินเสมือนสําหรับปี สินสุดวันที I% ธันวาคม KK! และ
KKK เนืองจากจะเป็ นข้ อมูลทีสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภายหลังการปรับโครงสร้ างได้ ดีกว่า
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที I% ธันวาคม KK& และสําหรับงวด d
เดือนสินสุดวันที IJ กันยายน KKL โดยใช้ งบการเงินรวมเนืองจากงวดบัญชีดงั กล่าว ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ สะท้ อน
ถึงโครงสร้ างใหม่แล้ ว
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจแบ่งออกเป็ น %) รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ) รายได้
จากการให้ บริ การ และ I) รายได้ อืน โดยงบการเงินรวมสําหรับปี KK& และสําหรับงวด d เดือนสินสุดวันที IJ กันยายน
KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจเท่ากับ c!L.Id ล้ านบาท และ ,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ
แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ cIK.dc ล้ านบาท และ ,JLK.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ dc.&K และ ร้ อย
ละ dd.L ของรายได้ รวม ตามลําดับ รายได้ จากการให้ บริการ K.&J ล้ านบาท และ J.JJ ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.&&
และ ร้ อยละ J.JJ ของรายได้ รวม ตามลําดับ และ รายได้ อืน K.c% ล้ านบาท และ K.c ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.&d
และ ร้ อยละ J. c ของรายได้ รวม ตามลําดับ
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมสําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด d เดือนสินสุดวันที IJ กันยายน
KKL เท่ากับ dI.!L ล้ านบาท %I!.c! ล้ านบาท c!L.Id ล้ านบาท และ ,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของ
รายได้ รวมสําหรับปี KKK เป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ จากโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร-พระรามI) ในขณะทีการ
เพิมขึนของรายได้ รวมสําหรับปี KK& เป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ จากโครงการสําเพ็ง เฟส % และ โครงการสําเพ็ง เฟส
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมเท่ากับ cK.%d ล้ านบาท และ
,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของรายได้ รวมสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL เป็ นผลมาจากการรับรู้
รายได้ ของโครงการสําเพ็ง ทังสิน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ น โครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง
เฟส จํานวน J! ยูนิต
กําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับปี KK! KKK
เท่ากับ d.Ld ล้ านบาท

KK& และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี

KKL

.!& ล้ านบาท KJ.&% ล้ านบาท และ &dd.dI ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ นจาก

การขายอสังหาริมทรัพย์ ร้ อยละ % .LK ร้ อยละ J. & ร้ อยละ d.dc และ ร้ อยละ II.L ตามลําดับ โดยจะเห็นได้ วา่ อัตรา
กําไรขันต้ นสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL เพิมขึนอย่างต่อเนืองจาก ปี KK& KKK และ KK! เนืองจากบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่ขนส่
ึ งผลให้ มีอํานาจในการต่อรองราคากับคูค่ ้ า อีกทังยัง
สามารถพัฒนาระบบบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึนตามลําดับ
กําไรขันต้ นจากการให้ บริ การสําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี

KKL เท่ากับ I.d&

ล้ านบาท %%.Id ล้ านบาท !.%I ล้ านบาท และ J.JJ ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ นจากการให้ บริ การ ร้ อยละ
I.L! ร้ อยละ !c.J ร้ อยละ LI.LK และ ร้ อยละ J.JJ ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขันต้ นสําหรับปี KKK เพิมขึนจากปี KK!
เนืองจาก มีการขยายลักษณะงานให้ บริ การมากขึน จากเดิมให้ บริ การด้ านการขาย เป็ นการให้ บริการด้ านการตลาดเพิมขึน
ส่งผลให้ รายได้ เพิมขึนโดยได้ ต้นทุนการให้ บริ การเพิมขึนเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่า อัตรากําไรขันต้ นสําหรับปี KK& เพิมขึนจากปี
KKK เนืองจากการปรับอัตราค่าบริ การการบริ หารโครงการเพิมขึน อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายได้ การให้ บริ การของปี

KK&

ลดลงจากปี KKK เนืองจากการหยุดให้ บริ การให้ แก่บริษัทอืนๆ ในครึงปี หลัง โดยบริ ษัทฯ ปรับแนวทางในการให้ บริ การ
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เฉพาะ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่านัน ดังนันสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL จึงไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การแก่บริ ษัท
อืนๆ
ทังนี ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถวิเคราะห์ตามรายละเอียดได้ ดงั นี
รายได้
รายได้ รวมของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ จากการให้ บริ การ
และรายได้ อืนสําหรับปี KK! KKK และ KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมเท่ากับ dI.!L ล้ านบาท %I!.c! ล้ าน
บาท และ c!L.Id ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้
เท่ากับ cK.%d ล้ านบาท และ ,Jc%.! ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนีรายได้ รวมเพิมขึนจากรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยประกอบด้ วยรายได้ จากการขายทาวน์โฮม และ

อาคารพาณิชย์ โดยเป็ นลักษณะขายก่อนสร้ างเสร็ จ โดยรับรู้รายได้ เมือมีการโอนกรรมสิทธิjแก่ลกู ค้ าในทุกโครงการ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL มี
รายละเอียดดังนี
ประเภท
อสังหาริมทรั พย์
รายได้ จากการขาย
โครงการเจ.เอส.พี.เรส
ซิเดนท์
(สาทร - พระราม3) ทาวน์โฮม
โครงการสําเพ็ง 2
เฟส 1 – (อาคาร
พาณิชย์)
โครงการสําเพ็ง 2
เฟส 2 – (อาคาร
พาณิชย์)
ทีดินเปล่า
ทีดินเปล่า
รายได้ การให้ บริการ
รายได้ อ0 ืน
รวม

หน่วย : ล้ านบาท
ดําเนิน
การ
โดย

ปี 2554
รายได้

JSP

6.37

ปี 2555
%

6.83%

รายได้

110.87

%

ม.ค. – ก.ย.
2556
%
รายได้

ปี 2556
%

รายได้

ม.ค. – ก.ย.
2557
รายได้

%

82.22%

14.89

1.76%

14.88

17.71%

-

-

71.44%

673.84

32.37%

CNC

-

-

-

-

536.18

63.27%

60.85

JGL

-

-

-

-

278.82

32.90%

-

-

1,401.76

63.35%

JSP
JGL
JPM

70.40

75.31%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.09

0.72%

-

-

-

-

16.68

17.84%

23.72

17.59%

5.60

0.66%

5.60

6.57%

-

-

0.02

0.02%

0.25

0.19%

5.81

0.69%

3.85

4.52%

5.82

0.28%

93.47

100.00%

134.84

100.00%

847.39

100.00%

85.19

100.00%

2,081.42

100.00%

ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท
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สถานะการโอนตามมูลค่าของโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือการขายของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี KK! KKK KK&
และสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL มีรายละเอียดดังนี

รายการ

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)

มค -ธค 2554

มค -ธค 2555

มค -ธค 2556

มค –กย 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%
-

85.82%
74.55%
-

-

-

-

หมายเหตุ : คํานวณจากการรับรู้รายได้ ของโครงการ ณ วันที IJ กันยายน KKL เทียบกับประมาณการมูลค่าโครงการ
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รายละเอียดการชําระเงินของโครงการทีดําเนินการอยู่ ณ วันที IJ กันยายน KKL

เงินที
ชําระ
สะสม(5)

เงินที
ค้ าง
ชําระ
สะสม
(6)

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

ล้ านบาท ล้ านบาท

ล้ าน
บาท

ล้ านบาท

มูลค่าที
ขายแล้ ว
(1)

จํานว
นห้ อง
ทีโอน
แล้ ว

มูลค่าที
โอนกรรม
สิทธิแล้ ว
(2)

มูลค่าที
ขายแล้ ว
คงเหลือ
(3)=(1)(2)

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

ล้ านบาท

ยูนิต

ล้ านบาท

ล้ านบาท

132.14

20

132.14

-

-

-

-

-

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

1,452.01

131

1,251.01

201.00

48.70

48.59

0.11

152.30

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

2,203.44

243

1,670.02

533.42

260.56

260.21

0.35

272.86

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

286.54

-

-

286.54

69.64

62.83

7.11

216.60

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

3,090.01

-

- 3,090.01

1,096.50 1,036.38

60.12

1,993.51

784.96

-

-

784.96

45.24

39.04

6.20

739.72

2,059.80

-

- 2,059.80

33.53

26.53

7.00

2,026.27

โครงการ

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

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

* ยอดจํานวนทียังไม่ถึงกําหนดชําระทีแสดง อาจมีสว่ นหนึงทีทางบริ ษัทฯ ให้ สว่ นลดสําหรับลูกค้ าทีชําระเงินตรงเวลาเมือมีการโอนกรรมสิทธิ
ดังนันตัวเลขทีแสดงอาจรวมถึงส่วนลดดังกล่าวด้ วย

จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินทีค้ างชําระสะสม ดังตารางรายละเอียดชําระเงินโครงการทีดําเนินอยู่
สําหรับรายการทีค้ างชําระสะสม (6) ทังสิน cJ.cd ล้ านบาท โดยสามารถแบ่งตามอายุของลูกหนีได้ ตามสถานะการชําระ
ยอดเงินดาวน์ของโครงการปั จจุบนั ณ วันที IJ กันยายน KKL โปรดพิจารณาตามส่วนที . – ตารางที - อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีวธิ ีการดําเนินการเรื องการติดตามลูกค้ าทีค้ างค่าเงินดาวน์ตามรายละเอียด ในส่วนที . –
ในเรื องการดําเนินการเรื องการติดตามลูกค้ าทีค้ างค่าเงินดาวน์ตอ่ ไป
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในงวดปี KK! KKK KK& เท่ากับ L&.LL ล้ านบาท
%%J.cL ล้ านบาท และ cIK.dc ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ c .%I ร้ อยละ c .

และร้ อยละ dc.&K ของรายได้ รวม

ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เท่ากับ LK.LI ล้ านบาท และ ,JLK.&J ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ cc.dJ และร้ อยละ dd.L ของรายได้ รวมตามลําดับ
ปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ L&.LL ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก
รายได้ จากการขายทีดินเปล่าจํานวน LJ.!J ล้ านบาท ส่วนทีเหลือเป็ น เป็ นการรับรู้รายได้ จากการเปิ ดตัวโครงการ เจ.เอส.พี.
เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม3 ) จํานวน % ยูนิต เท่ากับ &.IL ล้ านบาท (จากทังสิน J ยูนิต มูลค่ารวม %I .%! ล้ านบาท)
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ K ของจํานวนยูนิตทังหมดของโครงการ
ปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ %%J.cL ล้ านบาท เพิมขึน I!.%J
ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ !!.! ซึงเป็ นผลจากการรับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิjโครงการ เจ.เอส.พี.
เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม I) มูลค่า %I .%! ล้ านบาท จํานวน %L ยูนิต (จากทังสิน J ยูนิต) เท่ากับ %%J.cL ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ cK ของจํานวนยูนิตทังหมดของโครงการ ซึงโครงการดังกล่าวบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มกี ารขายและ
รับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิjตงแต่
ั ปี KK! เป็ นต้ นมา
ปี KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ cIK.dc ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
KKK เท่ากับ L K.%% ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ &K!.J เนืองจาก ผลจากการรับรู้รายได้ จากการโอน
กรรมสิทธิj ดังนี %) โครงการ สําเพ็ง เฟส % มูลค่า KI&.%c ล้ านบาท จํานวน Kc ยูนิต (จากทังสิน %K% ยูนิต) หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ Ic.!% ของจํานวนยูนติ ทังหมดของโครงการ โดยรับรู้ในไตรมาส I ทังสิน K ยูนิต รับรู้รายได้ ในไตรมาส ! ทังสิน KI ยู
นิต ) โครงการ สําเพ็ง เฟส มูลค่า Lc.c ล้ านบาท จํานวน Ic

ยูนิต (จากทังสิน I ! ยูนิต) หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ

%%.LI ของจํานวนยูนิตทังหมดของโครงการ โดยรับรู้ในไตรมาส ! ทังสิน Ic ยูนติ ซึงทัง โครงการบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ได้ มีการขายและ รับรู้รายได้ จากการโอนปี KK& เป็ นปี แรก นอกจากนันบริ ษัทฯ ยังมีการโอนกรรมสิทธิของโครงการเจ.เอส.
พี.เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม I) ในส่วนทีเหลือจํานวน ยูนิต เท่ากับ %!.cc ล้ านบาท โดยรับรู้ในไตรมาส % ทังสิน ยูนิต
และมีรายได้ จากการขายทีดินเปล่าจํานวน 6.10 ล้ านบาท
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ ,JLK.&J
ล้ านบาท เพิมขึน จากปี KK& เท่ากับ %,ddd.cL ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ &!%.&! เนืองจากการรับรู้
รายได้ จากโครงการสําเพ็ง มูลค่า ,JLK.&J ล้ านบาท จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % มูลค่า
LJL.KK ล้ านบาท จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส มูลค่า %,I&c.JK ล้ านบาท จํานวน J! ยูนิต
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสําหรับปี KK! KKK และ KK& เท่ากับ %&.&c ล้ านบาท
I.L ล้ านบาท และ K.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ %L.cK ร้ อยละ %L.Kd และ ร้ อยละ J.&& ของรายได้ รวม ตามลําดับ
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ K.&J ล้ านบาท
และ J.JJ ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ &.Kc และร้ อยละ J.JJ ของรายได้ รวมตามลําดับ
ปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการให้ บริ การเท่ากับ %&.&c ล้ านบาท โดยรายได้ หลักเป็ นการ
ให้ บริ การทางด้ านการบริ หารการขายให้ แก่โครงการอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ
ปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการให้ บริการเท่ากับ I.L ล้ านบาท เพิมขึน L.J! ล้ านบาท หรือ
คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ ! . % เนืองจากมีการขยายลักษณะงานให้ บริ การมากขึน จากเดิมให้ บริ การเฉพาะด้ านการขาย
เป็ นการให้ บริ การด้ านการตลาดเพิมขึน ซึงเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิมสําหรับการให้ บริ การมากขึน นอกจากนันในปี

KKK

มูลค่าโครงการทีให้ บริ การของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าสูงกว่าโครงการทีให้ บริ การในปี KK!
ปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการให้ บริการเท่ากับ K.&J ล้ านบาท ลดลง %c.% ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ L&.Id เนืองจากการหยุดให้ บริ การแก่บริ ษัทอืนๆ ตังแต่ครึงปี หลังของปี KK& เนืองจากบริ ษัทฯ
ปรับแนวทางในการบริ หารโดยให้ บริ การเฉพาะโครงการของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่านัน
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL ไม่มีรายได้ จากการให้ บริการดังกล่าว
รายได้ อ0 ืน
รายได้ อืน ประกอบด้ วย ดอกเบียรับ รายได้ จากการเปลียนสัญญา และรายได้ อืนๆ ในปี KK! KKK KK& บริ ษัทมี
รายได้ อืนเท่ากับ J.J ล้ านบาท J. K ล้ านบาท และ K.c% ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.J ร้ อยละ J.%d และ ร้ อยละ
J.&d ของรายได้ รวม ตามลําดับ สําหรับปี KK& นันส่วนใหญ่เกิดมาจาก ดอกเบียรับคิดเป็ นเท่ากับ I.cd ล้ านบาท สําหรับ
งวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อืนเท่ากับ I.cK ล้ านบาท และ K.c ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ !.K และร้ อยละ J. c ของรายได้ รวมตามลําดับ รายได้ อืนสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL โดยส่วนใหญ่
เป็ นรายได้ จากการยึดเงินจอง เงินทําสัญญา เงินดาวน์ และดอกเบียจากลูกค้ าผ่อนชําระเกินกําหนด I.&d ล้ านบาท รายได้
จากดอกเบียรับ %.%L ล้ านบาท และรายได้ จากการเปลียนสัญญาหลัก J.dK ล้ านบาท
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็ น ! ประเภทดังนี %) ค่าทีดิน ค่าปรับปรุงทีดิน รวมทัง ค่าใช้ จา่ ย
ทีเกียวข้ องในการได้ มาซึงทีดิน ) ค่าก่อสร้ าง ค่าวัสดุทใช้
ี ในการก่อสร้ าง ค่าออกแบบ ค่าใช้ จ่ายก่อสร้ างอืน I) ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้ แก่ ถนน เสาไฟ ท่อระบายนํา สวนหย่อม เป็ นต้ น !) ต้ นทุนทางการเงินเพือพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ได้ แก่ ค่าดอกเบีย ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และอืนๆ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะนําต้ นทุนทีได้ กล่าวมานีมาปั นส่วนเข้ า
อสังหาริ มทรัพย์แต่ละยูนิต
โดยการรับรู้ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์นนจะมี
ั
การรับรู้รายการเมือมีการโอนกรรมสิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์
ในปี KK! KKK และ KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเท่ากับ &&.dc ล้ านบาท
cc.!% ล้ าน และ KcK.IL ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายร้ อยละ cL. K ร้ อยละ Ld.L! และ ร้ อยละ LJ.J ของ
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเท่ากับ &%.J& ล้ านบาท และ %,ILK.&L ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ L%.&c และร้ อยละ
&&.Jd ของรายได้ จาการขายอสังหาริ มทรัพย์ตามลําดับ ซึงอัตราส่วนต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนือง
เนืองจากบริษัทฯ สามารถพัฒนาระบบการบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น อํานาจการต่อรองจากการ
สังซือ ควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างไม่เกินบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและปริ มาณแรงงาน (Bill of quantity; BOQ) นําระบบการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มาใช้ เป็ นต้ น
ปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเท่ากับ &&.dc ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการรับรู้
รายได้ จากการขายทีดินเปล่า ซึงมีต้นทุนคิดเป็ นจํานวน & . J ล้ านบาท และการรับรู้รายได้ ของโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิ
เดนท์ (สาทร – พระราม 3) จํานวน % ยูนิต โดยการขายทีดินเปล่าไม่ใช่ลกั ษณะการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยแต่อย่างใด
ปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์รวมเพิมขึนจากปี KK! เท่ากับ %.!I ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ I%.dd ซึงเป็ นผลมาจาก การรับรู้รายได้ ของโครงการเจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สาทร – พระรามI)
จํานวน %L ยูนิต โดยสัดส่วนการเพิมขึนของต้ นทุนขาย เพิมขึนน้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ เนืองจาก ในปี KKK บริ ษัทฯ มีการรับรู้รายได้ จากโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) ซึงมี
อัตรากําไรขันต้ นทีสูงกว่าอัตรากําไรขันต้ นจากการรับรู้รายได้ จากการขายทีดินเปล่า ในปี KK!
ปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์รวมเพิมขึนจากปี KKK เท่ากับ !d&.d& ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ K& .%% ซึงเป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ ของโครงการเจ.เอส.พี เรสซิเดนท์ (สาทร –
พระรามI) จํานวน ยูนิต และการรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส จํานวน Kc ยูนติ และ Ic ยูนติ
ตามลําดับ โดยสัดส่วนการเพิมขึนของต้ นทุนขาย น้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
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เนืองจากบริษัทสังซือครังละเป็ นจํานวนมากจึงมีอํานาจในการต่อรองกับคูค่ ้ ามากขึน และระบบการบริ หารจัดการต้ นทุนทีมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ %,ILK.&L
ล้ านบาท เพิมขึน จากงวด d เดือนแรกของปี KK& เท่ากับ %,I%!.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ
%K .cL ซึงเป็ นผลมาจาก การรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต เท่ากับ ,JLK.&J ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
โครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนติ เนืองจากโครงการสําเพ็ง มี
ขนาดใหญ่กว่าโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) ซึงบริ ษัทฯ ได้ รับรู้ต้นทุนในงวด d เดือนแรกของปี KK&
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจต่อรองในการสังซือกับคูค่ ้ ามากขึน รวมทัง มีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ
มากขึนอีกด้ วย
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการ เป็ นต้ นทุนทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การในด้ านการบริ หารงานก่อสร้ าง บริ หารงานตลาด และ
การขาย ประกอบไปด้ วย ต้ นทุนค่าบุคลากร ค่าป้ายโฆษณา ค่านายหน้ า ค่าเสือมราคาอุปกรณ์ ยานพาหนะ และอืนๆ ซึงใน
อดีตมีการให้ บริ การแก่บริษัทอืนๆ นอกเหนือจากบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
ในปี KK! KKK และ KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนการให้ บริ การรวมเท่ากับ % .L ล้ านบาท % .II ล้ าน
บาท และ %.!L ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายร้ อยละ L&. & ร้ อยละ K%.dc และร้ อยละ &. K ของรายได้ จาก
การให้ บริ การ ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนให้ บริ การรวม
เท่ากับ I.IJ ล้ านบาท และ J.JJ ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ I.cL และร้ อยละ J.JJ ของรายได้ จากการให้ บริ การ
ตามลําดับ โดยค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริ การในปี KKK มีสดั ส่วนการเพิมขึน ในอัตราทีน้ อยกว่าสัดส่วนการเพิมขึนของรายได้
จากการให้ บริ การเนืองจากการการขยายขอบเขตการให้ บริ การทีสร้ างมูลค่าเพิมด้ านการให้ บริ การมากขึน นอกจากนันปี
KK& มีต้นทุนจากการให้ บริ การลดลง สอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ ให้ บริ การ เนืองจากการปรับแนวทางในการบริ หาร
โดยให้ บริ การเฉพาะโครงการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่านัน ดังนันสําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL จึงไม่มีรายการ
ดังกล่าว
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายประกอบด้ วย ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จา่ ยทางการขาย และการตลาด ค่านายหน้ า ค่า
ส่งเสริ มการขาย ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณา และอืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายปี KK! KKK และ KK& มีจํานวน &.I ล้ านบาท .I! ล้ านบาท และ IL.IL ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ &.L& ร้ อยละ %&.KL และ ร้ อยละ !.!% ของรายได้ รวมตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายเท่ากับ %J.%I ล้ านบาท และ d .dd ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ %%.cd และ
ร้ อยละ !.!L ของรายได้ รวมตามลําดับ
ในปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ &.I ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายหลักประกอบไป
ด้ วยค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนจากการโอนสําหรับการขายทีดินเปล่า และโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์
(สาทร – พระราม I ) (1ยูนิต) จํานวน I. & ล้ านบาท ส่วนทีเหลือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด และ
การขายของโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) จํานวน I.JK ล้ านบาท
ในปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ .I! ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KK! จํานวน
%&.J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ KI.!c สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยด้ านการตลาดสําหรับการเปิ ดตัว
โครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส รวมทัง ค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขาย ค่านายหน้ า ค่าคอมมิชชัน และค่าภาษี ธุรกิจ
เฉพาะทีเกียวข้ องกับการโอนเพิมขึน ของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม I) (%L ยูนิต) โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ขายรวมในปี KKK ประกอบด้ วย ค่าประชาสัมพันธ์ % .!I ล้ านบาท ค่านายหน้ า &.%c ล้ านบาท ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ I.&&
ล้ านบาท และค่าโฆษณา %.c% ล้ านบาท
ในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ IL.IL ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KKK จํานวน
%K.JI ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ &L. c อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาถึงอัตราร้ อยละค่าใช้ จ่ายในการขาย
ต่อรายได้ รวม ลดลงจากร้ อยละ %&.KL เป็ นร้ อยละ !.!% สาเหตุหลักมาจากการเปิ ดตัวโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส
ซึงใช้ คา่ ใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขายในสัดส่วนทีน้ อยกว่าโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) โดยค่าใช้ จา่ ย
ในการขายหลักของโครงการโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส คือ ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะจากการขายโครงการสําเพ็ง เฟส
% และ เฟส นอกจากนียังมีการประชาสัมพันธ์สาํ หรับโครงการสําเพ็ง เฟส I และ เฟส ! อย่างต่อเนือง โดยค่าใช้ จา่ ยใน
การขายรวมในปี KK& ประกอบด้ วย ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ L.dd ล้ านบาท และค่าประชาสัมพันธ์ d.JK ล้ านบาท
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายรวมเท่ากับ d .dd ล้ านบาท
เพิมขึน จากปี KK& เท่ากับ c .c& ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ c%c.II ซึงเป็ นผลมาจาก การรับรู้รายได้
ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส
จํานวน J! ยูนิต ส่งผลให้ มคี า่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะเท่ากับ &d.IL ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ LK.&J ของค่าใช้ จา่ ยในการขาย
รวม นอกจากนันเป็ นการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย

และโฆษณาประชาสัมพันธ์ จากการเปิ ดโครงการ

เพิมขึน โครงการ คือ โครงการทิวลิป สแควร์ และโครงการไมอามี บางปู โดยค่าใช้ จา่ ยในการขายรวมสําหรับงวด d เดือน
แรกของปี KKL ประกอบด้ วย ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ &d.IL ล้ านบาท และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ .&I ล้ านบาท
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารประกอบด้ วย เงินเดือน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับพนักงาน ค่าเสือมราคา ค่าทีปรึกษา ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ และอืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมปี KK! KKK และ KK& มีจํานวน &.! ล้ านบาท %!.%d ล้ านบาท และ KI.Ld ล้ าน
บาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ &.cL ร้ อยละ %J.K และ ร้ อยละ &.IK ของรายได้ รวมตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี
KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมเท่ากับ c.%K ล้ านบาท และ &J.! ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ L!.cc และร้ อยละ .c! ของรายได้ รวมตามลําดับ
ในปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมเท่ากับ &.! ล้ านบาท โดยค่าใช้ จา่ ยหลักประกอบ
ไปด้ วยค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงานจํานวน I.d% ล้ านบาท นอกจากนันเป็ น ค่าบริการด้ านวิชาชีพต่างๆ ค่าเช่าสํานักงาน ค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย และอืนๆ จํานวน .K% ล้ านบาท
ในปี KKK บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ %!.%d ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KK!
จํานวน L.LL ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ % %.JI สาเหตุหลักมาจาก การเพิมขึนของจํานวนพนักงาน เพือ
รองรับการขยายโครงการใหม่ทเพิ
ี มขึน สําหรับโครงการเจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม I) และ โครงการสําเพ็ง
เฟส % –เฟส ) จํานวนประมาณ I.JJ ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมในปี KKK ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับ
พนักงาน &.!K ล้ านบาท ค่าบริ การด้ านวิชาชีพต่างๆ %. J ล้ านบาท ค่าเสือมราคา %.%! ล้ านบาท ค่าเช่าสํานักงาน และค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย J.c& ล้ านบาท
ในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ KI.Ld ล้ านบาท เพิมขึนจากปี KKK
จํานวน Id.&J ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ Ld.JL สาเหตุหลักมาจาก การเพิมขึนของจํานวนพนักงาน
เพือรองรับการขยายโครงการใหม่ทีเกิดขึนได้ แก่ โครงการสําเพ็ง เฟส I – เฟส ! โครงการทิวลิป สแควร์ และโครงการไม
อามี บางปู โดยค่าตอบแทนพนักงานในปี KK& เพิมขึนจากปี KKK จํานวน d.&! ล้ านบาท และมีการบันทึกค่าใช้ จ่ายจาก
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์จํานวน c.dI ล้ านบาท นอกจากนี มีการเพิมขึนจากค่าเสือมราคาจากการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเพิมขึนของค่าวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆเพือรองรับการขยายตัวของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมในปี KK& ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน %&.Jd ล้ านบาท ค่าบริ การทาง
วิชาชีพต่างๆสําหรับเตรี ยมตัวบริ ษัทฯ เพือเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ d.Ld ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ c.dI ล้ านบาท ค่าเสือมราคา .&! ล้ านบาท ค่าวัสดุอปุ กรณ์ %.&c ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยสิงพิมพ์ตา่ งๆ %.%J
ล้ านบาท ค่าเช่าและบริ การอาคารสํานักงาน %.%c ล้ านบาท
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ &J.! ล้ านบาท
เพิมขึนจากปี KK& เท่ากับ I . L ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน ร้ อยละ %%!.&! ซึงเป็ นผลมาจากเพิมขึนของ
พนักงาน และ การปรับอัตราค่าจ้ างของพนักงานและผู้บริ หารในปี KKL สําหรับการรองรับการขยายงาน เท่ากับ %&.I! ล้ าน
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บาท ค่าทีปรึกษาทางการเงิน เท่ากับ .%c ล้ านบาท ค่าเช่า และบริ การอาคารสํานักงานเพิมขึนจํานวน I.JL ล้ านบาท
ค่าบริ การเพือการกุศลเท่ากับ .JJ ล้ านบาท ค่าเสือมราคา .K! ล้ านบาท โดยค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวมสําหรับงวด d
เดือนแรกปี KKL ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงาน d.cd ล้ านบาท ค่าบริการทางวิชาชีพต่างๆ L. K ล้ านบาท ค่า
เสือมราคา !. c ล้ านบาท ค่าเช่าและบริ การอาคารสํานักงาน I. % ล้ านบาท ค่าบริ การเพือการกุศล .J ล้ านบาท และ
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดอืนๆ . c ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินประกอบด้ วย ดอกเบียจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีไม่ได้ ถกู บันทึกเป็ นต้ นทุนทางการเงิน
ของโครงการ และดอกเบียจากการเช่าซือยานพาหนะตัดจ่าย ทังนี ในปี KK! KKK และ KK& ค่าใช้ จ่ายทางการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ J.%& ล้ านบาท J.&& ล้ านบาท และ .J! ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นอัตราส่วนต่อ
รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ J.%L ร้ อยละ J.!d และร้ อยละ J. ! ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินรวมเท่ากับ J.%d ล้ านบาท และ d.%c ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ J.
และร้ อยละ J.!! ของรายได้ รวมตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง สาเหตุหลักเกิดจากการกู้ยมื เงิน
เพือขยายโครงการอย่างต่อเนือง
ภาษีเงินได้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ ภาษี เงินได้ หรื อ (ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ) ณ สินปี KK! KKK และ KK& จํานวน
(%.JK) ล้ านบาท (L.d&) ล้ านบาท และ (IL.JL) ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ เท่ากับ (%.dc) ล้ านบาท และ ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ (%%J.&J) ล้ านบาท ตามลําดับ
กําไรขัน7 ต้ นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี KK! KKK และ KK& คิดเป็ น d.Ld ล้ าน
บาท

.!& ล้ านบาท และ KJ.&% ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ % .LK ร้ อยละ J. & และ ร้ อยละ d.dc ตามลําดับ

จะเห็นได้ วา่ การเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากปี KKK และปี KK! เนืองจากบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีขนาดใหญ่ขนอย่
ึ างต่อเนือง ได้ แก่ โครงการสําเพ็ง ในปี KKK - KK& ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจในการ
ต่อรองราคากับคูค่ ้ า อีกทังยังสามารถบริ หารและพัฒนาระบบต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึน นอกจากนีโครงการของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยมีความแปลกใหม่

แตกต่างจากผู้ประกอบการอืนในพืนทีบริ เวณใกล้ เคียง และสามารถตอบสนองความ

ต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
เท่ากับ %!.&L ล้ านบาท และ &dd.dI ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ %d.IL และร้ อยละ II.L ของรายได้ จากการขาย
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อสังหาริ มทรัพย์ ตามลําดับ จะเห็นได้ วา่ อัตรากําไรขันต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึนอย่างต่อเนืองจากการรับรู้
รายได้ โครงการสําเพ็ง ด้ วยจากสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น
กําไรขัน7 ต้ นจากการให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี กําไรขันต้ นจากการให้ บริ การ ในปี KK! KKK และ KK& คิดเป็ นจํานวน I.d& ล้ านบาท
%%.Id ล้ านบาท และ !.%I ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ I.L! ร้ อยละ !c.J และ ร้ อยละ LI.LK ตามลําดับ โดยกําไร
ขันต้ นในปี KKK เพิมขึนจากปี KK! เนืองจาก มีการขยายลักษณะงานให้ บริ การมากขึน จากเดิมให้ บริ การด้ านการขาย
เป็ นการให้ บริ การด้ านการตลาดเพิมขึน ส่งผลให้ รายได้ เพิมขึนโดยต้ นทุนการให้ บริ การเพิมขึนเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่า กําไร
ขันต้ นของปี KK& เพิมขึนจากปี KKK เนืองจากมีการปรับอัตราค่าบริ การการบริ หารโครงการเพิมขึน อย่างไรก็ตามสัดส่วน
รายได้ ของปี KK& ลดลงจากปี KKK เนืองจากการหยุดให้ บริการให้ แก่บริ ษัทอืนๆ ในครึงปี หลัง เนืองจากบริษัทฯ ปรับ
แนวทางในการบริ หารโดยให้ บริ การเฉพาะโครงการของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเท่านัน
ดังนัน สําหรับงวด d เดือนแรกของปี KKL ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การดังกล่าว
กําไร/ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ (“EBIT”) กําไรสุทธิ และกําไรต่ อหุ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและภาษี เงินได้ (“EBIT”) ในปี KK! KKK KK&
และงวด 9 เดือนแรกปี KKL เท่ากับ %.JI ล้ านบาท - .!I ล้ านบาท และ %&d.Id ล้ านบาท และ KK .IK ล้ านบาทตามลําดับ
ในปี KK! เป็ นช่วงเริมต้ นในการขายโครงการ เจ.เอส.พี.เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระราม 3) ส่งผลให้ เริ มมีคา่ ใช้ จ่ายใน
การตลาด และการขายในสัดส่วนค่อนข้ างมากเมือเทียบกับรายได้ จากการโอนอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิ
เดนซ์ (สาทร – พระรามI)
ในปี KKK สาเหตุหลักของการติดลบของ EBIT เกิดจากการเปิ ดตัวของโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร –
พระรามI) ในปี KKK ส่งผลให้ มีการค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขาย และค่าธรรมเนียมการโอน ทีเกียวข้ องกับโครงการ เจ.
เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI) เพิมมากขึน รวมทังค่าใช้ จา่ ยด้ านการตลาด และการประชาสัมพันธ์สาํ หรับการ
เปิ ดตัวโครงการสําเพ็ง เฟส % และเฟส
ในปี KK& บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกําไรก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้ เท่ากับ %&d.Id ล้ านบาท
เนืองจากการรับรู้รายได้ จากโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส ทีมีอตั รากําไรขันต้ นสูงกว่า โครงการเจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์
(สาทร – พระรามI) ซึงบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้รายได้ ในปี KKK นอกจากนี ในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยังมีการ
บริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพสูงขึนอีกด้ วย
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งวด 9 เดือนแรกของปี KKL มีการเพิมขึนของ EBIT จากงวด 9 เดือนแรกของปี KK& จํานวน K&d.Ld ล้ านบาท
เนืองจากการรับรู้รายได้ จากโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส อย่างต่อเนือง
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KKL เท่ากับ
-J.%c ล้ านบาท -%%.JK ล้ านบาท %IJ. c ล้ านบาท และ !I .KL ล้ านบาท โดยกําไรสุทธิทีเพิมขึนอย่างต่อเนืองเกิดจาก
บริ ษัทมีการพัฒนาโครงการทีมีมลู ค่าสูงขึน มีอตั ราการทํากําไรทีดีขนึ มีอํานาจในการต่อรองจากคูค่ ้ ามากขึน นอกจากนัน ยัง
มีการบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึน
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสําหรับปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี
KKL เท่ากับ -J.J บาท %.JL บาท J.Jc บาทและ J.%! บาท ตามลําดับ ทังนี ในปี KK& บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิมทุนจด
ทะเบียนจากเดิม K.JJ ล้ านบาทเป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาท รวมทังได้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ %,JJJ.JJ
บาท เป็ นหุ้นละ K.JJ บาท ในวันที L พฤษภาคม KK& ทําให้ มีจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วเพิมขึนจาก K,JJJ หุ้น เป็ น
IJJ,JJJ,JJJ หุ้น ต่อมามีการเปลียนมูลค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ K.JJ บาท เป็ น J.KJ บาทในวันที L มกราคม KKL ส่งผลให้
ณ วันที I% ธันวาคม KK& บริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ วทังสิน IJJ,JJJ,JJJ หุ้น และ ณ วันที L มกราคม
KKL เป็ นต้ นไปบริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ วทังสิน I,JJJ,JJJ,JJJ หุ้น
%&.

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม

ทังสิน dK.&c ล้ านบาท ,JI .!% ล้ านบาท K,& I.

ล้ านบาท และ K,d!J. L ล้ านบาท ตามลําดับ แบ่งเป็ นสินทรัพย์

หมุนเวียน d%.&d ล้ านบาท ,JJc.JK ล้ านบาท K, !&.cL ล้ านบาท และ !,c&&.!c ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ีร้ อยละ dK.cI ร้ อยละ dc.cJ ร้ อยละ dI.I% และร้ อยละ c%.d ตามลําดับ โดยทีการเพิมขึนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง I ปี ทีผ่านมานันมาจาก การเพิมขึนของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ เนืองมาจาก
การขยายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือนแรก ปี KKL มีการรับรู้
รายได้ ของโครงการสําเพ็ง ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากการลดลงของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ
กันยายน KKL มีจํานวนทังสิน I.dd ล้ านบาท !.I& ล้ านบาท IL&.IK ล้ านบาท และ %,JLI.cJ ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิด
เป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ร้ี อยละ !.%L ร้ อยละ %. J ร้ อยละ &.&d และร้ อยละ %c.Jc ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
รายการ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี และอุปกรณ์ เป็ นหลัก ซึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คิด
เป็ นสัดส่วนน้ อยมากเมือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือนแรกปี KKL การ
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เพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในโครงการ สําเพ็ง และโครงการไม
อามี บางปู เป็ นหลัก
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบไปด้ วย ค่าทีดินรอการพัฒนา ทีดิน
กําลังพัฒนา รวมทัง ค่าใช้ จ่ายทีได้ มาซึงทีดิน ค่าบริ หารโครงการ ค่าก่อสร้ าง ค่าสาธารณูปโภค และต้ นทุนทางการเงิน โดย
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ cL.L& ล้ านบาท %,&LK.cK ล้ านบาท K,J% .

ล้ านบาท และ !, ! .!J ล้ านบาท

ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ d%.L ร้ อยละ c .!& ร้ อยละ cd.%I และร้ อยละ L%.! ตามลําดับ
ต้ นทุนดังกล่าวมีการเพิมขึนอย่างต่อเนือง ในระหว่างปี KK! KKK KK& เนืองจากมีการพัฒนาโครงการมากขึน รวมทัง
วางแผนซือทีดินเพือขยายโครงการต่างๆในอนาคต ทังนีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีนโยบายในการสะสมทีดิน (Land bank)
เพือลดความเสียงต่อการแบกรับต้ นทุนทางการเงินในอนาคต สําหรับงวด 9 เดือนปี KKL มีการลดลงของต้ นทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เนืองจากการรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส
% จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนติ คิดเป็ นจํานวน ,JLK.&J ล้ านบาท รวมทังการโอนต้ นทุน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปยัง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนโครงการสําเพ็ง

ซึงใช้ สาํ หรับก่อสร้ างอาคารจอด

รถ และโครงการทิวลิป สแควร์ โครงการไมอามี บางปู ซึงใช้ สาํ หรับก่อสร้ างศูนย์การค้ าชุมชน
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ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แยกตามโครงการ
โครงการ

2554
ล้ านบาท ร้ อยละ

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

87.76 100.00%

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)
โครงการสําเพ็ง เฟส ! (JSP) – โซน B
รวม ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์
ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

2555
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท

ม.ค. – ก.ย. 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

ร้ อยละ

11.88

0.71%

-

-

-

-

-

-

652.86

38.96%

629.69

12.56%

125.76

3.60%

-

-

771.66

46.05%

1,158.64

23.12%

361.82

8.53%

-

-

239.45

14.29%

167.25

3.34%

241.69

5.70%

-

-

-

-

1,650.60

32.93% 1,513.24

35.67%

-

-

-

-

330.90

6.60%

352.86

8.32%

-

-

-

-

808.50

16.13%

726.15

71.12%

-

-

-

-

266.64

5.32%

448.10

10.56%

-

-

-

-

-

-

445.77

10.51%

1,675.85 100.00%

5,012.22

100.00% 4,242.40

100.00%

87.76 100.00%

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซือ7 ที0ดนิ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มกี ารจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าซือทีดินในปี KKK เป็ นจํานวน cK.LK ล้ านบาท เนืองจาก
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความต้ องการในการวางแผนขยายโครงการสําเพ็ง ในอนาคต สําหรับปี KK& และงวด 9 เดือน
แรกของปี KKL ไม่มีรายการดังกล่าว
อสังหาริมทรัพย์ เพื0อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ประกอบไปด้ วยทีดิน และสิงปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยซึงแสดงมูลค่า
ตามบัญชีของต้ นทุนงานระหว่างก่อสร้ างทีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถือครองไว้ เพือหาประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่าและให้ บริ การ
ในโครงการสําเพ็ง โครงการทิวลิป สแควร์ และโครงการ ไมอามี บางปู โดย ณ วันที I% ธันวาคม KK& และ ณ วันที IJ
กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยได้ มีการลงทุนดังกล่าวจํานวน &J.%K ล้ านบาท และ dJd.II ล้ านบาท โดยแบ่ง
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ออกเป็ นอสังหาริมทรัพย์รอการขาย เท่ากับ L.%d ล้ านบาท ทีดินให้ เช่าเท่ากับ KI!.d! ล้ านบาท และ ทีดินเพือการก่อสร้ าง
อาคารจอดรถและศูนย์การค้ าชุมชน เท่ากับ I&L. J ล้ านบาท โดยปั จจุบนั อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยโดยหลักประกอบไปด้ วย ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สาํ นักงาน ทังนี มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม
KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL มีจํานวนทังสิน I.&c ล้ านบาท K.LI ล้ านบาท %K.LJ ล้ านบาท และ
%&.J! ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละI.cK ร้ อยละ J. c ร้ อยละ J. c และร้ อยละ J. L ตามลําดับ ซึง
มูลค่าทีเพิมขึนในปี KKK เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื องใช้ สาํ นักงานเนืองจากการเพิมขึน
ของพนักงาน และการเพิมขึนของปี KK& เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการนํา
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรื อ ERP มาใช้ เพือพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรของกิจการให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนันยังมีการเพิมขึนของยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KK& และ KKL บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีการเพิมขึนของอุปกรณ์
เท่ากับ 0.34 ล้ านบาท เนืองจากการเพิมขึนของความต้ องการเครืองใช้ สาํ นักงานในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เกิดขึนจากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้
ใช้

ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ ในระดับหนึงทีบริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว ซึงโดยหลักแล้ วเป็ นรายการทีเกิดจาก “การรับรู้รายได้ ทางบัญชี” กับ “การรับรู้
รายได้ ทางภาษี” ในช่วงเวลาทีแตกต่างกัน โดยทางบัญชีจะรับรู้รายได้ เมือมีการโอนกรรมสิทธิj ขณะทีการรับรู้รายได้ ทางภาษี
เกิดขึนตังแต่เริ มชําระเงินดาวน์ การรับรู้รายได้ ในช่วงเลาทีแตกต่างกันดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการจ่าย
ภาษี สาํ หรับเงินดาวน์ซงยั
ึ งไม่สามารถรับรู้เป็ นรายได้ ในทางบัญชีได้

เนืองจากเงินดาวน์ไม่สามารถรับรู้เป็ นรายได้ ในทาง

บัญชีได้ ดังนันทางบัญชีจึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายการ “สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี”
ทังนี มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK&
และ ณ วันที IJ กันยายน KKL มีจํานวนเท่ากับ J.%J ล้ านบาท %L.I ล้ านบาท d!.%d ล้ านบาท และ % J.L ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้ อยละ J.%J ร้ อยละ J.cK ร้ อยละ %.&c และร้ อยละ .JI ตามลําดับ ซึงมูลค่าทีเพิมขึน
ในปี KKK เป็ นผลมาจากการเปิ ดจองโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์ (สาทร – พระราม I ) และการเปิ ดจองโครงการสําเพ็ง
เฟส %และเฟส สําหรับมูลค่าทีเพิมขึนในปี KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KKL เป็ นผลมาจากการเปิ ดจอง
โครงการสําเพ็ง เฟส % – เฟส ! โครงการทิวลิป และโครงการไมอามีบางปู
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หนีส7 นิ
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนีสินรวม
ทังสิน d%.c! ล้ านบาท %,KLd.& ล้ านบาท และ I,dc . ล้ านบาท และ I,cL .L% ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ ีร้ อยละ dK.dd ร้ อยละ LL.L ร้ อยละ LJ.c และร้ อยละ &K.%d ตามลําดับ หนีสินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย แบ่งเป็ นหนีสินหมุนเวียนเป็ นจํานวน dJ. d ล้ านบาท c&c.JK ล้ านบาท ,cKd.JL ล้ านบาท และ ,d%c.LK ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยูท่ ีร้ อยละ dc.IJ ร้ อยละ K!.dK ร้ อยละ L%.cJ และร้ อยละ LK.IL
ตามลําดับ และมีสว่ นของหนีสินไม่หมุนเวียนคิดเป็ นจํานวน %.K& ล้ านบาท L%%.KL ล้ านบาท %,% I.%K ล้ านบาท และ
dKI.d& ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมอยูท่ ีร้ อยละ %.LJ ร้ อยละ !K.JK ร้ อยละ c. J และร้ อยละ
24.63 ตามลําดับ โดย ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีหนีสินคงเหลือทีมีภาระดอกเบีย ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท
ยอดคงค้ าง ณ 30 กันยายน 2557
ผู้ก้ ู

วงเงินสินเชือ

โครงการทีได้ รับการ
สนับสนุน

JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
SPZ
SPZ
JPM

162.00
176.80
1,422.00
440.78
333.19
545.00
100.07
80.39
60.00

สําเพ็ง 2 เฟส 4
สําเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์
สําเพ็ง 2 เฟส 4
ทิวลิป สแควร์
ทิวลิป สแควร์
ไมอามี บางปู
สําเพ็ง 2 เฟส 3
สําเพ็ง 2 เฟส 3
สําเพ็ง 2 เฟส 1

อัตราดอกเบีย

เงินกู้ยืมทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี

MLR +0.25%
MLR+0.75%
MLR +0.25%
MLR +0.50%
MLR +0.50%
MLR +J.cLK%
MLR +0.50%
MLR +0.50%
MLR +J.cLK%
รวม

162.00
0.10
941.35
20.00
0.10
J.%0
60.81
53.47
6.59
1,244.52

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึง
ปี

171.69
177.93
1.53
K!!.d0
53.01
949.06

รวม
162.00
171.79
941.35
197.93
1.63
545.00
60.81
53.47
59.60
2,193.58

ทีมา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

เงินกู้ยมื ระยะสัน7 จากสถาบันการเงิน
ณ วันที I% ธันวาคม KK! วันที I% ธันวาคม KK& และวันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีเงินกู้ยมื
ระยะสันจากสถาบันการเงินเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน !.dL ล้ านบาท %& .JJ ล้ านบาท และ %& .JJ ล้ านบาท ตามลําดับ
หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินและผู้ถือหุ้นรวมอยูท่ ีร้ อยละ &.%J ร้ อยละ .cc และร้ อยละ .LI ตามลําดับ โดยเงินดังกล่าว
ใช้ สาํ หรับพัฒนาโครงการเพิมเติม และการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัทฯ ในปี KK! และใช้ สาํ หรับการซือทีดินสําหรับการ
พัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส ! ในปี KK& และ ไตรมาส % ปี KKL
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ณ วันที I% ธันวาคม KKK ไม่มยี อดเงินกู้ยืมดังกล่าว
เจ้ าหนีก7 ารค้ าและเจ้ าหนีอ7 0 นื
เจ้ าหนีการค้ า และเจ้ าหนีอืน ประกอบด้ วย เจ้ าหนีการค้ าค่ารับเหมาการก่อสร้ าง ทําถนน ค่าวัสดุก่อสร้ าง และ
เจ้ าหนีอืน เช่น เงินประกันผลงานก่อสร้ าง ดอกเบียค้ างจ่าย เงินกู้ยมื จากบุคคลทีเกียวข้ องกัน และอืนๆ
โดย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และวันที IJ กันยายน KKL มีจํานวนรวมทังสิน &J.!d ล้ านบาท
!Id.&J ล้ านบาท %Lc.KL ล้ านบาท และ %L.&K ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสิน และผู้ถือหุ้นรวมอยูท่ ี
ร้ อยละ &I.

ร้ อยละ %.&I ร้ อยละ I.%c และร้ อยละ I.&& ตามลําดับ ทังนี เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึนในปี

KKK สาเหตุหลักเนืองจาก มีการเพิมขึนของรายการเงินกู้ยมื ระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้ องกันเพิมขึนสําหรับวัตถุประสงค์ใน
การมัดจํา และซือทีดินในโครงการสําเพ็ง

เฟส % สําหรับการลดลงของรายการดังกล่าวในปี KK& ลดลงจากปี KKK

เนืองจากการคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องกันทังหมดจํานวน !Jd.!& ล้ านบาท ส่วนทีเหลือเกิดจากเจ้ าหนีค่าผู้รับเหมา
ค่าประกันงานก่อสร้ าง ทีมีสดั ส่วนมากขึนจากการขยายโครงการต่างๆ ในขณะทีช่วง 9 เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย มีการเพิมขึนของเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเทียบกับ I% ธันวาคม KK& เท่ากับ Id.Jc ล้ านบาท เนืองจาก การ
เพิมขึนของเงินประกันผลงานของโครงการสําเพ็ง โครงการทิวลิป และโครงการไมอามี บางปูจํานวน %d.JK ล้ านบาท การ
เพิมขึนของเจ้ าหนีค่าสาธารณูปโภครอนําส่งจํานวน %%.I& ล้ านบาท นอกจากนีมีการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายโดยหลัก
มาจากโบนัสค้ างจ่ายประมาณ %J ล้ านบาท และการลดลงของเจ้ าหนีการค้ าตามความคืบหน้ าในงานก่อสร้ างของโครงการ
สําเพ็ง โครงการทิวลิป จํานวน c.!I ล้ านบาท
เงินมัดจําและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า โดยหลักประกอบไปด้ วย เงินจอง เงินทําสัญญา เงินดาวน์ และเงินงวดโอน
โดย ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และวันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเงินมัดจําและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ าจํานวน !.JK ล้ านบาท IL!.Jd ล้ านบาท %,!!c.J! ล้ านบาท และ %,IcL. I ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าทีเพิมสูงขึนในปี KKK เป็ นผลมาจาก การเปิ ดตัว ของโครงการ สําเพ็ง

เฟส % และเฟส

จํานวน I&c ล้ าน สําหรับการเพิมขึนของปี KK& เป็ นผลมาจาก เงินรับล่วงหน้ าของโครงการสําเพ็ง เฟส % เฟส เฟส I
และเฟส ! จํานวน %Kd ล้ านบาท K!d ล้ านบาท ! ล้ านบาท และ LJ& ล้ านบาท ตามลําดับ ในขณะทีช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี KKL บริ ษัทฯและบริษัทย่อย มีการลดลงของเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเทียบกับ I% ธันวาคม KK& เท่ากับ
60.81 ล้ านบาท เนืองจาก การรับรู้รายได้ ของโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส %
จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนิต
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เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว เป็ นเงินกู้เพือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์จากสถาบันการเงิน ทังนี ณ
วันที I% ธันวาคม KKK วันที I% ธันวาคม KK& และวันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากทังหมด
จํานวน &J&.I% ล้ านบาท ,%Jc. J ล้ านบาท และ ,JI%.Kc ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีสินรวมเท่ากับร้ อยละ
Ic.Ic ร้ อยละ K .d! และร้ อยละ 52.46 ตามลําดับ โดยสามารถแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะ
ยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เป็ นจํานวนทังสิน KLK.!& ล้ านบาท %,%%c.IJ ล้ านบาท d!d.J& ล้ านบาท และส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี มีจํานวน IJ.cK ล้ านบาท dcd.dJ ล้ านบาท และ %,Jc .KI ล้ านบาท
ตามลําดับ สําหรับ ณ วันที I% ธันวาคม KK! ไม่มีรายการเงินกู้ยมื ดังกล่าว
ในปี KKK และปี KK& มีการเพิมขึนของหนีระยะยาวเพิมขึนอย่างต่อเนือง สาเหตุหลักมาจากการขยายโครงการ
สําเพ็ง เฟส % และสําเพ็ง เฟส ในปี KKK และโครงการสําเพ็ง เฟส I สําเพ็ง เฟส ! โครงการทิวลิป สแควร์ และ
โครงการไมอามี บางปู ในปี KK& ในขณะทีช่วง 9 เดือนแรกของปี KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ชําระคืนเงินกู้ระยะยาวสุทธิ
เท่ากับ L&.&% ล้ านบาท ส่งผลให้ เกิดการลดลงของเงินกู้ยมื ระยะยาว ทังนี เงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดข้ อ
ปฏิบตั ิและข้ อจํากัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดเพิมเติม ตามส่วนที . – K ข้ อ K.!.& สัญญากู้ยืมเงิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ วันที IJ กันยายน KKL บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นจํานวน
ทังสิน I.c! ล้ านบาท !K .Ld ล้ านบาท %,&!%.JJ ล้ านบาท และ ,J&L.K& ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้ อยละ !.J% ร้ อยละ . c ร้ อยละ d.%c และร้ อยละ I!.c% ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
KKK นันเป็ นผลมาจากการทํางบการเงินรวมจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึงบริษัทฯ จัดทําขึนเพือแสดง
เปรี ยบเทียบ โดยเสมือนว่ามีบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ มาโดยต่อเนือง ซึงเป็ นผลมาจากการจัดโครงสร้ างกลุม่ บริษัท โดยการ
เข้ าซือหุ้นสามัญของบริ ษัท CNC JGL SPZ และ JPM ซึงการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน ณ เดือนพฤษภาคม ปี KK& ส่งผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นมีการเพิมขึนอย่างต่อเนือง การจัดทํางบการเงินเสมือนการ
ควบรวมดังกล่าว ได้ รวม บริ ษัทฯ และ JPM ในปี KK! บริษัทฯ CNC JGL SPZ JPM ในปี KKK และปี KK& ทังนีการ
จัดทําดังกล่าวคํานึงถึงระยะเวลาในการก่อตังของบริ ษัท (บริ ษัทฯ และ JPM ได้ เริ มก่อตังในปี KKI และ CNC JGL SPZ ได้
เริ มก่อตังในปี KKK ) ทังนี วันที I% ธันวาคม KK! และ วันที I% ธันวาคม KKK บริ ษัทฯมีผลขาดทุนสะสม จํานวน .%&
ล้ านบาท และ %%.L% ล้ านบาท ตามลําดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในปี KKK จํานวน %I.KJ ล้ าน
บาท โดยปี KK! ไม่มีรายการดังกล่าว
ณ วันที I% ธันวาคม KK& บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึนจากปี KKK จํานวน %,ccc. % ล้ านบาท เนืองมาจาก
มติวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครังที / KK& มีมติให้ บริ ษัทเพิมทุนในเดือน พฤษภาคม KK& จากเดิม K.JJ ล้ านบาท เป็ น
%,KJJ.JJ ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจากเดิม K.JJ ล้ านบาท เป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาท มีวตั ถุประสงค์ในการ
ปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทโดยซือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (CNC JGL SPZ และ JPM) เข้ าอยูภ่ ายใต้ โครงสร้ างกลุม่ บริษัท
และเปลียนมูลค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ %,JJJ.JJ บาท เป็ นหุ้นละ K.JJ บาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯมีการซือบริ ษัทย่อยตาม
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มูลค่าทีตราไว้ ของแต่ละบริ ษัท ซึงมีความแตกต่างจากมูลค่าทางบัญชี ส่งผลให้ ในปี KK& รับรู้ผลต่างจากรายการดังกล่าวไว้
ในองค์ประกอบอืนของผู้ถือหุ้น จํานวน -I .%I ล้ านบาท นอกจากนันบริ ษัทบันทึก ส่วนต่างจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลผู้ใกล้ ชิดกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยบันทึกค่าใช้ จา่ ยสําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์จํานวน
c.dI ล้ านบาท ทังนี วันที I% ธันวาคม KK& บริ ษัทฯมีกําไรสะสม จํานวน %!I. J ล้ าน และส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยที
ไม่มีอํานาจควบคุมในปี KK& จํานวน %.JJ ล้ านบาท สําหรับ ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น
เพิมขึน ! &.K& ล้ านบาท เนืองจากกําไรสะสมทีเพิมขึนสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี KKL ซึงโดยหลักมาจากการโอน
โครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI ยูนิต และ โครงการสําเพ็ง เฟส
จํานวน J! ยูนิต
เมือวันที ! ธันวาคม KK& ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที I/ KK& ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ K.JJ บาท เป็ นหุ้นละ J.KJ บาท
อัตราส่ วนทางการเงิน
-

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ วันที IJ กันยายน KKL เท่ากับ
%.J เท่า .I% เท่า %.c! เท่า และ %.&L เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนในปี KKK และลดลงในปี KK&
เนืองจากการเพิมขึนของต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในปี

KKK

และการเพิมขึนของเงินมัดจําและเงินรับ

ล่วงหน้ าจากลูกค้ า และส่วนของเงินกู้ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี เพิมขึน สําหรับการลดลงของวันที IJ กันยายน
KKL สาเหตุหลักเนืองมาจากการโอนกรรมสิทธิของโครงการสําเพ็ง ส่งผลให้ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลง
-

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่วนกําไรสุทธิ ของปี KK! ปี KKK ปี KK& และ วันที IJ กันยายน KKL อยูท่ ีร้ อยละ -J.%d ร้ อยละ -c.%d
ร้ อยละ %K.IL และร้ อยละ J.Lc ในขณะทีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยูท่ ีร้ อยละ -!.&d ร้ อยละ -!.c! ร้ อยละ % .!!
และร้ อยละ %. c ตามลําดับ ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดตัวของโครงการสําเพ็ง

มี

ความสามารถในการทํากําไรได้ สงู กว่าโครงการในอดีต รวมทังมีระบบการบริ หารจัดการต้ นทุนได้ ดขี นึ มีอํานาจต่อรองจาก
คูค่ ้ า
-

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

บริ ษัทมีอตั ราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในปี KK! ปี KKK ปี KK& และ วันที IJ กันยายน KKL อยูท่ ี
-%%.dc เท่า -d .JJ เท่า - .I& เท่า และ 0.36 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันติดลบในปี
KK! – KK& เนืองจากเป็ นลักษณะการดําเนินงานในช่วงเริ มต้ นของการลงทุนโครงการสําเพ็ง
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ใหญ่เมือเทียบกับโครงการในอดีต (โครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร – พระรามI)) อีกทังกระแสเงินสดส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทจะรับรู้เมือมีการโอนกรรมสิทธิ ส่งผลให้ ช่วงต้ นของการลงทุน กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการจึงเป็ นลบ
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการจัดหาเงินจากเงินกู้ระยะยาวเพือชําระภาระผูกพัน สําหรับปี KKL มี
การโอนกรรมสิทธิสาํ หรับโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส ค่อนข้ างมาก ส่งผลให้ กระแสเงินสด และความสามารถชําระ
ภาระผูกพันเป็ นบวก อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนืองสําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส I เฟส ! อีกทังมีโครงการที
กําลังพัฒนาอย่างต่อเนืองของโครงการ ทิวลิป สแควร์ โครงการ ไมอามี บางปู และโครงการสําเพ็ง เรสซิเดนซ์ ส่งผลให้ ใน
อนาคตหากมีการโอนกรรมสิทธิอย่างต่อเนืองของโครงการดังกล่าว จะส่งผลดีตอ่ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึงกระทบ
ต่ออัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในทางทีดีขนึ
-

โครงสร้ างเงินทุน

สําหรับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที
I% ธันวาคม KK! KKK KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL เท่ากับ I.d เท่า I.!d เท่า .!I เท่าและ %.cL เท่า
ตามลําดับ ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวเกิดจากในปี KK! กลุม่ บริ ษัทเน้ นการใช้ โครงสร้ างเงินทุนจากใช้ เงินกู้ยืมจากบุคคลที
เกียวข้ องกันเป็ นหลัก ในปี KKK มีการเพิมขึนของจํานวนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยภายใต้ งบการเงินเสมือนควบรวม
ณ ปี KKK ซึงรวมบริ ษัทย่อย ! บริ ษัท ได้ แก่ CNC JGL SPZ และ JPM เข้ ามา ทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ส่งผลให้ อตั รา
หนีสินต่อผู้ถือหุ้นลดลงเป็ น I.!d เท่า ในปี KK& มีอตั ราดังกล่าวลดลงเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนจาก K.JJ ล้ านบาท เป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาทเพือปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัท สําหรับการลดลงของวันที IJ
กันยายน KKL สาเหตุหลักเนืองมาจากการชําระคืนเงินกู้ยมื และการเพิมขึนของกําไรสะสม โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
จําเป็ นต้ องดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับไม่เกิน I.K ต่อ % ซึงอัตราส่วนดังกล่าวคํานวนจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี KKL และในระดับไม่เกิน .K ต่อ % โดยคํานวนจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯสําหรับรอบ
บัญชีถดั จากปี KKL เป็ นต้ นไป นอกจากนัน ต้ องดํารงดํารงอัตราส่วนหนีสินทังหมดทีมีภาระดอกเบียของผู้ก้ ตู อ่ ส่วนของผู้ถือ
หุ้น(ไม่รวมเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นในบริ ษัทผู้ก้ )ู (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ให้ ไม่เกิน .LK ต่อ % ตามข้ อกําหนด
ของสัญญาเงินกู้ระหว่างบริ ษัทฯกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนดังกล่าวตํากว่า
ข้ อกําหนดของสถาบันการเงิน
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การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
(หน่วย : ล้ านบาท)
2554

2555

2556

ม.ค. – ก.ย..
KKL

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(21.81)

(1,132.46)

(2,260.72)

632.33

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(1.70)

(11.81)

(123.54)

(154.68)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

24.83

1,174.83

2,577.05

(83.73)

กระแสเงินสดสุทธิเพิมขึน(ลดลง)

1.32

30.56

192.79

393.92

กระแสเงินจากการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือน
แรกของปี KKL เป็ นจํานวน - %.c% ล้ านบาท -%,%I .!& ล้ านบาท - , &J.L ล้ านบาท และ &I .II ล้ านบาท ตามลําดับ
รายการหลัก มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของปี KK! – ปี KK& เป็ นการเพิมขึนของต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลัก โดยในปี KK! บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีการซือทีดินและพัฒนาโครงการ เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์
(สาทร – พระราม I) ปี KKK มีการซือทีดิน และพัฒนาโครงการ สําเพ็ง เฟส % และ สําเพ็ง เฟส และปี KK& มีการซือ
ทีดิน และพัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส I และ สําเพ็ง เฟส ! ซึงมีมลู ค่าโครงการสูงขึนในทุกปี ส่งผลให้ กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานลดลงจากการซือทีดิน และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างต่อเนือง สําหรับ 9 เดือนแรกของปี KKL บริษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ได้ มีการโอนกรรมสิทธิโครงการสําเพ็ง จํานวน LL ยูนิต โดยแบ่งเป็ นโครงการสําเพ็ง เฟส % จํานวน LI
ยูนิต และ โครงการ สําเพ็ง เฟส จํานวน J! ยูนิต ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย เพิมขึน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9 เดือนแรก
ของปี KKL เท่ากับ %.LJ ล้ านบาท %%.c% ล้ านบาท % I.K! ล้ านบาท และ %K!.&c ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี KKK มี
กระแสเงินสดทีใช้ ไปในการลงทุนจากการให้ ก้ ยู มื แก่กิจการทีเกียวข้ องกันเท่ากับ d. I ล้ านบาท สําหรับปี KK& โดยรายการ
หลักมาจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเท่ากับ % J.!K ล้ านบาท ซึงเป็ นอาคารจอดรถของโครงการสําเพ็ง
สําหรับ 9 เดือนแรกของปี KKL กระแสเงินสดจากการลงทุนมาจากการเพิมขึนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจํานวน
129.44 ล้ านบาท รวมทังการเพิมขึนของเงินฝากธนาคารทีมีภาระเพิมขึนจากการออกหนังสือคําประกันสาธารณูปโภค
สําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส % และ เฟส กับธนาคารพาณิชย์จํานวน %d. % ล้ านบาท และเงินฝากทีติดภาระคําประกัน
ตามสัญญาเงินกู้จํานวน %.KJ ล้ านบาท
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี KK! KKK KK& และสําหรับงวด 9
เดือนแรกของปี KKL เท่ากับ !.cI ล้ านบาท %,%L!.cI ล้ านบาท ,KLL.JK ล้ านบาท และ -cI.LI ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยสาเหตุหลักของการเพิมขึนของรายการดังกล่าวในปี KKK นันเป็ นผลมาจากการจัดทํางบการเงินเสมือนควบรวมกิจการ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เพือสะท้ อนให้ เห็นภาพการทีบริ ษัทฯ มีการซือบริษัทย่อยในปี KK& ส่งผลให้ กระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงินของปี KKK เพิมขึนในส่วนของผู้ถือหุ้น (เดิม) เท่ากับ !!K.JJ ล้ านบาท (รวมทุนจดทะเบียนของ CNC, JGL,
SPZ ตามสัดส่วนการถือครองของบริ ษัทฯ ) นอกจากนี มีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวเพิมขึนเท่ากับ &J&.IJ ล้ านบาท
และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องเพิมขึนเท่ากับ %I!.JJ ล้ านบาท สําหรับในปี KK& บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
การเพิมขึนของกระแสเงินสดจากการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก K.JJ ล้ านบาท เป็ น %,KJJ.JJ ล้ านบาท และ
จากเงินกู้ระยะยาวเพิมขึนเท่ากับ ,II!.JJ ล้ านบาท เพือรองรับการขยายโครงการต่างๆของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือน
แรกของปี KKL สาเหตุของการลดลงของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เนืองจาก การจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวสุทธิ จํานวน
L&.&% ล้ านบาท
JK.L

เหตุการณ์ ท0 อี าจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือผลการดํานินงาน
ภาระผูกพันเกี0ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาระผูกพันจากรายจ่ายฝ่ ายทุนสําหรับสัญญาก่อสร้ างโครงการ

เท่ากับ IIc.JJ ล้ านบาท
ภาระผูกพันเกี0ยวกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาระผูกพันจากการเข้ าทําสัญญาการเช่าพืนทีในอาคารกับบริ ษัท
ทีเกียวข้ องกัน แห่งหนึงอายุสญ
ั ญามีระยะเวลา 3 ปี ทังนี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายในอนาคต
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ดังนี
-

ภายในระยะเวลา % ปี เท่ากับ K.JJ ล้ านบาท

-

มากกว่า % ปี แต่ไม่เกิน I ปี เท่ากับ K.JJ ล้ านบาท

โครงการในอนาคต
ณ IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ ได้ มีการซือทีดินเพือพัฒนาโครงการไมอามี บางปู และโครงการสําเพ็ง เรสซิเดนท์
ซึงถือเป็ นโครงการขนาดใหญ่เทียบกับโครงการทีบริ ษัทฯ เคยพัฒนาโครงการในอดีต ดังนันบริ ษัทฯ มีความเสียงหาก
โครงการดังกล่าวไม่ได้ รับการตอบรับจากผู้บริ โภคตามทีบริ ษัทฯคาด โครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้ กระทบต่อกําไรในอนาคต
ของบริ ษัทฯ
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ภาระคํา7 ประกัน
ณ IJ กันยายน KKL บริษัทย่อยมีหนังสือคําประกันการจัดทําสาธารณูปโภค ออกโดยสถาบันการเงินในนาม
บริ ษัทย่อย มูลค่า %d.JJ ล้ านบาท ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธรุ กิจ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ ใช้ บริการผู้สอบบัญชีในปี KK& ได้ แก่ สํานักงาน อีวาย จํากัด คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน
3.00 ล้ านบาท ซึงเป็ นค่าตอบแทนการสอบบัญชีทงจํ
ั านวน .%J ล้ านบาท ค่าสอบทานงบการเงินรวมสําหรับการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน เท่ากับ J.d0 ล้ านบาท และมีคา่ ใช้ จา่ ยอืน (out of pocket) ตามสัญญาอีกบางส่วน โดยมิได้ มี
ค่าตอบแทนอืนจากทีได้ กล่าวมาให้ แก่สาํ นักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัดแต่อย่างใด
สําหรับปี KKL มติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที %/ KKL ได้ มีการมติอนุมตั ิยืนยันแต่งตัง สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีและ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี KKL จํานวน I.IJ ล้ านบาท
12.5 ปั จจัยที0อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการดําเนินงานในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีได้ กล่าวไว้ แล้ วใน
หัวข้ อปั จจัยความเสียง ได้ แก่
การเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จากงบการเงิน ณ วันที IJ กันยายน KKL บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ !,200 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ J.KJ บาท
คิดเป็ น ,%JJ ล้ านบาท ชําระแล้ วเต็มมูลค่าเท่ากับ I,JJJ ล้ านหุ้น คิดเป็ น %,KJJ ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีมติจากทีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที I/ KK& เมือวันที ! ธันวาคม KK& ในการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก %,KJJ ล้ านบาท เป็ น
,%JJ

ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน %, JJ,JJJ,JJJ หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ J.KJ บาท เพือเสนอขายให้ แก่

ประชาชนทัวไป
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํ หรับงวด I% ธันวาคม KK& และสําหรับงวด 9 เดือนสินสุด IJ กันยายน KKL เท่ากับ
%IJ. c ล้ านบาท และ !I .KL ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุ้นเท่ากับ J.Jc บาท/หุ้น และ 0.14 บาท/หุ้น โดยคํานวน
จากหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักของบริ ษัทฯ ณ วันที I% ธันวาคม KK& และ ณ วันที IJ กันยายน KKL หากใช้ กําไรสุทธิ
สําหรับ 9 เดือนแรกนี ปรับเป็ นกําไรสําหรับงวด % เดือน (Annualize) จะได้ กําไรสุทธิสาํ หรับปี KKL โดยประมาณที
576.75 ล้ านบาท ซึงเมือนํามาคํานวนกําไรต่อหุ้นใหม่จะได้ เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น ซึงภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง
นี บริ ษัทฯ จะมีทนุ ชําระแล้ วเท่ากับ ,%JJ.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญเท่ากับ !, JJ ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ J.KJ บาท
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ดังนัน การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครังนี อาจส่งผลให้ อตั รากําไรต่อหุ้นของบริ ษัทฯ ทีจะเกิดขึนในอนาคตลดลง
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถสร้ างรายได้ และกําไรสุทธิให้ มีอตั ราการเติบโตทีมากกว่าอัตราการเพิมขึนของจํานวนหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ โดยกําไรสุทธิทีคาดการณ์สาํ หรับปี KKL ข้ างต้ น อาจทําให้ กําไรสุทธิตอ่ หุ้นปรับลด (Fully Diluted) มีคา่ เท่ากับ
0.14 บาทต่อหุ้น
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