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16.

การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

16.1 คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
16.1.1 ภาพรวมผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2552 และเริม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการแรก ภายใต้
ชื่อ Sense of London สุขมุ วิท 109 มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท ซึง่ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการ
แรกๆ ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่ จังหวัดสมุทรปราการ และได้รบั ผลการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้า ซึง่
โครงการดังกล่าวได้เริม่ ก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2554 และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 ทําให้บริษทั ฯ เริม่ รับรู้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 และภายหลังจากโครงการแรกประสบความสําเร็จ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั ย่อยของบริษัทฯ จํานวน 2
บริษทั ได้แก่ ออริจน้ิ วัน ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ คอนโด เอเจนซี่ ซึง่ ประกอบธุรกิจให้บริการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การบริหารจัดการนิตบิ ุคคลส่วนกลางของคอนโดมิเนียม การเป็ นตัวกลาง
ในการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด เป็ นต้น และเป็ นการสร้างรายได้เพิม่ เติมและสนับสนุ นผลการดําเนินงานให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
อีกด้วย และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมทีป่ ิ ดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ
โครงการพัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 4 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา จํานวน 9
โครงการ (ซึง่ เป็ นโครงการของออริจน้ิ วัน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109) และโครงการในอนาคต
จํานวน 6 โครงการ
จากการพัฒ นาโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทคอนโดมิเ นี ย มทัง้ แบบอาคารเตี้ย (Low
Rise
Condominium) และอาคารสูง (High Rise Condominium) อย่างต่อเนื่องนัน้ ทําให้บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องในรอบ 2 ปี ทผ่ี ่านมา (2555-2556) โดยมีอตั ราการเติบโตโดยเฉลีย่
ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 116.25 ทัง้ นี้ สําหรับปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวม
จํานวน 190.8 ล้านบาท และ 412.7 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2554 บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ โอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดของโครงการแรก Sense of London สุขมุ วิท 109 ใน
เดือนเมษายน 2555 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนการเติบโตด้วยการขยายจํานวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียม โดยพิจารณาคัดเลือกการพัฒนาโครงการบนทําเลทีม่ แี นวโน้มการเติบโตของความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทัง้ ในแถบรอบนอกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ แนวเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ บริษทั ฯ จะทําการศึกษา
ความเป็ นไปได้ก่อนการพัฒนาโครงการ และพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าผล
การดําเนินงานของบริษทั ฯ จะทยอยเติบโตเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
สําหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีรายได้รวม
จํานวน 0.04 ล้านบาท 192.4 ล้านบาท 418.9 ล้านบาท และ 296.3 ล้านบาท ตามลําดับ และมีกําไร (ขาดทุน)สุทธิ
จํานวน -15.4 ล้านบาท 28.6 ล้านบาท 64.2 ล้านบาท และ 33.8 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีรายได้รวม
เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องจากการเติบโตขึน้ ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ กล่าวคือ รายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์มาจากการเพิม่ ขึน้ ของโครงการทีแ่ ล้วเสร็จและได้มกี ารโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดให้แก่ผซู้ อ้ื โดย
บริษทั ฯ เริม่ การโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 ในปี 2555 และสําหรับโครงการ
Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ในปี 2556 และสําหรับโครงการ The Knight I
และ II สุขมุ วิท 107 ในงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 เนื่องจากรายได้จากการขายห้องชุดในโครงการอาคารชุดพักอาศัย จะบันทึกรับรู้
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รายได้ขายเมื่อการก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่มนี ัยสําคัญของความเป็ น
เจ้าของให้แก่ผู้ซ้อื แล้ว โดยมีการโอนกรรมสิทธิ ์ให้ผู้ซ้อื หลังจากได้รบั ชําระเงินจากผู้ซ้อื ครบถ้วน ดังนัน้ จากการ
เติบโตของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
ให้บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นอยูใ่ นระดับสูง อัตรากําไรสุทธิอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยอัตรากําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ คิดเป็ น
ร้อยละ 42.86 ร้อยละ 45.72 และร้อยละ 44.10 และอัตรากําไรสุทธิ คิดเป็ นร้อยละ 14.88 ร้อยละ 15.32 และร้อยละ
11.42 สําหรับปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ
ณ สิน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม
จํานวน 121.4 ล้านบาท 459.6 ล้านบาท 1,011.0 ล้านบาท และ 1,600.4 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์สว่ น
ใหญ่เพิม่ ขึน้ จากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม จํานวน 86.4 ล้านบาท 247.0 ล้านบาท 710.2 ล้านบาท
และ 1,350.2 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุ้น จํานวน 35.0 ล้านบาท 212.7 ล้านบาท
300.8 ล้านบาท และ 250.2 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2554
ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ น 2.47 เท่า 1.16 เท่า 2.36 เท่า และ 5.40
เท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ คิดเป็ น 1.22 เท่า 0.57 เท่า 1.10 เท่า และ
2.78 เท่า ตามลําดับ ทัง้ นี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ ในปี 2555 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2554 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุนจํานวน 150.0 ล้านบาทเป็ นจํานวน
200.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพิม่ ขึน้ เป็ นหลัก เพือ่ ใช้สาํ หรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
บริษทั ฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ เชื่อว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะลดลง
16.1.2 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และ 8 ตุลาคม 2556 บริษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ ได้เข้าซื้อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในหุน้ สามัญของ 2 บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ ออริจน้ิ วัน และ
คอนโด เอเจนซี่ ตามลําดับ เพือ่ ให้โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ มีความชัดเจน โปร่งใส และลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ท่อี าจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุ้นใหญ่ ดังนัน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว ออริจ้นิ วัน จํากัด และ
คอนโด เอเจนซี่ จึงกลายเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 การประกอบ
ธุรกิจ – ข้อ 1.3 การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั ฯ)
อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมของบริษทั ฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา (2554-2556) สามารถนํ ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบตามโครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั ได้ เนื่องจากการจัดทํางบการเงินรวมของบริษทั ฯ ได้
พิจารณาว่า ก่อนวันทีล่ งทุนดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ซึ่งได้แก่ นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา
จรูญเอก ได้ถอื หุ้นและควบคุมการดําเนินงานของบริษทั ย่อยทัง้ สองบริษทั มาโดยตลอด ดังนัน้ การลงทุนครัง้ นี้จงึ
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินรวม โดยถือเสมือนว่าบริษทั ย่อยทัง้
สองบริษทั เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มาโดยตลอด
ทัง้ นี้ มูลค่าการลงทุนซื้อหุน้ ของสองบริษทั ย่อยดังกล่าว คิดเป็ นจํานวนรวม 2.0 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับ
มูลค่าสุทธิตามบัญ ชีข องบริษัทย่อยทัง้ สองบริษัท จะมีส่วนต่างระหว่างต้นทุ นการรวมธุร กิจภายใต้การควบคุม
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เดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษทั ย่อยทัง้ สองบริษทั ณ วันทีซ่ ้อื รวมจํานวน 0.86 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากภายใต้ "องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ " สรุปดังนี้
การซื้อหุ้นเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ออริจน้ิ วัน
คอนโด เอเจนซี่
รวม

สัดส่วนที่
ลงทุน
(ร้อยละ)
100.00
100.00

มูลค่าเงิ นลงทุน
ทัง้ หมด
(ล้านบาท)
1.0
1.0
2.0

มูลค่าสุทธิ ตาม ส่วนเกิ น (ตํา่ ) กว่าทุนจากการรวม
บัญชี
ธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1.0
(0.01)
1.9
0.87
2.9
0.86

16.1.3 การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
16.1.3.1 การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2554 ถึงปี 2556
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ถึงปี 2556 สรุปดังนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากค่าบริการ**
รายได้อ่นื ***
รวมรายได้

31 ธันวาคม 2554*
(งบเฉพาะกิ จการ)
พันบาท
ร้อยละ
44.2
100.00
44.2
100.00

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
(งบการเงิ นรวม)
พันบาท
ร้อยละ
190,844.9
99.17
259.4
0.13
1,337.9
0.70
192,442.2
100.00

31 ธันวาคม 2556
(งบการเงิ นรวม)
พันบาท
ร้อยละ
412,701.7
98.53
926.4
0.22
5,226.4
1.25
418,854.4
100.00

หมายเหตุ * ในปี 2554 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทํางบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ในปี ดงั กล่าว คอนโด เอเจนซี่ และ ออริจน้ิ วัน ยังไม่มรี ายได้จากธุรกิจ
หลักซึง่ ไม่ได้มนี ยั สําคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ
** รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้คา่ บริหารนิตบิ ุคคล รายได้คา่ บริการทําความสะอาดนิตบิ ุคคล เป็ นหลัก
*** รายได้อน่ื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

รายได้หลักของบริษทั ฯ คือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 98.85 ของ
รายได้รวมสําหรับปี 2555-2556 ซึง่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ มีการรับรูร้ ายได้ครัง้ แรกเมื่อ
โอนกรรมสิทธิ ์โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 ซึง่ เป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯ เมื่อเดือนเมษายน 2555
และสําหรับรายได้จากค่าบริการจะมาจากธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น รายได้ค่าบริการ
ทําความสะอาดของนิตบิ ุคคลอาคารชุด รายได้จากการบริหารนิตบิ ุคคล และรายได้ค่านายหน้าจากการบริการจัดหา
ผู้เ ช่ า เป็ น ต้น ซึ่ง ดํา เนิ น การผ่ า นคอนโด เอเจนซี่ บริษัท ย่อ ยของบริษัท ฯ และสํา หรับ รายได้อ่ืน ของบริษัท ฯ
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กูย้ มื แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันเป็ นหลัก ซึ่งรายได้บริการและรายได้อ่นื ดังกล่าว
คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ รวมร้อยละ 1.15 ของรายได้รวมสําหรับปี 2555-2556 ซึ่งเป็ นสัดส่วนรายได้ทไ่ี ม่มนี ัยสําคัญกับ
ภาพรวมการดําเนินงานของบริษทั ฯ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั ฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดให้ผู้ซ้ือ
หลังจากได้รบั ชําระเงินจากผูซ้ ้อื ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สาํ หรับปี 2555 และปี 2556 มี
จํานวน 190.8 ล้านบาท และ 412.7 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.17 และร้อยละ 98.53 ของรายได้
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รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ ทัง้ นี้ ปี 2554 บริษทั ฯ ยังไม่มรี ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากโครงการแรก
Sense of London สุขมุ วิท 109 อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ
ทัง้ นี้ รายละเอียดการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการ สําหรับปี 2554 ปี 2555 และ
ปี 2556 สามารถสรุปได้ดงั นี้

โครงการ
โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109*
โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
รวมรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
0.00

ร้อยละ
0.00

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
190,844.9
190,844.9

ร้อยละ
100.00
100.00

พันบาท
7,864.1
236,312.6
168,525.0
412,701.7

ร้อยละ
1.91
57.26
40.83
100.00

หมายเหตุ * ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษทั ฯ
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 190.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ซึง่ ยัง
ไม่มรี ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้เริม่ รับรูร้ ายได้เป็ นปี แรกจากโครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109 ซึง่ เป็ นโครงการทีเ่ ริม่ การขายในเดือนสิงหาคม 2553 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน
2555 จึงเริม่ โอนกรรมสิทธิ ์ในปี เดียวกัน และมีการโอนกรรมสิทธิ ์แล้วคิดเป็ นร้อยละ 96.04 ของมูลค่าโครงการ
ทัง้ หมด
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 412.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 116.25
จากจํานวน 190.8 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิม
ต่อเนื่องจากปี ทผ่ี ่านมา โดยในปี 2556 นี้ บริษทั ฯ มีโครงการทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้เพิม่ อีก 2 โครงการ
ได้แก่ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โดยรายได้หลักในปี ดงั กล่าวนี้มา
จากโครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 57.26 และ
ร้อยละ 40.83 ของรายได้จ ากการขายอสัง หาริม ทรัพย์ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสถานะการโอนกรรมสิทธิแ์ ยก
โครงการ บริษทั ฯ มีการรับรูร้ ายได้จากโครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
เท่ากับร้อยละ 81.49 และร้อยละ 51.07 ของมูลค่าโครงการนัน้ ๆ ตามลําดับ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีการรับรู้
รายได้สว่ นทีเ่ หลือของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.96 ของมูลค่าโครงการ
อย่างไรก็ตาม ห้องชุดของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 จํานวน 4 ห้องนัน้ บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน เพือ่ ปล่อยเช่าพืน้ ทีใ่ ห้แก่รายย่อย เช่น ร้านซักรีด ร้านขายของชํา เป็ นต้น ทัง้ นี้ การที่
บริษทั ฯ ลงทุนในห้องชุดของโครงการดังกล่าว เพื่อเป็ นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ซ้อื บ้าน
ภายในโครงการดังกล่าว ซึง่ เป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯ โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในห้องชุดของโครงการ
Sense of London สุขมุ วิท 109 ดังกล่าว ไม่ได้รวมคํานวณเป็ นมูลค่าโครงการ
ตารางด้านล่าง แสดงสถานะการโอนตามมูลค่าของโครงการคอนโดมิเนียม สําหรับปี 2554 ปี 2555 และ ปี
2556
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โครงการ
โครงการ Sense
of London
สุขมุ วิท 109
โครงการ
Kensington
สุขมุ วิท 107
โครงการ
Notting Hill
สุขมุ วิท 107

198

งบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ
31 ธันวาคม 2554
ร้อยละ
-

31 ธันวาคม 2555
ร้อยละ
96.04

31 ธันวาคม 2556
ร้อยละ
3.96

พฤษภาคม
2556

290

-

-

81.49

กันยายน
2556

330

-

-

51.07

เดือนที่เริ่ ม
ก่อสร้าง
โครงการ

เดือนที่เริ่ ม
โอน
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

มีนาคม
2554

เมษายน
2555

เมษายน
2555
กันยายน
2555

งบการเงิ นรวม

หมายเหตุ: คํานวณจากยอดโอนกรรมสิทธิโครงการในแต่
ละช่วงเวลาหารด้วยมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
์
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

รายได้อื่น
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้คา่ บริการ ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ น
หลัก
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 0.04 ล้านบาท 1.6 ล้านบาท และ 6.2
ล้า นบาท ตามลํ า ดับ หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 ร้อ ยละ 0.83 และร้อ ยละ 1.47 ของรายได้ ร วมของบริษัท ฯ
ตามลําดับ
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จํานวน 1.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3,513.80 จากจํานวน 0.04 ล้านบาท ใน
ปี 2554 เนื่องจากบริษทั ฯ มีดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื และรายได้อ่นื ๆ เพิม่ ขึน้ เป็ นหลัก
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จํานวน 6.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 285.20 จากจํานวน 1.6 ล้านบาท ในปี
2555 เนื่องจากมีรายได้อ่นื ๆ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึน้ เป็ นหลัก
นอกจากนี้ รายได้จากค่าบริการจากธุรกิจของคอนโด เอเจนซี่ มีจํานวนเพิม่ ขึน้ จาก 0.3 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น
จํานวน 0.9 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 257.69 ซึง่ สอดคล้องกับการทีบ่ ริษทั ฯ มีโครงการแล้ว
เสร็จเพิม่ ขึน้ และได้เข้าดําเนินการบริหารนิตบิ ุคคลของโครงการเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดนิ และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่าง
การก่อสร้างโครงการและยังไม่มกี ารโอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่ผซู้ ้อื บริษทั ฯ จะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายมาเป็ น ต้ น ทุ น ขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ เมื่อ มีก ารบัน ทึก รายได้ จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์
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ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ สําหรับปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 109.1 ล้านบาท และ 224.0
ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.66 และร้อยละ 53.48 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ ทัง้ นี้ ปี
2554 บริษทั ฯ ยังไม่มรี ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่รบั รูต้ น้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 109.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ซึ่งยังไม่ม ี
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ มีการรับรูร้ ายได้จากการขายและต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จาก
โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 ทีเ่ ริม่ มีการโอนกรรมสิทธิ ์ในเดือนเมษายน 2555
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์จาํ นวน 224.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 105.42 จากจํานวน
109.1 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิ ์ และรับรูร้ ายได้เพิม่ อีก 2 โครงการ
ได้แก่ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ทําให้มตี น้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับการรับรูร้ ายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ เมื่อพิจารณาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามประเภท ในปี 2556 สัดส่วน
ต้นทุนค่าที่ดนิ ต่อต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 11.66 ในปี 2555 เป็ น ร้อยละ
13.54 ในปี 2556 เนื่องจากต้นทุนค่าทีด่ นิ มีการปรับเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนต้นทุนค่าก่อสร้างต่อต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึง่ เป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถบริหารควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ตารางด้านล่าง แสดงต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามประเภทต้นทุนของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ปี 2555
และ ปี 2556
โครงการ
ต้นทุนขาย-ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
ต้นทุนขาย-ค่าก่อสร้างอาคาร
ต้นทุนขาย-ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ*
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
0.00
0.00

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
12,709.4
11.66
30,337.9
13.54
93,819.5
86.04
187,614.9
83.76
2,516.6
2.30
6,046.0
2.70
109,045.5
100.00
223,998.8
100.00

หมายเหตุ * ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ประกอบด้วย ค่าวิจยั ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ค่าธรรมเนียมอืน่ และดอกเบีย้ การกูย้ มื ระหว่างก่อสร้าง เป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ตารางด้า นล่า ง แสดงต้น ทุน ขายโครงการคอนโดมิเนี ย มแยกตามโครงการของบริษัท ฯ สํา หรับปี 2554
ปี 2555 และ ปี 2556
โครงการ
โครงการ Sense of London
สุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
อัตรากําไร
พันบาท
ขัน้ ต้น

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
อัตรากําไร
อัตรากําไร
พันบาท
พันบาท
ขัน้ ต้น
ขัน้ ต้น

-

-

109,045.5

42.86

3,705.3

52.88

-

-

-

-

129,582.6
90,710.9

45.17
46.17

0.00

0.00

109,045.5

42.86

223,998.8

45.72

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ
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สําหรับปี 2555 และ 2556 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมทัง้ หมด คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 57.14 และ ร้อยละ 54.28 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามลําดับ สัดส่วนต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษทั ฯ ในการบริหารต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ เมื่อพิจารณากําไรขัน้ ต้นรายโครงการในแต่ละปี ในปี 2555 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจากโครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109 ร้อยละ 42.86 เมื่อเทียบกับกําไรขัน้ ต้นรายโครงการของปี 2556 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจาก
โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และ โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท
107 ร้อยละ 52.88 ร้อยละ 45.17 และร้อยละ 46.17 ตามลําดับ ส่งผลให้อตั รากําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ดีขน้ึ จากร้อย
ละ 42.86 ในปี 2555 เป็ นร้อยละ 45.72 ในปี 2556
นอกจากนี้ อัตรากําไรขัน้ ต้นของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 52.88
เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 42.86 เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์การบริหารจัดการอัตรากําไรของบริษทั ฯ โดยมีการ
เก็บห้องชุดบางส่วนไว้รอขาย และทยอยปรับราคาขายห้องชุดเพิม่ ขึ้นตามราคาตลาดสําหรับห้องชุดพร้อ มอยู่
ภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นสูงขึน้
กําไรขัน้ ต้นและอัตรากําไรขัน้ ต้น
รายการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
กําไรขัน้ ต้น

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
0.00
0.00

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
190,844.9
100.00 412,701.7 100.00
109,045.5
57.14 223,998.8
54.28
81,799.4
42.86 188,702.9
45.72

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

กําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สําหรับปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 81.8 ล้านบาท และ 188.7 ล้านบาท ตามลําดับ
หรือ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 42.86 และร้อยละ 45.72 ตามลําดับ ทัง้ นี้ เนื่องจากในปี 2554 บริษทั ฯ ยังไม่
เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มกี ารการคํานวณกําไรขัน้ ต้นในปี 2554 เช่นเดียวกัน
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นจํานวน 81.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ซึง่ ยังไม่มกี ําไรขัน้ ต้น เนื่องจาก
บริษทั ฯ ยังไม่เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มกี ารการคํานวณกําไรขัน้ ต้นในปี 2554 โดยกําไร
ขัน้ ต้นทัง้ หมดมาจากการรับรูก้ ําไรของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 และมีอตั รากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อย
ละ 42.86
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจํานวน 188.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 130.69 จากจํานวน 81.8 ล้านบาท
ในปี 2555 เนื่องจากในปี ดงั กล่าว บริษทั ฯ มีโครงการทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้เพิม่ อีก 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โดยมีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 45.72 ซึง่
ปรับตัวดีข้นึ จากปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ บริษทั ฯ
สามารถขายห้องของโครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และ โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ได้ในราคาขาย
เฉลีย่ ต่อตารางเมตรสูงกว่าของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 ซึง่ เป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั บัตรส่งเสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึง่ กําหนดให้มกี ารขายห้องชุดอย่างน้อย 50 ห้องใน
ราคาไม่เกิน 1.0 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2556 รัฐบาลได้อนุ มตั กิ ารก่อสร้างส่วนต่อขยายแบริง่ - บางปู ส่งผลให้
ราคาขายห้องชุดของโครงการดังกล่าวสามารถปรับราคาขายได้เพิม่ ขึน้
ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 7
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและ
การตลาด ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เป็ นหลัก
โดยค่าใช้จา่ ยในการขาย สําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 สรุปดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขาย
เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานฝา่ ยขาย
และการตลาด
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ส่วนงานขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่น*
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

1,755.4

20.07

2,665.5

9.31

7,681.9

10.06

5,953.0
1,037.6
8,746.0

68.07
11.86
100.00

8,384.8
10,831.2
4,775.8
1,980.0
28,637.3

29.28
37.82
16.68
6.91
100.00

17,102.3
34,110.5
5,585.5
11,899.3
76,379.5

22.39
44.66
7.31
15.58
100.00

-

15.01

18.51

หมายเหตุ *ค่าใช้จา่ ยในการขายอืน่ ประกอบด้วย ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคารสํานักงานขาย ค่าตกแต่งสํานักงานขาย และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด เป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 8.7 ล้านบาท 28.6 ล้านบาท
และ 76.4 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.01 และ ร้อยละ 18.51 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2555 และ ปี 2556 ตามลํา ดับ แต่ไ ม่สามารถคํานวณสัดส่วนค่า ใช้จ่า ยในการขายต่อรายได้จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ได้ในปี 2554 เนื่องจากบริษทั ฯ ยังไม่มรี ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 28.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 227.43 จากจํานวน 8.7
ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดโครงการ Sense of London สุขมุ วิท
109 จึงมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนในปี 2555 จํานวน 8.4 ล้านบาท นอกจากนัน้ ในระหว่างปี
2555 บริษทั ฯ มีการเปิ ดจองโครงการใหม่เพิม่ อีก 2 โครงการคือ โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 และ โครงการ
Knightsbridge สุขุมวิท 107 ทําให้มคี ่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 81.95 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 ทีบ่ ริษทั ฯ มีการเปิดจองโครงการใหม่เพียง 1 โครงการ คือ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 76.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 166.71 จากจํานวน 28.6
ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากมีโครงการจํานวน 2 โครงการ ซึง่ ได้แก่ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และ
โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 ซึ่งเริม่ มีการโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดจึงส่งผลให้ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ค่าธรรมเนียมการโอนเพิม่ ขึน้ ตามการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ จากจํานวน 8.4 ล้านบาทในปี 2555 เป็ นจํานวน 17.1
ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิม่ ขึน้ อัตราร้อยละ103.97 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2556 บริษทั ฯ มีการเปิ ดจองโครงการ
ใหม่เพิม่ อีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 โครงการ
B-Loft สุขมุ วิท 115 โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean และโครงการ B-Republic สุขมุ วิท 101/1 ทําให้
บริษัท ฯ มีค่า ใช้จ่า ยโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ และส่ง เสริม การขายเพิ่ม สูงขึ้น ป็ น อย่า งมาก เพื่อ กระตุ้น ยอดขาย
(Presale) ของโครงการดังกล่าว เนื่องจากในช่วงการเปิดโครงการใหม่ บริษทั ฯ จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายเกิดขึน้ ทันที
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ในขณะที่รายได้จะรับรู้เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุด ซึ่งในปี 2556 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 214.93 เมือ่ เทียบกับปี 2555 ทีบ่ ริษทั ฯ มีการเปิ ดจองโครงการใหม่เพียง 2 โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหารเป็ นหลัก โดย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารสําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 สรุปดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานฝา่ ยบริหาร*
ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ
ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ส่วนงานบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอื่น**
รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
2,637.3
44.32
412.5
6.93
1,154.9
19.40
1,746.3
29.35
5,951.0
100.00

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท ร้อยละ พันบาท
ร้อยละ
11,947.8
53.91 20,456.3
58.15
1,851.8
8.36
2,038.2
5.79
151.5
0.68
487.4
1.39
8,212.3
37.05 12,194.8
34.67
22,163.4
100.00 35,176.7
100.00

-

11.61

8.52

หมายเหตุ * เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานฝา่ ยบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เป็ นหลัก
** ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอืน่ ประกอบด้วย ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมทัวไป
่ ค่าดูแลระบบ และค่าตรวจสอบบัญชี เป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 6.0 ล้านบาท 22.2 ล้าน
บาท และ 35.2 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 11.61 และร้อยละ 8.52 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จากการอสังหาริมทรัพย์
จึงไม่มกี ารคํานวณสัดส่วนร้อยละค่าใช้จา่ ยในการบริหารต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 22.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 272.43 จากจํานวน 6.0
ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานเป็ นหลัก ซึง่ บริษทั ฯ มีการว่าจ้างพนักงาน
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการขยายงานของบริษทั ฯ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 35.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.72 จากจํานวน 22.2
ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานเป็ นหลัก โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้
ของพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของพนักงาน
ประจํา ทีมวิศวกร ทีมพัฒนาโครงการ และทีมบัญชีการเงิน เป็ นต้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน และอัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน
รายการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
14,697.0
n/a

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
190,844.9
100.00 412,701.7 100.00
109,045.5
57.14 223,998.8
54.28
50,800.7
26.62 111,556.2
27.03
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รายการ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
(14,697.0)
n/a

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
30,998.7
77,146.7
16.24
18.69

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ -14.7 ล้านบาท
31.0 ล้านบาท และ 77.2 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน ร้อยละ 16.24
และร้อยละ 18.69 ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จาก
การอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มกี ารคํานวณอัตรากําไรจากการดําเนินงาน
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 31.0 ล้านบาท และมีอตั รากําไรจากการดําเนินงาน
ร้อยละ 16.24 ซึง่ ปรับตัวดีขน้ึ จากปี 2554 ทีม่ ผี ลขาดทุนจากการดําเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกในปี 2555 จากการทยอยโอนกรรมสิทธิ ์โครงการที่สร้างแล้วเสร็จจํานวน 1
โครงการ (โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109) บริษทั ฯ จึงมีการรับรูก้ าํ ไรจากการดําเนินงานเช่นเดียวกัน
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 77.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 148.87 จากจํานวน
31.0 ล้านบาท ในปี 2555 และมีอตั รากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 18.69 ซึง่ ปรับตัวดีขน้ึ จากปี 2555 เนื่องจาก
ในระหว่างปี ดงั กล่าว บริษทั ฯ มีโครงการที่เริม่ โอนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้เพิม่ อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
Kensington สุขมุ วิท 107 และ โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 ซึง่ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นสูงกว่าโครงการทีโ่ อน
กรรมสิทธิ ์ในปี 2555 (โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายเงินให้กู้ยมื แก่บุคคลที่
เกีย่ วข้องกัน และดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าซือ้ เป็ นหลัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 0.2 ล้านบาท 1.6 ล้านบาท
และ 2.1 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 536.58 ร้อยละ 0.84 และร้อยละ 0.49 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ
ตามลําดับ
ในปี 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินจํานวน 1.6 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
578.85 จากปี 2554 และ ร้อยละ 27.55 จากปี 2555 ตามลําดับ เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
กัน และเงินกูย้ มื จากสัญญาเช่าซือ้ เพิม่ ขึน้ เพือ่ ใช้ในการบริหารงานของบริษทั ฯ
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั ฯ สําหรับปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 2.4 ล้านบาท และ 17.1 ล้าน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.22 และร้อยละ 4.08 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ ทัง้ นี้ ปี 2554
บริษทั ฯ ยังไม่มคี า่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เนื่องจากบริษทั ฯ มีขาดทุนจากการดําเนินงาน
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจํานวน 2.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ซึ่งยังไม่ม ี
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เนื่องจากบริษทั ฯ เพิง่ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายโครงการ Sense of London สุขมุ วิท
109 ในปี 2555 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีการรับรูก้ ําไรจากการดําเนินงาน โดยในปี 2555 นี้ อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ลดลงเหลือร้อยละ 23.00
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ในปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจํานวน 17.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 627.34 จาก
จํานวน 2.4 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเพิม่ มากขึน้ จากการรูร้ ายได้โครงการ
ใหม่ 2 โครงการคือ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โดยในปี 2556 นี้
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงเหลือร้อยละ 20.00
กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ
รายการ
รวมรายได้
รวมค่าใช้จา่ ย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการ
เงิ นและค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
44.2
100.00
15,154.9
34,262.61
(15,110.7) (34,162.61)

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
192,442.2
100.00
418,854.4 100.00
159,846.2
83.06
335,555.0
80.11
32,596.0
16.94
83,299.4
19.89

(237.3)
(15,348.0)

(536.58)
(34,699.19)

(1,611.2)
30,984.8

(0.84)
16.10

(2,055.1)
81,244.3

(0.49)
19.40

(15,348.0)

(34,699.19)

(2,349.5)
28,635.3

(1.22)
14.88

(17,089.1)
64,155.2

(4.08)
15.32

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ -15.3 ล้านบาท 28.6 ล้าน
บาท และ 64.2 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 14.88 และร้อยละ 15.32 ในปี 2555 และ
2556 ตามลําดับ ทัง้ นี้ ในปี 2554 บริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิ จึงแสดงอัตรากําไรสุทธิตดิ ลบ
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 28.6 ล้านบาท และมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 14.88 ซึ่งปรับตัวดีขน้ึ
จากปี 2554 ทีม่ ผี ลขาดทุนสิทธิ เนื่องจากบริษทั ฯ ยังไม่สามารถรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะสามารถรับรูร้ ายได้การขายได้ต่อเมื่อโครงการคอนโดมิเนียมก่อสร้างแล้วเสร็จ
และมีการโอนกรรมสิทธิ ์จากผูซ้ อ้ื ครบถ้วน ในปี 2555 บริษทั ฯ เริม่ มีการรับรูร้ ายได้จากโครงการ Sense of London
สุขมุ วิท 109 เป็ นครัง้ แรกซึง่ ทําให้บริษทั ฯ มีผลกําไรสุทธิ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจาํ นวน 64.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 124.04 จากจํานวน 28.6 ล้านบาท ใน
ปี 2555 เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการเริม่ รับรูร้ ายได้ในโครงการใหม่จํานวน 2
โครงการคือ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และ โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 และมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ย
ละ 15.32 ซึง่ ปรับตัวดีขน้ึ จากปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถบริหารต้นทุนได้มปี ระสิทธิภาพ ทําให้มอี ตั รากําไร
จากการดําเนินงานดีขน้ึ รวมทัง้ อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงเป็ นร้อยละ 20.00 แม้ว่าบริษทั ฯ จะมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงินเพิม่ ขึน้
อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ้น
ในปี 2554 บริษทั ฯ ไม่สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ
และในปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 23.12 และร้อยละ 24.99
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ตามลําดับ ทัง้ นี้ อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จากการเริม่ รับรูร้ ายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์

16.1.3.2 การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 สรุปดังนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากค่าบริการ*
รายได้อ่นื **
รวมรายได้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
230,588.4
98.51
292,629.0
98.75
585.0
0.25
2,002.0
0.68
2,898.5
1.24
1,687.5
0.57
234,071.9
100.00
296,318.5
100.00

หมายเหตุ

* รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้คา่ บริหารนิตบิ ุคคล รายได้คา่ บริการทําความสะอาดนิตบิ ุคคล เป็ นหลัก
** รายได้อน่ื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

รายได้หลักของบริษทั ฯ คือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 98.51 และ 98.75
ของรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 ซึง่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทั ฯ มาจากการรับรูร้ ายได้การโอนกรรมสิทธิ ์ของโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 โครงการ
Kensington สุขุมวิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 และโครงการ
Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 สําหรับ
งวดเก้าเดือนปี 2557 และสําหรับรายได้จากค่าบริการจะมาจากธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เช่น รายได้คา่ บริการทําความสะอาดของนิตบิ ุคคลอาคารชุด รายได้จากการบริหารนิตบิ ุคคล และรายได้ค่านายหน้า
จากการบริการจัดหาผูเ้ ช่า เป็ นต้น ซึง่ ดําเนินการผ่านคอนโด เอเจนซี่ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และสําหรับรายได้อ่นื
ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยมื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นหลัก ซึ่งรายได้ค่าบริการและ
รายได้อ่นื ดังกล่าว คิดเป็ นสัดส่วนรวมร้อยละ 1.49 และ 1.25 ของรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2556 และ 2557 ซึง่ เป็ นสัดส่วนรายได้ทไ่ี ม่มนี ยั สําคัญกับภาพรวมการดําเนินงานของบริษทั ฯ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั ฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดให้ผู้ซ้ือ
หลังจากได้รบั ชําระเงินจากผูซ้ อ้ื ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2556 และ 2557 มีจาํ นวน 230.6 ล้านบาท และ 292.6 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.51 และ
ร้อยละ 98.75 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ
ทัง้ นี้ รายละเอียดการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 สามารถสรุปได้ดงั นี้
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งบการเงิ นรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557

โครงการ
โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight I สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight II สุขมุ วิท 107
รวมรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

พันบาท
ร้อยละ
7,864.1
3.41
206,543.5 89.57
16,180.8
7.02
230,588.4 100.00

พันบาท
20,438.7
119,163.9
77,875.3
75,151.1
292,629.0

ร้อยละ
6.99
40.72
26.61
25.68
100.00

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 292.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 26.91 จากจํานวน 230.6 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการทยอยรับรูร้ ายได้จาก
โครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่องจากปี 2556 ทีผ่ ่านมา จากโครงการ Kensington สุขุมวิท 107 และโครงการ
Notting Hill สุขมุ วิท 107 และในงวดเก้าเดือนปี 2557 นี้ บริษทั ฯ มีโครงการใหม่ทเ่ี ริม่ โอนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้
เพิม่ อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์หลัก
ในงวดปีดงั กล่าวนี้มาจากโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40.72 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาสถานะการโอนกรรมสิทธิ ์แยกโครงการ บริษทั ฯ มีการรับรูร้ ายได้จากโครงการ
The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 เท่ากับร้อยละ 57.26 และร้อยละ 65.92
และร้อยละ 36.11 ของมูลค่าโครงการนัน้ ๆ ตามลําดับ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้ส่วนที่เหลืออีก
เล็กน้อยของโครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.05 ของมูลค่าโครงการ
ตารางด้านล่าง แสดงสถานะการโอนตามมูลค่าของโครงการคอนโดมิเนียม สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2556 และ 2557
โครงการ
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hill
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight I
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight II
สุขมุ วิท 107
หมายเหตุ:
แหล่งทีม่ า:

เดือนที่เริ่ ม
ก่อสร้าง
โครงการ
มีนาคม
2554
เมษายน
2555
กันยายน
2555

เดือนที่เริ่ ม
โอน
กรรมสิ ทธิ์
เมษายน
2555
พฤษภาคม
2556
กันยายน
2556
สิงหาคม
2557
กรกฎาคม
2557

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
198.7

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2557
ร้อยละ
ร้อยละ
3.96
-

290.0

71.22

7.05

330.0

4.90

36.11

136.0

-

57.26

114.0

-

65.92

คํานวณจากยอดโอนกรรมสิทธิโครงการในแต่
ละช่วงเวลาหารด้วยมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
์
ข้อมูลบริษทั ฯ
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รายได้อื่น
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องเป็ น
หลัก
รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 3.5 ล้านบาท และ 3.7 ล้านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.49 และร้อยละ 1.25 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จํานวน 3.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ประมาณร้อยละ 5.91
จากจํานวน 3.5 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถรับรูร้ ายได้จากค่าบริหารนิตบิ ุคคลเต็ม
งวดเก้าเดือนจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ต้นทุนทีด่ นิ และค่าก่อสร้างอาคาร เป็ นหลัก
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 127.0 ล้านบาท
และ 163.6 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.09 และร้อยละ 55.90 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์จาํ นวน 163.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.76
จากจํานวน 127.0 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 ซึง่ สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามประเภท ในงวดเก้าเดือนปี 2557 สัดส่วนต้นทุนค่าทีด่ นิ ต่อ
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 12.10 ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เป็ นร้อยละ 16.15 ใน
งวดเก้าเดือนปี 2557 เนื่องจากต้นทุนค่าทีด่ นิ มีการปรับเพิม่ ขึน้
ตารางด้านล่าง แสดงต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามประเภทต้นทุนของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557
โครงการ
ต้นทุนขาย-ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
ต้นทุนขาย-ค่าก่อสร้างอาคาร
ต้นทุนขาย-ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ*
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
15,369.7
12.10
26,417.5
16.15
107,892.7
84.93
132,119.5
80.77
3,776.7
2.97
5,035.3
3.08
127,039.1
100.00
163,572.3
100.00

หมายเหตุ * ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ประกอบด้วย ค่าวิจยั ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ค่าธรรมเนียมอืน่ และดอกเบีย้ การกูย้ มื ระหว่างก่อสร้าง เป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ตารางด้านล่าง แสดงต้นทุนขายโครงการคอนโดมิเนียมแยกตามโครงการของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557
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โครงการ
โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight I สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight II สุขมุ วิท 107
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
อัตรากําไร
อัตรากําไร
พันบาท
พันบาท
ขัน้ ต้น
ขัน้ ต้น
3,705.3
52.88
114,604.3
44.51
9,378.9
54.11
8,729.5
46.05
60,595.9
49.15
47,601.5
38.87
45,996.0
38.80
127,039.1
44.91
163,572.3
44.10

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นโครงการ
คอนโดมิเนียมทัง้ หมด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 55.09 และ ร้อยละ 55.90 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ตามลําดับ สัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริม ทรัพย์ท่เี พิม่ ขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุ มาจากต้นทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง และ
ค่าแรงงานตามนโยบายจากภาครัฐในการปรับเพิม่ อัตราค่าแรงงานขัน้ ตํ่า 300 บาทต่อวัน ทีเ่ พิม่ ขึน้ สําหรับโครงการ
The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 ส่งผลให้กําไรขัน้ ต้นในงวดเก้าเดือนปี 2557 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 44.91 ใน
งวดเก้าเดือนปี 2556 เป็ นร้อยละ 44.10 ในงวดเก้าเดือนปี 2557 ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณากําไรขัน้ ต้นรายโครงการ จะ
พบว่าในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากโครงการ Kensington สุขุมวิท 107 และโครงการ
Notting Hill สุขมุ วิท 107 โดยมีอตั รากําไรขัน้ ต้น ร้อยละ 54.11 และร้อยละ 49.15 ตามลําดับ โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับกําไรขัน้ ต้นรายโครงการของงวดเก้าเดือนปี 2556 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจากโครงการดังกล่าวร้อยละ
44.51 และร้อยละ 46.05 ตามลําดับ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการปรับราคาขายเพิม่ ขึน้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และพร้อมเข้าอยู่อาศัย อย่างไรก็ดี ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ส่วนใหญ่จากโครงการ The
Knight I และ II สุขมุ วิท 107 ซึง่ มีกําไรขัน้ ต้นร้อยละ 38.87 และร้อยละ 38.80 ตามลําดับ เนื่องจากต้นทุนขายที่
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้อตั รากําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 44.91 ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เป็ นร้อยละ
44.10 ในงวดเก้าเดือนปี 2557
กําไรขัน้ ต้นและอัตรากําไรขัน้ ต้น
รายการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
กําไรขัน้ ต้น

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
230,588.4
100.00 292,629.0 100.00
127,039.1
55.09 163,572.3
55.90
103,549.3
44.91 129,056.7
44.10

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

กําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 เท่ากับ 103.5 ล้าน
บาท และ 129.1 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 44.91 และร้อยละ 44.10 ตามลําดับ
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ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นจํานวน 129.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.63 จากจํานวน
103.5 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากในงวดดังกล่าว บริษทั ฯ มีโครงการทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้
ทัง้ หมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โครงการ The
Knight I และ II สุขมุ วิท 107 เมือ่ เทียบกับจํานวน 3 โครงการ ในงวดเดียวกันปี 2556
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและ
การตลาด ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เป็ นหลัก
โดยค่าใช้จา่ ยในการขาย สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 สรุปดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานฝา่ ยขายและการตลาด
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ส่วนงานขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่น*
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
5,040.0
9.82
7,627.7
14.02
9,657.8
18.81
11,964.3
21.99
26,129.5
50.89
21,854.1
40.16
3,861.0
7.52
6,197.2
11.39
6,660.3
12.97
6,772.9
12.45
51,348.7
100.00
54,416.1
100.00
22.27
18.60

หมายเหตุ *ค่าใช้จา่ ยในการขายอืน่ ประกอบด้วย ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคารสํานักงานขาย ค่าตกแต่งสํานักงานขาย และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด เป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ค่าใช้จา่ ยในการขายของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 เท่ากับ 51.3
ล้านบาท และ 54.4 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.27 และ ร้อยละ 18.60 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 54.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.97 จาก
จํานวน 51.3 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ฝ่า ยขายและการตลาดเพิ่ม ขึ้น สอดคล้อ งกับจํา นวนโครงการที่บริษัทฯ เปิ ด ขาย และค่า ภาษีธุ รกิจ เฉพาะ และ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามการรับรูร้ ายได้ขายจาการโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหารเป็ นหลัก โดย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 สรุปดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานฝา่ ยบริหาร*
ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
13,931.6
59.56
20,683.9
59.28
1,503.3
6.43
5,321.8
15.25
ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 16
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ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ส่วนงานบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอื่น**
รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
303.5
1.30
646.4
1.85
7,652.9
32.71
8,239.5
23.62
23,391.3
100.00
34,891.6
100.00
10.14
11.92

หมายเหตุ * เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานฝา่ ยบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เป็ นหลัก
** ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอืน่ ประกอบด้วย ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมทัวไป
่ ค่าดูแลระบบ และค่าตรวจสอบบัญชี เป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 เท่ากับ
23.4 ล้านบาท และ 34.9 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 10.14 และร้อยละ 11.92 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ตามลําดับ
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 34.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.16 จาก
จํานวน 23.4 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็ นหลัก
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน และอัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน
รายการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
230,588.4
100.00
292,629.0
100.00
127,039.1
55.09
163,572.3
55.90
74,740.0
32.41
89,307.7
30.52
28,809.2
12.49
39,749.0
13.58

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ
2557 เท่ากับ 28.8 ล้านบาท และ 39.7 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 13.58 ตามลําดับ
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนินงานจํานวน 39.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.97 จาก
จํานวน 28.8 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 และมีอตั รากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 13.58 ซึง่ ปรับตัวดีขน้ึ
จากงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจาก
การประหยัดจากขนาด (Economic of Scale) ทําให้มอี ตั รากําไรจากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ แม้วา่ อัตรากําไรขัน้ ต้น
ลดลงเล็กน้อย
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายเงินให้กู้ยมื แก่บุคคลที่
เกีย่ วข้องกัน และดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าซือ้ เป็ นหลัก
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 เท่ากับ 1.3
ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 0.57 และร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ
ตามลําดับ
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 0.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.18 จาก
จํานวน 1.3 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้สาํ หรับพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ จึงมีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายในส่วนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แทนที่การบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน รวมทัง้ อัตราดอกเบีย้ โดยเฉลีย่ ลดลง เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันปี 2556
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557
เท่ากับ 7.0 ล้านบาท และ 9.1 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.98 และร้อยละ 3.08 ของรายได้รวมของ
บริษทั ฯ ตามลําดับ
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจํานวน 9.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.57
จากจํานวน 7.0 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนินงานเพิม่ มากขึน้
กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ
รายการ
รวมรายได้
รวมค่าใช้จา่ ย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและ
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
234,071.9
100.00
296,318.5
100.00
201,779.1
86.20
252,880.0
85.34
32,292.8
13.80
43,438.5
14.66
1,335.0
30,957.7

0.57
13.23

491.5
42,947.0

0.17
14.49

6,985.9
23,971.9

2.98
10.24

9,121.2
33,825.8

3.08
11.42

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 เท่ากับ 24.0
ล้านบาท และ 33.8 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 10.24 และร้อยละ 11.42 ตามลําดับ
ในงวดเก้าเดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 33.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.11 จากจํานวน 24.0
ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ โดยรับรูร้ ายได้ใน
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โครงการจํานวน 4 โครงการ เมื่อเทียบกับจํานวน 2 โครงการในงวดเดียวกันปี 2556 และมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ
11.42 ซึง่ ปรับตัวดีขน้ึ จากงวดเก้าเดือนปี 2556 เนื่องจากบริษท
ั ฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้มปี ระสิทธิภาพ ทําให้ม ี
อัตรากําไรจากการดําเนินงานดีขน้ึ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทางการเงินลดลง แม้วา่ บริษทั ฯ จะมีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้
อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ (แบบคิดเต็มปี
- Annualized) เท่ากับร้อยละ 16.37 ซึ่งอัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หุ้นลดลงจากสิน้ ปี 2556 ที่อตั ราร้อยละ 24.99
เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ทเ่ี ริม่ โอนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้จากการขายในงวด 9 เดือนปี 2557 นัน้ เป็ นโครงการ
The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 ซึง่ เป็ นโครงการทีม่ ขี นาดค่อนข้างเล็ก มูลค่าโครงการรวมประมาณ 250 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะมีโครงการใหม่เริม่ ทยอยโอนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี
2557 และต่อเนื่องในปี 2558 รวมมูลค่าโครงการจํานวน 3,355 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะทําให้อตั ราผลตอบแทนของผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ปรับตัวดีขน้ึ
16.1.4 การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
16.1.4.1 ภาพรวมของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 121.4 ล้าน
บาท 459.6 ล้านบาท 1,011.0 ล้านบาท และ 1,600.4 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินมัดจําค่าที่ดนิ และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิม่ ขึ้น จากการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ มากขึน้ จากจํานวน 3 โครงการในปี 2554 เป็ นจํานวน 20 โครงการ ณ สิน้ ไตรมาส 3
ของปี 2557 โดยองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์รวม ได้แก่ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็ นสัดส่วน
เฉลีย่ ร้อยละ 70.51 ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 459.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 278.68 จาก
จํานวน 121.4 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่
เพิม่ ขึน้ โดยในปี 2554 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาจํานวน 3 โครงการ จํานวนรวม 87.5 ล้าน
บาท และในปี 2555 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวน 5 โครงการ จํานวนรวม 235.2 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 168.87 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีเงินมัดจําค่าทีด่ นิ เพิม่ มากขึน้ จากจํานวน 7.7 ล้านบาท สําหรับ
จํานวน 1 โครงการ ในปี 2554 เป็ นจํานวน 177.0 ล้านบาท สําหรับจํานวน 5 โครงการ ในปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 1,011.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 119.96
จากจํานวน 459.6 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯ มีตน้ ทุนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างมีนยั สําคัญ จากจํานวน 5 โครงการ จํานวนรวม 235.2 ล้านบาท ในปี 2555 เป็ นจํานวน 12 โครงการ จํานวน
รวม 772.7 ล้านบาท ในปี 2556 ซึง่ เป็ นไปแผนการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 1,600.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.30 จาก
จํานวน 1,011.0 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีตน้ ทุนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ จากจํานวน 12 โครงการ จํานวนรวม 772.7 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ นจํานวน 18
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โครงการ จํานวนรวม 1,318.0 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 2557 ซึ่งเป็ นไปแผนการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ โครงการใหม่สว่ นใหญ่เป็ นโครงการทีม่ ขี นาดมูลค่าโครงการสูงกว่าโครงการทีพ่ ฒ
ั นาในอดีต
เงิ นลงทุนชัวคราว
่
เงินลงทุนชัวคราวของบริ
่
ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินฝากประจําธนาคาร เงินลงทุนในหน่วยลงทุน เป็ นหลัก เพื่อ
การบริหารสภาพคล่องของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ ไม่มรี ายการดังกล่าว ในปี 2555 2556
และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนชัวคราวจํ
่
านวน 8.3 ล้านบาท 0.3 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.80 ร้อยละ 0.03 และร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
เงินลงทุนชัวคราว
่
ณ สิน้ ปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ ไม่มเี งินลงทุนชัวคราว
่
ดังกล่าว โดยในปี 2555 บริษทั ฯ มีเงินฝากประจํา เงินลงทุนในหน่ วยลงทุน เป็ นหลัก เพื่อการบริหารสภาพคล่อง
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนชัวคราว
่
ณ สิน้ ปี 2556 ลดลงร้อยละ 96.61 มีสาเหตุหลักมาจาก บริษทั ฯ ไม่ม ี
เงินฝากประจํา และได้ลดเงินลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อนํามาใช้หมุนเวียนในกิจการ และสําหรับเงินลงทุนชัวคราว
่
ณ
สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 มีจาํ นวนใกล้เคียงกันกับยอด ณ สิน้ ปี 2556 ซึง่ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ ค้างรับจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง และลูกหนี้อ่นื ๆ
เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
จํานวน 0.001 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท 2.3 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.12
ร้อยละ 0.23 และร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 89092.46
จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 321.04 จากสิน้ ปี 2555 และลดลงร้อยละ 90.71 จากสิน้ ปี 2556 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการ
ดอกเบีย้ ค้างรับจากจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่กรรมการของบริษทั ฯ โดย ณ สิน้ ไตร
มาส 3 ของปี 2557 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงอย่างมาก เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั ชําระคืนเงินกูย้ มื และดอกเบีย้
ค้างรับจากกรรมการแล้วเป็ นส่วนใหญ่ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 - ข้อ 14. รายการระหว่าง
กัน)
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษทั ฯ ได้แก่ ตั ๋วสัญญาใช้เงินไม่มหี ลักประกัน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจํานวน
15.6 ล้านบาท 1.2 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 12.87 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ
0.35 และร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ สิน้ ปี 2555 ลดลงร้อยละ 92.64 จากสิน้ ปี 2554 มีสาเหตุหลักมา
จากบริษทั ฯ ได้รบั ชําระคืนเงินกูย้ มื บางส่วน ทําให้เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลงเหลือ 1.1 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 207.51 มีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัท ฯ มีเ งิน ให้กู้ยืม ระยะสัน้ กิจ การที่เกี่ย วข้อ งกัน เพิ่ม ขึ้น รวมทัง้ มีก ารเปลี่ย นเงิน ให้กู้ยืม ระยะยาวกิจ การที่
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เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ มื ระยะสัน้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เงินให้กูย้ มื ระยะสัน้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ลดลงร้อยละ 52.97 มีสาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ ได้รบั ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันบางส่วน และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้รบั ชําระคืนเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ จาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีเ่ หลือแล้วทัง้ หมด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 - ข้อ 14. รายการระหว่าง
กัน)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ ลงทุนเพื่อพัฒนา
เป็ นโครงการ หรือทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาเป็ นโครงการแล้วพร้อมขาย รายการนี้จงึ เปรียบเสมือนรายการสินค้าคงเหลือของ
กิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจผลิตสินค้าหรือซือ้ มาขายไป ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วยต้นทุน
การดําเนินโครงการ ได้แก่ ค่าทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง ต้นทุนกูย้ มื เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สทุ ธิ
จํานวน 87.5 ล้านบาท 235.2 ล้านบาท 772.7 ล้านบาท และ 1,318.0 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 72.08
ร้อยละ 51.18 ร้อยละ 76.43 และร้อยละ 82.35 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ณ สิน้ ปี 2554 รายการนี้สว่ นใหญ่เกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนา โครงการ Sense of
London สุขุมวิท 109 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 75.91 ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี ดงั กล่าว และมีตน้ ทุน
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิม่ ขึน้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Kensington สุขุมวิท 107 และโครงการ
Notting Hill สุขมุ วิท 107 รวมจํานวน 21.1 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2555 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 235.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 168.87 จากปี
2554 เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาเพิม่ ขึน้ อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Knightsbridge
สุขมุ วิท 107 และ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 และมีความคืบหน้าการพัฒนาโครงการเพิม่ เติมจาก 2 โครงการเดิม
(โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107) ตัง้ แต่ปี 2555 คิดเป็ นจํานวนรวม
229.1 ล้านบาท แม้ว่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 ได้ลดลง
เนื่องจากบริษทั ฯ มีการทยอยโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดในโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 กว่าร้อยละ 96.10
ให้แก่ลกู ค้า และถูกโอนเป็ นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555
ณ สิน้ ปี 2556 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 772.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 228.48 จากปี
2555 เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาเป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 11 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็ นต้นทุน
การพัฒนาจากโครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107 โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean และโครงการ
B-Republic สุขมุ วิท101/1 รวมกัน ร้อยละ 61.69 ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แม้วา่ บริษทั ฯ ได้ทยอย
โอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดในโครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notthig Hill สุขมุ วิท 107 และ ส่วนทีเ่ หลือ
ของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 และถูกโอนเป็ นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556
ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 1,318.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 70.56 จากปี 2556 เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ บริษทั ฯ วางแผนจะเริม่
โอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดในช่วงปลายปี 2557 และต้นปี 2558 เป็ นต้นไป ได้แก่ โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท109 โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 และโครงการ B-Republic สุขมุ วิท 101/1 โดยรวมคิด
เป็ นร้อยละ 61.95 ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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รายละเอียดของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแยกตามโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 สามารถสรุปได้ดงั นี้
โครงการ
โครงการ Sense of London
สุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington สุขมุ วิท
107
โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท
107
โครงการ The Knight I และ II
สุขมุ วิท 107
โครงการ Knightsbridge
สุขมุ วิท 107
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท109
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115
โครงการ Knightsbridge Sky
River Ocean
โครงการ B-Republic สุขมุ วิท
101/1
โครงการ Tropicana เอราวัณ
โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท
105
โครงการ Notting Hill ติวานนท์แคราย
โครงการ The Cabana สําโรง
โครงการในอนาคต
รวมต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
66,411.2
75.91

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
6,188.6
2.63
-

21,072.7

24.09

77,836.6

33.09

28,854.8

3.73

20,214.6

1.53

8.6

0.00

48,474.0

20.61

85,065.0

11.01

28,924.7

2.19

-

-

-

-

72,956.3

9.44

59,485.1

4.51

-

-

75,459.9

32.08 149,748.5

19.38

304,283.4

23.09

-

-

27,282.5
-

11.59 41,244.7
8,696.4
- 177,793.4

5.34
1.12
23.01

123,210.6
110,040.2
216,882.7

9.35
8.35
16.46

-

-

-

- 147,825.0

19.13

278,848.0

21.16

-

-

-

-

156.0
60,318.5

0.02
7.81

1,972.7
61,523.5

0.15
4.67

-

-

-

-

64.2

0.01

45,658.5

3.46

100.00 772,722.8

-100.00

421.0
66,514.6
1,317,979.4

0.03
5.05
100.00

87,492.5

100.00 235,241.6

30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
-
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ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ต้นทุนค่าก่อสร้างและอื่นๆ ดอกเบีย้
จ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินทีบ่ นั ทึกเป็ นต้นทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557
สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายการ
ต้นทุนทีด่ นิ
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินทีบ่ นั ทึกเป็ น

31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
32,001.5
36.58
54,215.4
61.97
1,275.6
1.46

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
146,032.4
62.08 482,010.7
62.38
86,193.2
36.64 279,505.7
36.17
3,016.0
1.28 11,206.4
1.45

30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
591,891.8
44.91
687,547.4
52.17
38,540.2
2.92
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รายการ

31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ

87,492.5

235,241.6

1,317,979.4

ต้นทุน
ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

100.00

100.00

772,722.8

100.00

100.00

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

เงิ นมัดจําที่ดิน
เงินมัดจําที่ดินของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินมัดจําที่ดนิ สําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินมัดจําทีด่ นิ จํานวน 7.7 ล้านบาท
177.0 ล้านบาท 90.4 ล้านบาท และ 117.8 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 6.32 ร้อยละ 38.51 ร้อยละ 8.94
และร้อยละ 7.36 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
เงินมัดจําทีด่ นิ ณ สิน้ ปี 2555 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2,206.84 จากสิน้ ปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ ได้
วางเงินมัดจําเพื่อจะซือ้ ทีด่ นิ มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิม่ มากขึน้ จากปี 2554 อย่างไรก็ตาม เงิน
มัดจําทีด่ นิ ณ สิน้ ปี 2556 ลดลงร้อยละ 48.93 จากสิน้ ปี 2555 เนื่องจากเงินค่ามัดจําทีด่ นิ โครงการ The Knight I
และ II สุขมุ วิท 107 โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean และ โครงการ B-Republic สุขมุ วิท 101/1 ได้โอน
กรรมสิทธิ ์ซื้อขายที่ดินแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 แม้ว่าบริษัทฯ ได้วางเงินมัดจําเพื่อจะซื้อที่ดินเพิม่ เติมอีกจํานวน 3
โครงการ รวมจํานวน 88.3 ล้านบาท และเงินมัดจําทีด่ นิ ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.27 มี
สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ มีการซื้อที่ดนิ เพิม่ เติมเพื่อใช้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้วางเงินมัดจําที่ดนิ
สําหรับ 3 โครงการใหม่ จํานวน 35.5 ล้านบาท (โครงการ The Cabana สําโรง โครงการ Pause สุขมุ วิท 103 และ
โครงการ Pause สุขมุ วิท 115) ในขณะทีโ่ ครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 และ โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย
ได้โอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ แล้วในงวด 9 เดือนปี 2557

โครงการ
Notting Hill สุขมุ วิท 107
The Knight I และ II สุขมุ วิท 107
B-Loft สุขมุ วิท 115
Knightsbridge Sky River Ocean
B-Republic สุขมุ วิท101/1
Tropicana เอราวัณ
Villa Lasalle สุขมุ วิท 105
Notting Hill ติวานนท์-แคราย
โครงการ The Cabana สําโรง
โครงการ Pause สุขมุ วิท 103
โครงการ Pause สุขมุ วิท 115
รวมเงิ นมัดจําที่ดินทัง้ สิ้ น

31 ธันวาคม 2554
พันบาท
ร้อยละ
7,672.5
100.00
7,672.5
100.00

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
2,528.0
1.43
- 21,875.0
24.20
71,400.0
40.34
55,400.0
31.30
- 62,000.0
68.59
47,664.0
26.93
2,100.5
2.32
4,420.0
4.89
176,992.0
100.00 90,395.5
100.00

30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
62,000.0
52.65
20,225.3
17.18
7,770.0
6.60
23,508.0
19.96
4,255.9
3.61
117,759.2
100.00

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 23

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

เงิ นจ่ายล่วงหน้ า-ค่าก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
จํานวน 6.5 ล้านบาท 64.0 ล้านบาท และ 43.1 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.41 ร้อยละ 6.33 และร้อยละ
2.69 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิน้ ปี 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 883.96 จากสิน้ ปี
2555 และลดลงร้อยละ 32.67 จากสิน้ ปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจาก ณ สิน้ ปี 2556 มีเงินจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้างหลัก
มาจากโครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107 และโครงการ Knightsbridge Sky River Ocean ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 68.87 ของเงินจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้างรวม โดยนโยบายการจ่ายเงินล่วงหน้ า-ค่า
ก่อสร้าง จะขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขการตกลงกันระหว่างบริษทั ฯ และผูร้ บั เหมา โดยปกติสว่ นใหญ่บริษทั ฯ จะชําระค่าจ้าง
ล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา
งบการเงิ นรวม
โครงการ

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

พันบาท ร้อยละ พันบาท
โครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท
107
โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท115
โครงการ Knightsbridge Sky River
Ocean
โครงการ B-Republic สุขมุ วิท101/1
โครงการ Tropicana เอราวัณ
โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย
โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร
รวมเงิ นจ่ายล่วงหน้ า - ค่าก่อสร้าง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2556

30 กันยายน 2557

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

-

-

-

-

5,840.3

9.13

24.4

0.06

-

-

6,500.0
-

100.00
-

14,672.7
5,029.6
29,375.8

22.94
7.87
45.93

6,617.4
2,246.0
26,961.7

15.37
5.21
62.61

-

-

-

-

9,039.2

14.13

-

-

6,500.0

100.00

63,957.6

100.00

4,214.1
1,000.0
1,000.0
1,000.0
43,063.6

9.79
2.32
2.32
2.32
100.00

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ประกอบด้วยเงินมัดจําอื่น ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียนอื่นจํานวน 0.7 ล้านบาท 1.7 ล้านบาท 11.5 ล้านบาท และ 20.8 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.60
ร้อยละ 0.37 ร้อยละ 1.14 และร้อยละ 1.30 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 130.99 จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 582.26 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 80.31 จากสิน้ ปี 2556 มีสาเหตุ
หลักมาจากเงินมัดจําอื่น เช่น เงินมัดจําการซือ้ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสําหรับโครงการ และค่าเบีย้ ประกันภัย
จ่ายล่วงหน้า
ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 24

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

เงิ นฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํ้าประกันจํานวน 0.5 ล้านบาท ซึง่ เป็ นเงินคํ้า
ประกันเครือ่ งรูดบัตรเครดิต คิดเป็ นร้อยละ 0.11 ของสินทรัพย์รวมในปีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ณ สิน้ ปี 2556 และสิน้
ไตรมาส 3 ของปี 2557 บริษทั ฯ ไม่มเี งินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํ้าประกัน เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ยกเลิกการใช้เครื่องรูด
บัตรเครดิตดังกล่าวแล้ว
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่นายพีระพงศ์ จรูญเอก
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีเงินให้
กูย้ มื ระยะยาวแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันจํานวน 1.0 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.82 และ
ร้อยละ 0.21 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ณ สิน้ ปี 2556 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ ไม่มยี อดเงินให้กยู้ มื
ระยะยาวแก่บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ปรับเป็ นรายการเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทัง้
จํานวนในปีดงั กล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 - ข้อ 14. รายการระหว่างกัน)
ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ รอการพัฒนา จํานวน 8.1 ล้านบาท และ
9.2 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.80 และ ร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดสรุป
ดังนี้
ที่ดินรอการพัฒนา
ทีด่ นิ โครงการเทพารักษ์4
ทีด่ นิ แปลงถนนของโครงการ
Notting Hill ติวานนท์-แคราย
รวมทัง้ สิ้ น

0-1-99

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(พันบาท)
8,066.9

ณ วันที่
30 กันยายน 2557
(พันบาท)
8,066.9

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

0-0-71.2

-

1,086.0

บริษทั ออริจน้ิ วัน จํากัด

8,066.9

9,152.9

เนื้ อที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

กรรมสิ ทธิ์

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ รอการพัฒนา ซึง่ ได้แก่ ทีด่ นิ แปลงเทพารักษ์ 4 จํานวน 8.1 ล้านบาท แบ่งเป็ น
ต้นทุนค่าทีด่ นิ 7.6 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมจํานวนประมาณ 0.5 ล้านบาท ในระหว่างปี
2556 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื ทีด่ นิ แปลงเทพารักษ์ 4 จากกรรมการของกลุ่มบริษทั ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน
ส่วนที่ 2.3 - ข้อ 14. รายการระหว่างกัน) และปจั จุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการเพื่อ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดรายการทีด่ นิ ดังกล่าวนี้เป็ นรายการทีด่ นิ รอการ
พัฒนา
ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ รอการพัฒนา 9.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.46 จากสิน้ ปี
2556 เนื่องจากบริษทั ฯ ซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมเพือ่ เป็ นแปลงถนนทางเข้าออกของโครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 25

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั ฯ ได้แก่ ห้องชุดในคอนโดมิเนียม ของโครงการ Sense of London
สุขมุ วิท 109 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จํานวน 2.5 ล้านบาท และ 2.3 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.25 และ ร้อยละ 0.14 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

อาคาร Sense Of
อาคาร Sense Of
อาคาร Sense Of
อาคาร Sense Of
รวมทัง้ สิ้ น

London สุขมุ วิท 109 ห้อง 201 (1899/19)
London สุขมุ วิท 109 ห้อง 202 (1899/20)
London สุขมุ วิท 109 ห้อง 203 (1899/21)
London สุขมุ วิท 109 ห้อง 204 (1899/22)

งบการเงิ นรวม
มูลค่าตาม
มูลค่าตาม
บัญชี
บัญชี
31 ธันวาคม 30 กันยายน
2556
2557
(พันบาท)
(พันบาท)
637.2
581.5
657.7
600.2
634.4
579.0
589.6
538.0
2,518.9
2,298.7

กรรมสิ ทธิ์

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ณ สิน้ ปี 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 2.5 ล้านบาท
และ 2.3 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นการโอนมาจากรายการต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เนื่องจากบริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในห้องชุดของโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109
จํานวน 4 ห้อง เพื่อปล่อยเช่าพืน้ ทีใ่ ห้แก่รายย่อย เช่น ร้านซักรีด ร้านขายของชํา เป็ นต้น ทัง้ นี้ การทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุน
ในห้องชุดของโครงการดังกล่าว เพื่อเป็ นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ซ้อื บ้านภายในโครงการ
ดังกล่าว ซึง่ เป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯ
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิของบริษทั ฯ ได้แก่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างของสํานักงานขาย เป็ นหลัก โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ จํานวน 2.2 ล้านบาท 3.5
ล้านบาท 20.8 ล้านบาท และ 25.7 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.77 ร้อยละ 0.77 ร้อยละ 2.06 และร้อยละ
1.61 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 63.80 จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 490.30 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 23.67 จากสิน้ ปี 2556 มีสาเหตุ
หลักมาจากกลุ่มบริษทั ฯ มีการลงทุนเพิม่ เติมในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างเพิม่ ขึน้ อย่างมาก เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ มี
การก่อสร้างสํานักงานขายเพิม่ มากขึน้ สอดคล้องกับการเปิ ดจองโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ มีโครงการทีเ่ ริม่
เปิ ดจองในงวด 9 เดือนปี 2557 จํานวน 4 โครงการ (โครงการ Tropicana เอราวัณ โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท
105 โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย และโครงการ The Cabana สําโรง) สําหรับปี 2556 เปิ ดจองจํานวน 6
โครงการ (โครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115
โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean และโครงการ B-Republic สุขมุ วิท 101/1) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
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บริษทั ฯ มีโครงการใหม่ทเ่ี ริม่ เปิ ดจองครัง้ แรกเพียงจํานวน 2 โครงการ (โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 และ
โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107)
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

31 ธันวาคม 2554
(พันบาท) (ร้อยละ)
1,931.5
89.71

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้างอาคาร
สํานักงานขาย
รวม – สุทธิ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ)
2,123.5
60.21 16,080.9
77.24

30 กันยายน 2557
(พันบาท) (ร้อยละ)
19,905.6
77.31

221.6

10.29

802.1

22.74

2,158.4

10.37

3,319.1

12.89

-

-

601.3
-

17.05
-

2,540.5
39.7

12.20
0.19

2,097.6
425.1

8.15
1.65

2,153.1

100.00

3,526.9

100.00

20,819.5

100.00

25,747.4

100.00

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไ ม่มตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ ได้แ ก่ ค่า ลิข สิทธิซ์ อฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็ น หลัก โดย ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิจาํ นวน 0.4 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ ณ สิน้ ปี 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 เนื่องจาก
บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยลิขสิทธิ ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ มาในระหว่างปี 2556 เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สุทธิลดลงร้อยละ 17.37 จากสิน้ ปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ ทยอยตัดชําระค่าตัดจําหน่ าย โดยไม่ได้มกี ารลงทุนซื้อ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้ แต่อย่างใด
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดขึน้ สําหรับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทาง
ภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ ซึง่ บริษทั ฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้
ณ วันที่ ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จํานวน 3.5 ล้านบาท 6.2 ล้านบาท 14.3 ล้านบาท และ 26.2 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.85 ร้อยละ 1.35
ร้อยละ 1.42 และร้อยละ 1.63 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 79.38 จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 130.35 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 82.82 จากสิน้ ปี
2556 มีสาเหตุหลักมาจากเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปิ ดจองโครงการใหม่ๆ ของ
กลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ ถือเป็ นรายได้ทางภาษีและบริษทั ฯ ได้ชาํ ระภาษีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชีบริษทั ฯ ยังไม่ได้
บันทึกเป็ นรายได้ดงั กล่าว แต่จะบันทึกเป็ นรายได้ขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุด ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ดังนัน้ จึงถือเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เงินคํ้าประกันค่าไฟฟ้าและนํ้าประปา เป็ นหลัก โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 0.02 ล้าน
บาท 0.1 ล้านบาท 0.3 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.02 ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 0.03 และ
ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 176.47 จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 410.06 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 83.05 จากสิน้ ปี 2556 มีสาเหตุ
หลักมาจากเงินคํ้าประกันค่าไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้
16.1.4.2 การวิ เคราะห์แหล่งที่มาของเงิ นทุน
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 86.4 ล้านบาท
247.0 ล้านบาท 710.2 ล้านบาท และ 1,350.2 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้าเพิม่ ขึ้น จากการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ มากขึน้ จากจํานวน 3 โครงการในปี 2554 เป็ นจํานวน 20 โครงการ ณ สิน้ ไตร
มาส 3 ของปี 2557 โดยองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ รวม ได้แก่ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึง่ หนี้สนิ รวม
ของบริษทั ฯ ในช่วงปี 2554-2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 69.87 ของสินทรัพย์
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 247.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 185.98 จาก
จํานวน 86.4 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมจํานวน 199.2 ล้านบาท ซึง่ สอดคล้องการพัฒนาโครงการเพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 710.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 187.56 จาก
จํานวน 247.0 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและเงินกูย้ มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมจํานวน 530.0 ล้านบาท ซึง่ สอดคล้องการพัฒนาโครงการเพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 1,350.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 90.12 จาก
จํานวน 710.2 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และเงินกูย้ มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมจํานวน 1,057.2 ล้านบาท ซึง่ สอดคล้องการพัฒนาโครงการเพิม่ ขึน้
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสัมพันธ์) ซึ่งมีเจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั รับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็ นรายการหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555
2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จํานวน 11.2 ล้านบาท 32.7 ล้านบาท 101.6
ล้านบาท และ 145.1 ล้านบาท ตามลําดับ
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 192.67 จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 210.56 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 42.78 จากสิน้ ปี 2556 มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของงานก่อสร้างจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ มากขึน้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
งานก่อสร้างอาคาร
ชุดเฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร
ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
รวมเจ้าหนี้ การค้า กิ จการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

31 ธันวาคม 2554
พันบาท ร้อยละ
8,419.5 100.00
8,419.5

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท
ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
21,330.9 100.00
81,013.5 89.96
6,879.6
7.64

100.00

21,330.9

100.00

2,166.4
2.40
90,059.5 100.00

30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
119,720.8
95.57
5,550.9
4.43
125,271.7

100.00
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เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการเกี่ยวข้องกันของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากนายพีระพงศ์ จรูญเอก ซึ่ง
เป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557
บริษัทฯ มีเงิน กู้ยืม ระยะสัน้ จากกิจ การเกี่ยวข้องกัน จํานวน 9.3 ล้า นบาท 61.2 ล้า นบาท และ 140.0 ล้า นบาท
ตามลําดับ ทัง้ นี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้คนื เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องทัง้
จํานวนแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 - ข้อ 14. รายการระหว่างกัน)
เงิ นมัดจํารับและเงิ นรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของบริษทั ฯ คือ เงินที่บริษทั ฯ ได้รบั จากผู้ซ้อื ก่อนถึงวันโอน
กรรมสิทธิ ์ เช่น เงินจอง เงินทําสัญญา และเงินดาวน์ จะถูกบันทึกเป็ นเงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และ
จะโอนเป็ นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ ์ให้ผูซ้ ้อื ทัง้ นี้ เงินจอง เงินทําสัญญา และเงินดาวน์ โดยเฉลี่ยคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 10 ถึง 12 ของมูลค่าการขายห้องชุด ขึน้ อยู่กบั นโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจํานวน
32.2 ล้านบาท 77.9 ล้านบาท 200.0 ล้านบาท และ 363.9 ล้านบาท ตามลําดับ
เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 141.81 จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 156.61 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 81.95 จากสิน้ ปี
2556 มีสาเหตุหลักมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทยอยเปิ ดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2554 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทั ฯ มีโครงการทีเ่ ริม่ ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ ์ให้ลกู ค้า
ดังนัน้ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าบางส่วนจึงถูกรับรูเ้ ป็ นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคง
มีการพัฒนาโครงการใหม่เพิม่ ขึน้ จากแผนการขยายงานทีเ่ ติบโตขึน้ ทําให้บริษทั ฯ มีเงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในสัดส่วนมากกว่าจํานวนเงินที่โอนเป็ นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดย
รายละเอียดแยกตามรายโครงการ สรุปดังนี้
ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 29

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

Sense of London สุขมุ วิท 109

31 ธันวาคม 2554
พันบาท ร้อยละ
18,953.3
58.80

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
1,196.0
1.53
-

Kensington สุขมุ วิท 107
Notting Hill สุขมุ วิท 107

11,540.5
1,737.5

35.81
5.39

24,021.8
23,259.7

30.82
29.84

2,782.7
11,590.7

1.39
5.80

2,120.9
1,192.2

0.58
0.33

The Knight I และ II สุขมุ วิท 107

-

-

-

-

8,742.3

4.37

4,440.3

1.22

Knightsbridge สุขมุ วิท 107

-

-

29,460.5

37.81

117,456.2

58.73

142,589.2

39.18

B-Loft สุขมุ วิท 109

-

-

-

-

7,841.4

3.92

16,150.5

4.44

B-Loft สุขมุ วิท 115

-

-

-

-

8,463.8

4.23

18,065.9

4.96

Knightsbridge Sky River Ocean
B-Republic สุขมุ วิท 101/1

-

-

-

-

32,574.9
7,853.9

16.29
3.93

102,830.0
19,318.2

28.26
5.31

Tropicana เอราวัณ

-

-

-

-

2,693.2

1.34

33,886.0

9.31

Villa Lasalle สุขมุ วิท 105

-

-

-

-

-

-

19,427.1

5.34

Notting Hill ติวานนท์-แคราย

-

-

-

-

-

-

477.7

0.13

The Cabana สําโรง

-

-

-

-

-

-

3,407.6

0.94

32,231.3

100.00

77,938.0

100.00

199,999.1

100.00

363,905.6

100.00

โครงการ

รวมเงิ นมัดจํารับและเงิ นรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้า

30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
-

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 30

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการชําระเงินของโครงการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สรุปดังนี้

261,076.4

มูลค่าที่โอนกรรมสิ ทธิ์
แล้ว
ร้อยละ
พันบาท
ของมูลค่า
ที่ขายแล้ว
256,751.3
98.3

295,421.8

287,688.8

97.4

7,733.0

2.62

290,071.8

98.19

290,071.8

100.00

-

-

5,350.0

1.81

125,988.2

77,875.3

61.8

48,112.9

38.2

80,617.0

63.99

80,562.9

99.93

54.0

0.07

45,371.2

36.01

85,882.2

75,151.2

87.5

10,731.0

12.5

75,788.4

88.25

75,681.4

99.86

107.0

0.14

10,093.7

11.75

721,804.4

-

-

-

-

142,454.0

19.74

141,759.7

99.51

694.3

0.49

579,350.4

80.26

157,314.4

-

-

-

-

16,179.8

10.29

16,031.6

99.08

148.2

0.92

141,134.6

89.71

191,670.8

-

-

-

-

18,472.7

9.64

18,253.6

98.81

219.1

1.19

173,198.1

90.36

1,287,753.2

-

-

-

-

106,724.6

8.29

105,236.9

98.61

1,487.8

1.39

1,181,028.6

91.71

395,823.8

-

-

-

-

20,343.9

5.14

20,008.4

98.35

335.4

1.65

375,479.9

94.86

278,443.7

-

-

-

-

35,532.1

12.76

34,892.5

98.20

639.7

1.80

242,911.5

87.24

447,428.7

-

-

-

-

23,672.5

5.29

23,508.0

99.30

164.6

0.70

423,756.2

94.71

มูลค่าที่ขาย
แล้ว
โครงการ
พันบาท
โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hill
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight I
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight
II สุขมุ วิท 107
โครงการ
Knightsbridge สุขมุ วิท
107
โครงการ B-Loft
สุขมุ วิท 109
โครงการ B-Loft
สุขมุ วิท 115
โครงการ
Knightsbridge Sky
River Ocean
โครงการ B-Republic
สุขมุ วิท 101/1
โครงการ Tropicana
เอราวัณ
โครงการ Villa Lasalle

มูลค่าที่ขายแล้วคงเหลือ

เงิ นที่ถึงกําหนดชําระสะสม

4,325.1

ร้อยละของ
มูลค่าที่ขาย
แล้วคงเหลือ
1.66

พันบาท

เงิ นที่ชาํ ระแล้วสะสม

256,974.0

ร้อยละของ
มูลค่าทีขาย
แล้ว
98.43

256,974.0

ร้อยละของ
เงิ นที่กาํ หนด
ชําระสะสม
100.00

พันบาท

พันบาท

เงิ นที่ค้างชําระสะสม
ร้อยละของเงิ นที่
พันบาท
ถึงกําหนดชําระ
สะสม
-

คงเหลือจํานวนที่ยงั ไม่ถึง
กําหนดชําระ
ร้อยละของ
พันบาท
มูลค่าที่ขาย
แล้ว
4,102.4
1.57

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 31

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
มูลค่าที่ขาย
แล้ว
โครงการ
พันบาท
สุขมุ วิท 105
โครงการ Notting Hill ติ
45,721.1
วานนท์-แคราย
โครงการ The Cabana
86,412.5
สําโรง
รวม
4,380,741.0
แหล่งทีม่ า : ข้อมูลบริษทั ฯ

มูลค่าที่โอนกรรมสิ ทธิ์
แล้ว
ร้อยละ
พันบาท
ของมูลค่า
ที่ขายแล้ว

มูลค่าที่ขายแล้วคงเหลือ

เงิ นที่ถึงกําหนดชําระสะสม

ร้อยละของ
มูลค่าที่ขาย
แล้วคงเหลือ

ร้อยละของ
มูลค่าทีขาย
แล้ว

พันบาท

พันบาท

เงิ นที่ชาํ ระแล้วสะสม
พันบาท

ร้อยละของ
เงิ นที่กาํ หนด
ชําระสะสม

เงิ นที่ค้างชําระสะสม
ร้อยละของเงิ นที่
ถึงกําหนดชําระ
สะสม

พันบาท

คงเหลือจํานวนที่ยงั ไม่ถึง
กําหนดชําระ
ร้อยละของ
พันบาท
มูลค่าที่ขาย
แล้ว

-

-

-

-

824.2

1.80

824.2

100.00

-

-

44,896.9

98.20

-

-

-

-

21,025.4

24.33

21,025.4

100.00

-

-

65,387.0

75.67

697,466.6

15.9

70,901.9

1.6

1,088,680.5

24.85

1,084,830.4

99.65

3,850.1

0.35

3,292,060.5

75.15

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 32

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

สําหรับรายละเอียดค้างชําระสะสมเงินของโครงการของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีดงั นี้
ชื่อโครงการ
โครงการ Kensington สุขมุ วิท
107
โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท
107
โครงการ The Knight I สุขมุ วิท
107
โครงการ The Knight II สุขมุ วิท
107
โครงการ Knightsbridge
สุขมุ วิท 107
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท109
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115
โครงการ Knightsbridge Sky
River Ocean
โครงการ B-Republic สุขมุ วิท
101/1
โครงการ Tropicana เอราวัณ
โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท
105
โครงการ Notting Hill ติวานนท์แคราย
โครงการ The Cabana สําโรง
รวม

เงิ นค้างชําระสะสม
จํานวน
พันบาท
ราย
-

ค้างชําระ 1-3 เดือน ค้างชําระ 3-6 เดือน
จํานวน
จํานวน
พันบาท
พันบาท
ราย
ราย
-

ค้างชําระเกิ น 6 เดือน
จํานวน
พันบาท
ราย
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

54.0

-

-

1

54.0

-

-

1

107.0

1

107.0

-

-

-

-

21

694.3

18

520.8

3

173.5

-

-

9
14
44

148.2
219.1
1,487.8

8
12
36

118.3
125.7
1,044.5

1
2
8

29.9
93.4
443.3

-

-

9

335.4

6

199.6

3

135.8

-

-

9
10

639.7
164.6

4
10

116.0
164.6

5
-

523.7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

3,850.1

95

2,396.5

23

1,453.6

-

-

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ภาษี เงิ นได้ค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจํานวน 3.4 ล้าน
บาท 11.3 ล้านบาท และ 3.8 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ ไม่มภี าษีเงินได้คา้ งจ่าย เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 231.38 จากสิน้ ปี
2555 และลดลงร้อยละ 66.8 จากสิน้ ปี 2556 ซึง่ สอดคล้องกับผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษทั ฯ
เจ้าหนี้ ค่าหุ้น
เจ้าหนี้ค่าหุ้นของบริษทั ฯ เกิดจากการที่บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของออริจ้นิ วัน จากผู้ถอื หุ้นเดิม เมื่อ
ตุลาคม 2555 เพื่อการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ แต่ยงั ค้างชําระการจ่ายค่าหุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2556 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้ค่าหุน้ จํานวน 1.00 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุน้
ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 33

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 - ข้อ 14.
รายการระหว่างกัน)
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ประกอบด้วยภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นจํานวน 0.3 ล้านบาท 0.8 ล้านบาท 3.4 ล้านบาท
และ 2.4 ล้านบาท ตามลําดับ
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ณ สิน้ ปี 2555 และ 2556 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 183.35 จากสิน้ ปี 2554 และร้อยละ 342.31
จากสิ้น ปี 2555
โดยมีสาเหตุ ห ลัก มาจาก ภาษีหกั ณ ที่จ่า ยค้างจ่ายเพิ่ม ขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ และงานก่อสร้างโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการที่บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ
เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 27.59 จากสิน้ ปี 2556 ซึง่
ไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั ฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ
เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินรวมจํานวน 42.7 ล้านบาท 121.2 ล้านบาท 330.0 ล้านบาท และ 693.3 ล้านบาท ตามลําดับ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 184.02 จากสิน้ ปี 2554 ร้อยละ 172.24 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 110.11 จากสิน้ ปี
2556 มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษทั ฯ กูย้ มื เงินเพิม่ เติมจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการเพิม่ มากขึน้
สอดคล้อ งกับ การขยายงานของบริษัท ฯ อย่า งต่ อ เนื่ อง จากจํา นวน 2 โครงการ ณ สิ้น ปี 2554 เป็ น จํา นวน 7
โครงการ ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 แม้ว่าบริษทั ฯ ได้ทยอยจ่ายชําระคืนเงินต้นตามการปลดจํานองของห้องชุด
สําหรับโครงการทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์แก่ลกู ค้าแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแยก
ตามรายโครงการ สรุปดังนี้
งบการเงิ นรวม
โครงการ
Sense of London สุขมุ วิท 109
Kensington สุขมุ วิท 107

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

30 กันยายน 2557

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

33,732.2
8,950.0

79.03
20.97 41,999.9

34.65

-

-

-

-

Notting Hill สุขมุ วิท 107

-

- 17,000.0

14.02

-

-

-

-

The Knight I และ II สุขมุ วิท 107

-

-

-

39,190.5

11.88

-

-

Knightsbridge สุขมุ วิท 107

-

- 50,596.0

33.57 201,487.2

29.06

B-Loft สุขมุ วิท 109

-

- 11,620.0

B-Loft สุขมุ วิท 115
Knightsbridge Sky River Ocean

-

-

-

-

41.74 110,787.2
9.59

17,751.0

5.38

82,055.9

11.83

-

85,000.0

25.76

57,614.5
85,000.0

8.31
12.26
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B-Republic สุขมุ วิท 101/1

-

-

-

-

77,268.0

Notting Hill ติวานนท์-แคราย

-

-

-

-

-

-

27,000.0

3.89

Notting Hill พหล-เกษตร

-

-

-

-

-

-

52,680.0

7.60

รวมเงิ นกู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงิ นกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

23.41 187,503.9

27.04

42,682.2 100.00 121,215.9 100.00 329,996.7 100.00 693,341.4 100.00
33,732.2 79.03 58,999.9 48.67 64,941.5 19.68 528,661.4 76.25
8,950.0

20.97 62,216.0

51.33 265,055.2

80.32 164,680.0

23.75
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โดยทัวไป
่ บริษทั ฯ จะสามารถเบิกใช้เงินกูส้ าํ หรับค่าทีด่ นิ และค่าก่อสร้างได้ เมื่อบริษทั ฯ มียอดขายโครงการ
แล้ว อยูท่ ช่ี ว่ งประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ (แล้วแต่ธนาคาร) และชําระคืนเงินกูเ้ มื่อ บริษทั ฯ
มีการโอนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ และ/หรือสิง่ ปลูกสร้าง/ห้องชุดให้แก่ผซู้ ้อื โดยหักคืนเงินกู้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ถึงร้อยละ 80 ของราคาซือ้ ขายห้องชุด (แล้วแต่ธนาคาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เงือ่ นไขของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ฯ ทีส่ าํ คัญ (Loan Covenants)
ได้แก่ การดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ไม่
เกินกว่า 4.0 เท่า (แล้วแต่ธนาคาร) และการดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ของนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญ
เอก รวมกันไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50.0 – 51.0 (แล้วแต่ธนาคาร) อย่างไรก็ตาม ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ สามารถดํารงอัตราส่วน
ทางการเงินดังกล่าวไม่เกินกว่าทีธ่ นาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนด
ทัง้ นี้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ฯ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียก
เก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดีของแต่ละธนาคาร (MLR)
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อของบริษทั ฯ เป็ นรายการสัญญาเช่าการเงินของบริษทั ฯ กับบริษทั ลีสซิง่ ในการเช่า
ยานพาหนะเพื่อ ใช้ใ นการดํา เนิ น งาน อายุข องสัญ ญามีร ะยะเวลาโดยเฉลี่ย ประมาณ 4 - 5 ปี โดย ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ รวมจํานวน 0.5 ล้านบาท 1.4 ล้าน
บาท และ 1.1 ล้านบาท ตามลําดับ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ ณ สิน้ ปี 2555 และ 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2554 เนื่องจากในปี 2554 บริษทั ฯ ยังไม่
มีรายการเช่าซื้อดังกล่าว และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 169.81 จากสิน้ ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษทั ฯ มีการทํา
สัญญาเช่าซือ้ ยานพาหนะเพิม่ ขึน้ จากจํานวน 1 คัน ณ สิน้ ปี 2555 เพิม่ เป็ นจํานวน 3 คัน ณ สิน้ ปี 2556 เพื่อใช้ใน
การดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ ลดลงร้อยละ
20.57 จากสิน้ ปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการทยอยชําระคืนค่าเช่าซือ้ โดยไม่ได้ทาํ สัญญาเช่าซือ้ เพิม่ เติม
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2554 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 สรุปดังนี้
รายการ
รวมหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าซือ้

31 ธันวาคม 2554
พันบาท ร้อยละ
-

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
503.0
100.00 1,425.0
100.00

30 กันยายน 2557
พันบาท ร้อยละ
1,132.0
100.00
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รายการ
หัก: ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ สุทธิ จากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี

31 ธันวาคม 2554
พันบาท ร้อยละ
-

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
102.7
20.42
392.4
27.54

-

400.3

79.58

1,032.6

72.46

30 กันยายน 2557
พันบาท ร้อยละ
402.7
35.58
729.2

64.42
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สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ คือ ภาระผูกพันของบริษทั ฯ ทีจ่ ะต้องจ่ายเงินชดเชย
ให้กบั พนักงานเมื่อออกจากงาน ตามผลประโยชน์ ท่กี ําหนดไว้ และในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยอิสระเพือ่ จัดทําการคํานวณสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสาํ รองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานจํานวน 0.2 ล้านบาท 0.3 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลําดับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ สิน้ ปี 2555 2556 และสิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2554 เนื่องจากยังไม่มกี ารสํารองผลประโยชน์ยาวของพนักงาน และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
54.06 จากสิน้ ปี 2555 และร้อยละ 117.54 จากสิน้ ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินสํารอง
ผลประโยชน์จากจํานวนพนักงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทีแ่ ปรผันตามค่าใช้จา่ ยเงินเดือนของพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 กันยายน 2557 กลุม่ บริษทั ฯ มีภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝา่ ยทุน สรุป
ดังนี้
ก) บริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาก่อสร้างโครงการ เป็ นจํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท และ 897 ล้าน
บาท ตามลําดับ
ข) บริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ เป็ นจํานวนประมาณ 121 ล้านบาท และ 240
ล้านบาท ตามลําดับ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเข้าทําสัญญาเช่า
ดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าพืน้ ทีแ่ ละสัญญาบริการ อายุสญ
ั ญามีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 - 3 ปี ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ มี
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการทีบ่ อกเลิกไม่ได้ สรุปดังนี้
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งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2556
พันบาท

30 กันยายน 2557
พันบาท

ภายใน 1 ปี

4,242.2

5,109.4

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,046.6

509.4

รวม

5,288.8

5,618.8

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 35.0 ล้าน
บาท 212.7 ล้านบาท 300.8 ล้านบาท และ 250.2 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากบริษทั ฯ มีกําไรสะสมเพิม่ ขึน้ จากการดําเนินงาน รวมทัง้ มีการเพิม่ ทุนจํานวน 150.0 ล้านบาท และจํานวน
25.0 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ โดยรายการหลักของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ได้แก่ หุ้นที่
ออกจําหน่ ายและชําระแล้ว และกําไรสะสม ซึ่งส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯ ในช่วงปี 2554-2556 และสิน้ ไตร
มาส 3 ของปี 2557 คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 30.13 ของสินทรัพย์รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 212.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 507.3
จากจํานวน 35.0 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แล้วจากเดิม 50.0 ล้านบาทเป็ น 200.0 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 15 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
10 บาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2555 บริษทั ฯ ยังได้เริม่ ทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการ Sense of London สุขมุ วิท
109 และบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ ณ สิน้ ปี 2555 เท่ากับ 28.6 ล้านบาท ส่งผลให้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ กําไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร เพิม่ ขึน้ เป็ น 10.8 ล้านบาท จากจํานวน -16.8 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 300.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.5
จากจํานวน 212.7 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 200.0 ล้าน
บาทเป็ น 300.0 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 10 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 100.0 ล้านบาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเป็ นจํานวนเงิน 25.0 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2556
บริษทั ฯ เริม่ ทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการ Kensington สุขุมวิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107
เพิม่ เติม ส่งผลให้กาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึน้ เป็ น 75.0 ล้านบาท จากจํานวน 10.8 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจาํ นวน 250.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.81
จากจํานวน 300.8 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน
84.4 ล้านบาท
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา (2554-2556) บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผล แต่สาํ หรับงวด 9 เดือนสิน้ สุด
30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จํานวน 84.4 ล้านบาท หรือคิดเป็ นเงินปนั ผลต่อหุน้
จํานวน 3.8 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่จ่ายเงินปนั ผล) และอัตราการจ่ายเงินปนั ผลระหว่าง
กาลต่อกําไรสุทธิสาํ หรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 249.53
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ (D/E ratio) เท่ากับ 2.47 เท่า 1.16 เท่า 2.36 เท่า และ 5.40 เท่า และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Interest bearing debt to Equity ratio) เท่ากับ 1.22 เท่า 0.57 เท่า 1.10 เท่า และ 2.78 เท่า
ตามลําดับ
ณ สิน้ ปี 2555 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Interest bearing debt to Equity ratio) ลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 150.0
ล้านบาท โดยชําระแล้วทัง้ จํานวน รวมถึงกําไรสุทธิทเ่ี พิง่ เริม่ รับรูใ้ นปี 2555
ณ สิน้ ปี 2556 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Interest bearing debt to Equity ratio) เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินระยะยาวเพิม่ มากขึน้
เพือ่ ใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของบริษทั ฯ
ณ สิน้ ไตรมาส 3 ของปี 2557 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest bearing debt to Equity ratio) เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินระยะ
ยาวเพิม่ มากขึน้ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลใน
งวดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษทั ฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนในครัง้ นี้แล้ว จะทําให้บริษทั ฯ มี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
16.1.4.3 การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2557 จํานวน 221.5 ล้านบาท 259.0 ล้านบาท และ 333.1 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี 2555 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 221.5 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ไป
เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ การวางเงินมัดจําทีด่ นิ และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย รวมจํานวน 312.6 ล้านบาท
สําหรับปี 2556 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 259.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2555 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 12 โครงการ จํานวน 525.4 ล้านบาท แม้ว่า
บริษทั ฯ มีการรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพียงจํานวน 3 โครงการในปี 2556 และทยอยได้รบั เงินมัดจํา
รับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการเปิดขายโครงการใหม่ๆ
สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 333.1 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันปี 2556 ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 19 โครงการ จํานวน
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512.3 ล้านบาท รวมทัง้ มีการวางเงินมัดจําทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ เพื่อใช้พฒ
ั นาโครงการใหม่ แม้วา่ บริษทั ฯ จะทยอยได้รบั เงิน
มัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการเปิดขายโครงการ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2557 จํานวน 1.5 ล้านบาท 24.6 ล้านบาท และ 9.7 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี 2555 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 1.5 ล้าน โดยรายการหลัก ได้แก่ เงิน
ลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้ ประมาณ 8.3 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการลงทุนในงินฝากประจําและเงินลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อการ
บริหารสภาพคล่องของบริษทั ฯ และการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ ประมาณ 7.3 ล้านบาท สอดคล้องกับการ
ขยายงานของบริษทั ฯ
สําหรับปี 2556 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 24.6 ล้านบาท โดยรายการหลัก ได้แก่
กระแสเงินสดจ่ายจาการลงทุนในอาคารสํานักงานขาย เพื่อรองรับการเปิ ดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ของบริษทั ฯ
จํานวน 22.1 ล้านบาท รวมถึงบริษทั ฯ มีการจ่ายซือ้ ทีด่ นิ รอการพัฒนาเพือ่ การพัฒนาโครงการในอนาคต จํานวน 8.1
ล้านบาท ซึง่ อยูร่ ะหว่างการศึกษาเป็ นไปได้ของโครงการ
สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2557 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 9.7 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของการลงทุนในสํานักงานขายจากจํานวน 3 โครงการในปี 2556
เป็ นจํานวน 2 โครงการ ในงวด 9 เดือนของปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ลดลง รวมทัง้
มีการรับคืนเงินให้กยู้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2557 จํานวน 237.7 ล้านบาท 285.5 ล้านบาท และ 357.4 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี 2555 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 237.7 ล้านบาท ซึง่ กระแสเงินสดรับส่วน
ใหญ่มาจากการกูย้ มื เงินระยะยาวเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาโครงการ จํานวน 152.5 ล้านบาท และเงินสดรับจากการ
เพิม่ ทุน จํานวน 150.0 ล้านบาท แม้วา่ บริษทั ฯ มีการชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว จํานวน 74.0 ล้านบาท
สําหรับปี 2556 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 285.5 ล้านบาท ซึง่ กระแสเงินสดรับส่วน
ใหญ่มาจากการกูย้ มื เงินระยะยาวเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาโครงการ จํานวน 359.5 ล้านบาท และเงินสดรับจากการ
เพิม่ ทุน จํานวน 25.0 ล้านบาท แม้วา่ บริษทั ฯ มีการชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว จํานวน 150.7 ล้านบาท
สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2557 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 357.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
จํานวน 458.6 ล้านบาท รวมทัง้ มีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากกรรมการเพิม่ ขึน้ จํานวน 78.8 ล้านบาท แม้วา่ บริษทั ฯ มี
การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน 84.4 ล้านบาท
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16.2 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงิ นหรือการดําเนิ นงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต
1)

นโยบายของภาครัฐ

จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ซึ่งรวมถึงโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง ทัง้ รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดนิ เพือ่ แก้ไขปญั หาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษทั ฯ คาด
ว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการขยายการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่
ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชนทางราง ประกอบกับราคานํ้ามันทีย่ งั คงอยู่ในระดับทีส่ งู ทําให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเลือกทีอ่ ยู่
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมทีใ่ กล้เส้นทางขนส่งมวลชนทางรางมากขึน้ เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยการเดินทาง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ (Zoning) จากการ
เปลีย่ นแปลงกฎหมายผังเมือง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ ได้ อย่างไร
ก็ตาม โครงการในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการกําหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ (Zoning) แต่อย่างใด
2)

ความผันผวนทางการเมือง

ความไม่มนใจในสถานการณ์
ั่
ความไม่สงบทางการเมืองทีม่ คี วามยืดเยือ้ อาจมีผลทําให้ทาํ ให้กจิ กรรมการซือ้
ขายอสังหาริทรัพย์ชะลอตัวลง เนื่องจากผูบ้ ริโภคอาจมีความไม่มนใจในภาวะเศรษฐกิ
ั่
จทําให้ชะลอการตัดสินใจการ
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนัน้ เนื่องจากโครงการของบริษทั ฯทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา ส่วนใหญ่อยูใ่ กล้แนวรถไฟฟ้า
ซึง่ ถือเป็ นจุดขายทีส่ าํ คัญ โดยหากการก่อสร้างรถไฟฟ้าถูกชะลอลงเพราะปจั จัยทางการเมือง ย่อมส่งผลให้ลกู ค้าไม่
มันใจที
่ จ่ ะโอนกรรมสิทธิ ์ หรือมีการโอนกรรมสิทธิ ์ล่าช้า ไม่ตรงตามประมาณการทีบ่ ริษทั ฯคาดไว้ ส่งผลให้บริษทั ฯ
และบริษทั ฯย่อยอาจเลื่อนการเปิดโครงการและชะลอการลงทุนเพือ่ รอดูสถานการณ์ และจะเปิดโครงการหรือกลับมา
ลงทุนเมือ่ มันใจว่
่ าสถานการณ์ต่างๆคลีค่ ลาย
3)

สภาวะเศรษฐกิ จ

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึง่ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค อาจจะทําให้
ผูบ้ ริโภคมีกาํ ลังซือ้ ลดลง หรืออาจตัดสินใจชะลอการซือ้ ออกไป ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขาย
โครงการเป็ นระยะเวลาทีน่ านขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ ได้
4)

ความสามารถในการทํากําไร

แนวโน้มต้นทุนการดําเนินธุรกิจทีป่ รับตัวสูงขึน้ เช่น ค่าทีด่ นิ ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ซึง่ จะมีผลต่อ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่บี ริษทั ฯ คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นในการบริหารจัดการต้นทุนค่าที่ดนิ และค่า
ก่อสร้าง และการดําเนินกลยุทธ์การตลาดทีจ่ ะสามารถคงระดับราคาขายอสังหาริมทรัพย์ หรือคงระดับความสามารถ
ในการทํากําไรให้มปี ระสิทธิภาพเหมือนกันทีผ่ า่ นมาในอดีต
5)

เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

เนื่องด้วยการดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษทั ฯ ต้องมีการพึง่ พึงเงินกู้ยมื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเป็ นจํานวนมาก ท่ามกลางปจั จัยความไม่แน่ นอนหลายประการ ภาคธนาคารเริม่ มีความ
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บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึน้ นอกจากนัน้ ต้นทุนทางการเงินอาจมีความเสีย่ งที่จะปรับตัวสูงขึน้ ได้ ส่งผลให้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ชะลอการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต
6)

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก

ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ จํานวนหุน้ ของบริษทั ฯ จะเพิม่ ขึน้ อีก
150 ล้านหุน้ จาก 450 ล้านหุน้ รวมเป็ น 600 ล้านหุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท) หรือคิดเป็ นการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ร้อยละ 25.00 ซึง่ จะส่งผลให้อตั รากําไรต่อหุน้ ของบริษทั ฯ ในอนาคตลดลง
เนื่องจากจํานวนหุน้ ทีใ่ ช้เป็ นฐานในการคํานวณเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังมีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาเสร็จแล้วและอยูใ่ นระหว่างการรับรูร้ ายได้ในปี น้ี และโครงการ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาซึง่ จะสามารถทยอยโอนกรรมสิทธิ ์และรับรูร้ ายได้ในปี 2557 ถึงปี 2560 อีกหลายโครงการ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ คาดว่าในระยะยาวบริษทั ฯ จะได้รบั ผลดีจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเงินที่
ได้จะนําไปใช้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ เพื่อชดเชยกับ
ผลกระทบจากจํานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
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