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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ภาพรวมของการดาํเนินงานที ผ่านมา 
 

บริษัทและบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที"ดินเพื"อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และ
บ้านเดี"ยว โดยบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาและเป็นเจ้าของโครงการ และในวนัที" 18 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ดําเนินการซื 5อหุ้นสามญัของบริษัท ธนา
สิริ พร๊อพเพอร์ตี 5 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“TPD”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.6 เพื"อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้เกิดความชดัเจนและไม่ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

TPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดัตั 5งขึ 5นในปี 2533 ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที"ดินเพื"อขาย
ประเภทบ้านแฝด บ้านเดี"ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ โดยเป็นผู้พฒันาและเป็นเจ้าของโครงการ ซึ"งเน้นการพฒันาโครงการในจงัหวดั
ภูเก็ต และในเดือนมีนาคม 2551 TPD ได้เข้าซื 5อโครงการบ้านสวนเนรมิตบางส่วนจากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท คิงส์ แอนด์จอย 
จํากดั (“K&J”) ซึ"งไม่มีความเกี"ยวข้องกบับริษัทและนําโครงการดงักล่าวมาพฒันาต่อ และเริ"มดําเนินการขายในเดือนกรกฎาคม 2551 ภายใต้
ชื"อใหม่วา่ “โครงการไพร์มเพลส เนรมิต-อนสุาวรีย์” 

 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 TPD มีที"ดินรอการพฒันาตั 5งอยู่ที"ตําบลกมลา อําเภอกระทู้  จงัหวดัภูเก็ต เนื 5อที" 104-2-76.9 ไร่ มีมลูค่า
ตามบญัชีจํานวน 52.0 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระที"ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ได้ทําการประเมินราคาที"ดนิตามวธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ"งมีมลูคา่ตลาดที"ประเมินได้จํานวน 764.0 ล้านบาท ในการประเมินครั 5งล่าสุด
ตามรายงานวนัที"ประเมิน 10 กมุภาพนัธ์ 2554 โดยมีวตัถุประสงค์เพื"อทบทวนราคาประเมินที"ดินดงักล่าว ทั 5งนี 5 ปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาความเป็นไปได้ของการนําที"ดนิดงักล่าวมาพฒันาโครงการ 
 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 729.4 ล้านบาท ซึ"งลดลงจากปี 2555 ซึ"งมีรายได้รวมเท่ากบั 731.0 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.2 มีผลกําไรสุทธิ 36.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของรายได้รวม โดย ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมี
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที"อยู่อาศยัเพื"อขายระหว่างดําเนินการ รวมทั 5งสิ 5น 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ"งจะ
ทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั 5งสิ 5นประมาณ 3,020 ล้านบาท ทั 5งนี 5 ปัจจัยที"ทําให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2556 เพิ"มขึ 5น 
เนื"องมาจากสาเหตหุลักๆ คือ ลูกค้าเริ"มคลายความกังวลเกี"ยวกับเรื"องปัญหานํ 5าท่วม อย่างไรก็ตาม กําลงัซื 5อภาพรวมยังถือว่าหดตวัลงอนั
เนื"องมาจากนโยบายรถคนัแรก สภาวะหนี 5สินต่อครัวเรือนที"เพิ"มสูงขึ 5น นโยบายของสถาบนัการเงินในการพิจารณาอนมุตัิสินเชื"อที"เข้มงวดขึ 5น 
ประกอบกบัสภาพถนนทางเข้าโครงการในเขตนนทบรีุของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื"อรองรับระบบคมนาคม
ของจงัหวดัฯ   
 

นโยบายการบัญช ี
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื"องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที"ดนิเมื"องานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมีการ
โอนกรรมสิทธิSและผลประโยชน์ที"มีนัยสําคญัในทรัพย์สินให้กับผู้ ซื 5อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที"ดินโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพัฒนา
ทั 5งหมดที"คาดวา่จะเกิดขึ 5นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทนุที"เกิดขึ 5นจริงด้วย) ให้กบับ้านพร้อมที"ดินที"ขายตามอตัราส่วนพื 5นที"ที"ขายของแต่
ละโครงการ 
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1. การวิเคราะห์กาํไรขาดทุน 
 

1.1 การวเิคราะห์รายได้ 
 

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสนิค้า 
 

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้าน บาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี"ยว/บ้านแฝด บริษัท 480.6 65.9 418.7 57.3 248.2 39.5 

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท 170.8 23.4 240.5 32.9 268.7 42.8 

- บ้านเดี"ยว/บ้านแฝดชั 5นเดียว บริษัทย่อย 35.0 4.8 31.0 4.2 63.6 10.1 

- อาคารพาณิชย์ 
บริษัท 

บริษัทย่อย 
40.9 5.6 33.9 4.7 43.3 6.9 

รวมรายได้จากการขาย  727.3 99.7 724.1 99.1 623.8 99.3 

รายได้อื"น 2)  2.1 0.3 6.9 0.9 4.6 0.7 

รวมรายได้  729.4 100.0 731.0 100.0 628.4 100.0 

หมายเหต ุ: 1)  รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที,ดินเมื,อโอนกรรมสิทธิ0  
               2) รายไดอื้,น ประกอบดว้ย ดอกเบี2ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ 

 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 729.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 
แบง่เป็นรายได้จากการขายสทุธิเพิ"มขึ 5นจํานวน 3.2 ล้านบาท รายได้อื"นๆ ลดลงจํานวน 4.8 ล้านบาท 
 

รายได้จากการขายสุทธิเพิ"มขึ 5น เนื"องจากลูกค้าเริ"มคลายความกงัวลเกี"ยวกบัเรื"องปัญหานํ 5าท่วม อย่างไรก็ตาม กําลงัซื 5อภาพรวมยงั
ถือว่าหดตวัลงอันเนื"องมาจากนโยบายรถคนัแรก สภาวะหนี 5สินต่อครัวเรือนที"เพิ"มสูงขึ 5น นโยบายของสถาบนัการเงินในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื"อที"เข้มงวดขึ 5น ประกอบกับสภาพถนนทางเข้าโครงการในเขตนนทบุรีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื"อ
รองรับระบบคมนาคมของจงัหวดัฯ   
 

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2556 และปี 2555 จํานวน 689.3 ล้านบาท และ 659.2 ล้านบาท
(ตามลําดบั) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 2556 และปี 2555 จํานวน 38.0 ล้านบาท และ 64.9 ล้านบาท(ตามลําดบั) 
 

1.2 การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ 
 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 494.8 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที"ร้อยละ 67.8 
ซึ"งเป็นอตัราส่วนที"ลดลงจากปีก่อน เนื"องจากสาเหตุหลกัๆ คือ การควบคมุต้นทนุค่าก่อสร้างให้เหมาะสมกับแบบบ้าน และการควบคุมดแูล
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คา่ใช้จ่ายงานโครงการในระหว่างปี 2556 ประกอบกบัในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดแูลฟื5นฟูสภาพโครงการและจดัทําระบบป้องกนันํ 5า
ทว่มทกุโครงการ  และต้นทนุคา่ก่อสร้างที"เพิ"มสงูขึ 5นโดยส่วนหนึ"งเนื"องมาจากการปรับคา่แรงขั 5นตํ"าทั"วประเทศเป็น 300 บาท 
 

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ 
 

สําหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 162.3 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
รายได้รวมอยู่ที"ร้อยละ 22.2 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ทั 5งนี 5 เนื"องจากมาตรการควบคมุดแูลและลดคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื"อให้สอดคล้องกบัสภาวะรายได้ที"ลดลง ซึ"งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื"อง
ในระหวา่งปี 2554 จนถงึปัจจบุนั 
 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 25.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้
รวมอยู่ที"ร้อยละ 3.5 ทั 5งนี 5 ค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินที"ลดลงเป็นผลมาจากปริมาณการจองซื 5อบ้านของผู้สนใจโครงการที"เพิ"มมากขึ 5นจากปี
ก่อน ทําให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ ยืมเพื"อพฒันาโครงการได้ดีขึ 5น 
 

1.2.4 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 10.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้
รวมอยู่ที"ร้อยละ 1.4 เพิ"มขึ 5นจากปีก่อน 12.3 ล้านบาท เนื"องจากผลการดําเนินงานที"ปรับตวัเพิ"มขึ 5นในปี 2556 ทั 5งนี 5รวมรายได้ภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีจํานวน 0.3 ล้านบาท 
 

1.3 กําไรจากการดําเนินงาน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เงินได้ ในปี 2555 จํานวน 72.3 ล้านบาท เพิ"มขึ 5นจากปีก่อน 55.7 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 335.5 เนื"องจากบริษัทเน้นการขายโครงการโดย
เน้นรูปแบบบ้านที"ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั 5งทําเลที"ตั 5งซึ"งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้มีรายได้จาก
การโอนเพิ"มขึ 5น ประกอบกับการดูแลควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้เหมาะสม จึงส่งผลให้ผลกําไรจากการ
ดําเนินงานเพิ"มขึ 5นในปี 2556 
 

1.4 กําไรสุทธิ 
 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิเท่ากับ 36.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของรายได้จากการขายสุทธิ โดยมี
จํานวนมากกว่าปี 2555 ที"มีผลขาดทนุสุทธิ เท่ากบั 15.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของรายได้จากการขายสุทธิ สดัส่วนกําไรต่อรายได้
จากการขายสุทธิเพิ"มขึ 5นร้อยละ 342.4 เนื"องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินที"ลดลงในระหว่างปีอนัเนื"องมาจากการเพิ"มขึ 5นของการ
ตดัสินใจจองซื 5อบ้านของผู้สนใจโครงการ ทําให้สามารถปลอดคืนเงินกู้ ยืมเพื"อพฒันาโครงการได้เร็วขึ 5น 
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2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

2.1 สินทรัพย์ 
 

เมื"อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 1,255.4 ล้าน
บาท และ 1,355.7 ล้านบาท (ตามลําดบั) ลดลง 100.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ
สําหรับโครงการที"อยู่ระหว่างการพฒันาเพื"อขายต่อเนื"องมาจากปีก่อน ในระหว่างปี 2555 และการลดลงของที"ดินรอพฒันา ซึ"งบริษัทได้เริ"ม
พฒันาเพิ"มขึ 5น 2  โครงการ 
 

2.2 หนี 8สิน 
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีหนี 5สินรวม 847.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี 5สินหมนุเวียน เท่ากบั 768.1 ล้านบาท และหนี 5สินไม่
หมนุเวียน เท่ากับ 79.1 ล้านบาท ซึ"งลดลงจากปีก่อน 142.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 สาเหตหุลักมาจากการชําระคืนกู้ ยืมเงินเพื"อ
โครงการจากสถาบนัการเงินเพิ"มสงูขึ 5นจากสถานการณ์การขายที"เริ"มมีทิศทางดีขึ 5นในระหว่างปี ทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินลดลง 130.3 
ล้านบาท และหนี 5สินผลประโยชน์พนกังานลดลง 2.9 ล้านบาท จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เริ"มบงัคบัใช้ใหม่ในปี 
2554 ในขณะที"เจ้าหนี 5การค้าลดลง 2.6 ล้านบาท  
 

2.3 ส่วนของเจ้าของ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 408.2 ล้านบาท เพิ"มขึ 5นจากปีก่อน 42.3 ล้านบาทหรือ
คดิเป็นร้อยละ 11.6 จากผลกําไรสุทธิระหว่างปี 2556 จํานวน 36.6 ล้านบาท และได้รับชําระค่าซื 5อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 1.0 ล้านบาท 
จากการขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื 5อหุ้นสามญัเมื"อวนัที" 4 มิถนุายน 2556 และวนัที" 4 ธนัวาคม 2556 
 

ทั 5งนี 5 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี 5สินรวม 847.3 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 408.2 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี 5สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นประมาณ 2.1 เทา่ 
 

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 
 

จากงบการเงินรวมสิ 5นสุด ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา(จ่ายไป)ในการ
ดําเนินงานสุทธิ จํานวน 164.1 ล้านบาท และ 107.6 ล้านบาท ตามลําดบั กระแสเงินสดได้มา(จ่ายจาก)กิจกรรมลงทนุ จํานวน 0.6 ล้านบาท 
และ (1.7) ล้านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน (179.4) ล้านบาท และ (116.7) ล้านบาท 
ตามลําดบั ทั 5งนี 5เนื"องมาจากวงเงินสินเชื"อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแหง่ ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 5น เพื"อใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและโครงการก่อสร้างหลายแหง่ 

 
 

 


