
 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน
 

ภาพรวมของการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 
ละ 6.8 มีผลกําไรสทุธิ 15.6 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที.อยู่อาศยัเพื.อขายระหว่างดําเนินการ รวมทั 3งสิ 3น
2 โครงการ คือ โครงการธนาฮาบแิทต ปิ. นเกล้า-
รับรู้รายได้ รวมทั 3งสิ 3นประมาณ 2,864.4 ล้านบาท 
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่
โครงการเพื.อเปิดขาย อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและ
ระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์

 

นโยบายการบัญช ี
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื.องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที.ดิน
การโอนกรรมสิทธิCและผลประโยชน์ที.มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 3อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที.ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพั
ทั 3งหมดที.คาดวา่จะเกิดขึ 3นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทนุที.เกิดขึ 3นจริงด้วย
ละโครงการ 
 

1. การวิเคราะห์กาํไรขาดทุน 
 

1.1 การวเิคราะห์รายได้ 
ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี�ยว/บ้านแฝด บริษัท 

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท

- บ้านเดี�ยว/บ้านแฝดชั2นเดียว บริษัทย่อย 

รวมรายได้จากการขาย 

รายได้อื�น 2) 

รวมรายได้ 

หมายเหต ุ: 1)  รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ#
               2)  รายไดอื้�น ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ
                   จากการจําหนา่ยทรัพย์สิน 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 790.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ.งมีรายได้รวมเท่ากบั 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม โดย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมีโครงการ

ขายระหว่างดําเนินการ รวมทั 3งสิ 3น 9 โครงการ (ระหว่างขาย 7
-สิรินธร และ โครงการธนาซโิอ พลสั) คดิเป็นมลูคา่โครงการคงเหลือซึ.งจะทยอยปิดการขายและ

ล้านบาท ทั 3งนี 3 ปัจจยัที.ทําให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2559 ลดลง
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายใน

อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและ
ระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์ 

และบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื.องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที.ดิน เมื.องานก่อสร้
การโอนกรรมสิทธิCและผลประโยชน์ที.มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 3อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที.ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพั

โดยพิจารณาถึงต้นทนุที.เกิดขึ 3นจริงด้วย) ให้กบับ้านพร้อมที.ดินที.ขายตา

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า 
 

ดาํเนินการ
โดย 

ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

บริษัท 586.0 74.2 517.2 61.0

บริษัท 170.2 21.5 299.1 35.3

บริษัทย่อย 30.9 3.9 26.3 3.1

 787.1 99.6 842.6 99.4

 3.0 0.4 4.8 0.6

 790.1 100.0 847.4 100.0

รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ# 
 รายไดอื้�น ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่าง  ๆกําไรจากการรับโอนที�ดินบางสว่นในบริษัทย่อย และกําไร

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ซึ.งมีรายได้รวมเท่ากบั 847.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมีโครงการ

7 โครงการ และ ระหว่างก่อสร้าง         
คดิเป็นมลูคา่โครงการคงเหลือซึ.งจะทยอยปิดการขายและ

ลดลง เนื.องมาจากสาเหตหุลกัๆ คือ 
อยู่ระหว่างการพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายใน

อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและ

เมื.องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธิCและผลประโยชน์ที.มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 3อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที.ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพฒันา

ให้กบับ้านพร้อมที.ดินที.ขายตามอตัราส่วนพื 3นที.ที.ขายของแต่

 

ปี 2557 

สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

61.0 320.3 48.4 

35.3 273.4 41.3 

3.1 66.6 10.1 

99.4 660.3 99.8 

0.6 1.0 0.2 

100.0 661.3 100.0 

กําไรจากการรับโอนที�ดินบางสว่นในบริษัทย่อย และกําไร 



 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 
แบง่เป็นรายได้จากการขายสทุธิลดลงจํานวน 55.5
 

รายได้จากการขายสทุธิลดลง เนื.องจาก
การพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายในโครงการเพื.อเปิดขาย 
คืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์
โครงการรวม 2 โครงการ (คือ โครงการธนาคลสัเตอร์ 
ยอดรับรู้รายได้ลดลง สําหรับรายได้อื.นลดลงขึ 3นเนื.องจาก
 

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 
(ตามลําดบั) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 
 

1.2 การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 
ซึ.งเป็นอตัราส่วนที.เพิ.มขึ 3นจากปีก่อน เนื.องจากสาเหตหุลกัๆ คือ
สงูขึ 3น 

  

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ
 

สําหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 
รายได้รวมอยู่ที.ร้อยละ 27.6 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
ทั 3งนี 3 เนื.องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที.เพิ.มขึ 3นเพื.อการกระตุ้นยอด
ทดแทนตําแหน่งที.วา่งลงตามสมควร  

 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 
ร้อยละ 2.2 ทั 3งนี 3 คา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินที.ลดลง
ส่วนใหญ่จะถูกบนัทึกเป็นต้นทนุของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบกับปริมาณ
พฤกษ์-ทา่นํ 3านนท์ที.เพิ.มขึ 3นจากปีก่อน ทําให้ความสามารถในการ
 

1.2.4 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 
ร้อยละ 0.9 ลดลงจากปีก่อน 4.4 ล้านบาท เนื.องจาก
ตดัจ่ายลดลงประมาณ 0.9 ล้านบาท ตามที.ได้เริ.มมีการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที. 

 

1.3 กําไรจากการดําเนินงาน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เงินได้ ในปี 2559 จํานวน 40.4 ล้านบาท ลดลง
จากโครงการเดมิซึ.งขายปิดโครงการในระหวา่งปี 
โดยเน้นรูปแบบบ้านที.ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั 3งทําเลที.ตั 3งซึ.งตอบสนองความต้องการของผู้
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และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 790.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 57.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.5 ล้านบาท รายได้อื.นๆ ลดลงจํานวน 1.8 ล้านบาท 

เนื.องจากสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่
การพฒันาเตรียมความพร้อมของสินค้าภายในโครงการเพื.อเปิดขาย อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความ
คืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวัทอง และราชพฤกษ์ และ

คลสัเตอร์ ราชพฤกษ์-สิรินธร และโครงการไพร์มเพลส เดอะกรีนเนอรี.
ขึ 3นเนื.องจากกําไรจากการประเมินที.ดนิรอพฒันาบางส่วนของบริษัทย่อย

มีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2559 และปี 2558 จํานวน 756.2 
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 2559 และปี 2558 จํานวน 30.9 ล้านบาท และ 26.3 

การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 

และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 531.6 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.ร้อยละ 
จากปีก่อน เนื.องจากสาเหตหุลกัๆ คือ มลูค่ารวมของต้นทนุในการดูแลบริการหลงัการขายสําหรับบ้านในโครงการ

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ 

และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 218.1 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ.มขึ 3นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 

มขึ 3นเพื.อการกระตุ้นยอดจองซื 3อ การปรับเงินเดือนประจําปีซึ.งยังดําเนินการตามปกติ และมี

 

และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 17.7 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
ลดลงเป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการใหม่ๆ หลายโครงการในระหว่างปี ซึ.งดอกเบี 3ย

ส่วนใหญ่จะถูกบนัทึกเป็นต้นทนุของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบกับปริมาณการจองซื 3อบ้านของผู้สนใจ
ทา่นํ 3านนท์ที.เพิ.มขึ 3นจากปีก่อน ทําให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการได้มากขึ 3น

 

และบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 7.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
เนื.องจากเนื.องจากรายการปรับปรุงทางภาษีในปี 2558 ประมาณ 17.5 

ล้านบาท ตามที.ได้เริ.มมีการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที. 12 เมื.อวนัที. 1 มกราคม 

และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
ลดลงจากปีก่อน 16.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.7 เนื.องจาก

จากโครงการเดมิซึ.งขายปิดโครงการในระหวา่งปี 2559 ประกอบกบับริษัทเน้นการขายโครงการที.มีสภาพภายในโครงการพร้อมในการเปิดขาย 
โดยเน้นรูปแบบบ้านที.ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั 3งทําเลที.ตั 3งซึ.งตอบสนองความต้องการของผู้

 
 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 

สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยรวม และโครงการใหม่ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ระหว่าง
อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณการจองซื 3อสูงขึ 3นในบางโครงการเนื.องจากความ

และในระหว่างปีบริษัทได้ขายปิด
เดอะกรีนเนอรี.-บางใหญ่) ทําให้ยอดขายและ

ประเมินที.ดนิรอพฒันาบางส่วนของบริษัทย่อยในปี 2558 

756.2 ล้านบาท และ 816.4 ล้านบาท 
26.3 ล้านบาท (ตามลําดบั) 

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.ร้อยละ 67.3 
มลูค่ารวมของต้นทนุในการดูแลบริการหลงัการขายสําหรับบ้านในโครงการ

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

จองซื 3อ การปรับเงินเดือนประจําปีซึ.งยังดําเนินการตามปกติ และมีการ

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
กเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการใหม่ๆ หลายโครงการในระหว่างปี ซึ.งดอกเบี 3ย

การจองซื 3อบ้านของผู้สนใจโครงการธนาสิริ ราช
ได้มากขึ 3น 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที.
17.5 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอ
มกราคม 2556 

และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เนื.องจากปริมาณการจองซื 3อบ้านที.ลดลง

ที.มีสภาพภายในโครงการพร้อมในการเปิดขาย 
โดยเน้นรูปแบบบ้านที.ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั 3งทําเลที.ตั 3งซึ.งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปรับกลยุทธ์



 
 
ราคาเพื.อกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดจองและกระแสเงินสด นอกจากนี 3บริษัท
การดําเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ.ง จงึส่งผลให้ผลกําไรจากกา
 

1.4 กําไรสุทธิ 
 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิเท่ากบั 
กับปี 2558 ที.มีผลกําไรสุทธิ เท่ากับ 15.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
เนื.องจากแม้บริษัทมีอตัรากําไรขั 3นต้นที.ลดลงเล็กน้อย
ปีที.ดีขึ 3น ทําให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลง 
 

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

2.1 สินทรัพย์ 
 

เมื.อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท
บาท และ 1,238.2 ล้านบาท (ตามลําดบั) เพิ.มขึ 3น
271.3 ล้านบาท โดยที.ดนิรอพฒันาส่วนหนึ.งถูกนํามาพฒันาโ
ทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า จงึมีผลให้
 

2.2 หนี 2สิน 
 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนี 3สินรวม 
ไม่หมนุเวียน เทา่กบั 79.7 ล้านบาท ซึ.งเพิ.มขึ 3นจากปีก่อน 
การเงินที.เพิ.มสงูขึ 3น เพื.อรองรับการขยายการพฒันาโครงการใหม่
 

2.3 ส่วนของเจ้าของ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที. 
เป็นร้อยละ 1.0 เนื.องจากผลกําไรสทุธิปี 2559 จํานวน 

 

ทั 3งนี 3 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี 3สินรวม
ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี 3สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 
 

จากงบการเงินรวมสิ 3นสุด ณ วนัที. 31
การดําเนินงานสทุธิ จํานวน (102.6) ล้านบาท และ 
ล้านบาท และ (5.1) ล้านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มา
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 3งนี 3เนื.องมาจากวงเงินสินเชื.อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 3น
เพื.อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและโครงการก่อสร้าง
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อดจองและกระแสเงินสด นอกจากนี 3บริษัทมีต้นทนุงานก่อสร้างที.สูงขึ 3นแต่ก็มี
การดําเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ.ง จงึส่งผลให้ผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงในปี 2559 

และบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิเท่ากบั 15.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของรายได้รวม สัดส่วนกําไรต่อรายได้

ลดลงเล็กน้อย แตก่ารบริหารเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการเดิมและโครงการที.เริ.มพฒันาใหม่ๆในระหว่าง
 

พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 
เพิ.มขึ 3น 230.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 สาเหตหุลกัมาจาก
ถูกนํามาพฒันาโครงการเพื.อขาย และที.ดินโครงการใหม่ซึ.งอยู่ระหว่าง

ปีข้างหน้า จงึมีผลให้สินค้าคงเหลือเพิ.มขึ 3น 

มีหนี 3สินรวม 1,008.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี 3สินหมนุเวียน เท่ากบั 
จากปีก่อน 235.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.5 สาเหตหุลกัมาจากการ

การเงินที.เพิ.มสงูขึ 3น เพื.อรองรับการขยายการพฒันาโครงการใหม่ๆ ในระหวา่งปี ทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิ

และบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 460.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
จํานวน 15.6 ล้านบาท และเงินปันผลที.จ่ายในระหวา่งปี 2559 อีกจํานวน 

บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี 3สินรวม 1,008.5 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 
ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี 3สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 2.2 เทา่ 

31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา
ล้านบาท และ 117.1 ล้านบาท ตามลําดบั กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน

านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 3งนี 3เนื.องมาจากวงเงินสินเชื.อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 3น

นินงานและโครงการก่อสร้างอย่างตอ่เนื.อง 

มีต้นทนุงานก่อสร้างที.สูงขึ 3นแต่ก็มีการดแูลควบคมุค่าใช้จ่ายใน

ของรายได้รวม โดยมีจํานวนใกล้เคียง
สัดส่วนกําไรต่อรายได้รวมเพิ.มขึ 3นร้อยละ 0.2 

แตก่ารบริหารเงินกู้ ยืมเพื.อพฒันาโครงการเดิมและโครงการที.เริ.มพฒันาใหม่ๆในระหว่าง

ธันวาคม 2558 เท่ากบั 1,469.0 ล้าน
สาเหตหุลกัมาจากสินค้าคงเหลือเพิ.มขึ 3นจํานวน 

ซึ.งอยู่ระหว่างพฒันาเพื.อเปิดขายและจะ

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี 3สินหมนุเวียน เท่ากบั 928.7 ล้านบาท และหนี 3สิน
สาเหตหุลกัมาจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั

ในระหวา่งปี ทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงนิเพิ.มขึ 3น 172.5 ล้านบาท 

จากปีก่อน 4.6 ล้านบาทหรือคิด
อีกจํานวน 20.3 ล้านบาท  

ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 460.5 

มีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ จํานวน (3.9) 

กิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 99.5 ล้านบาท และ (104.4) 
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 3งนี 3เนื.องมาจากวงเงินสินเชื.อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 3น 


