คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
เหตุกำรณ์สำคัญในไตรมำส 1 ปี 2563
มกรำคม

มีนำคม

1) เริ่มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”) มำถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครัง้ แรก เริ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 โดยปรับปรุงยอดยกมำกับกำไรสะสม และไม่มีกำรปรับย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบ
2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 อนุมตั ิแต่งตัง้ นำยวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็ นกรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป
รัฐบำลประกำศสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ท่วั รำชอำณำจักรเนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

มุมมองผู้บริหำรและแผนกำรในอนำคต
จำกกำรแพร่ระบำดไปทั่วโลกของโควิด-19 ทำให้ตงั้ แต่ตน้ ปี 2563 เป็ นต้นมำ ประเทศต่ำงๆ ได้เริ่มใช้มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
ภำยในประเทศและมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวมทัง้ ทยอยปิ ดกำรเดินทำงเข้ำ-ออกระหว่ำงประเทศเพื่อหยุดกำรแพร่ระบำด
ของเชือ้ โรค สำหรับประเทศไทยนัน้ ได้มีกำรประกำศใช้สถำนกำรณ์ฉกุ เฉินเช่นกัน ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบรุนแรงและเป็ น
วงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็ น หนึ่งในรำยได้หลักของประเทศไทยรำวร้อยละ 17 ของ GDP ของประเทศ* ทั้งนี ้
ตลำดอสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัย โดยเฉพำะคอนโดมิเนียมที่ได้รบั ควำมนิยมจำกลูกค้ำต่ำงชำติท่ซี ือ้ อสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย
ได้รบั ผลกระทบเช่นกัน ซึ่งจำกกำรที่บริษัทเน้นกำรพัฒนำโครงกำรที่มีคุณภำพและบริกำรในระดับสำกล ทำให้โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ท่ี
ผ่ำนมำบริษัทมีลกู ค้ำชำวต่ำงชำติเป็ นสัดส่วนรำวร้อยละ 40 - 45 ของทัง้ โครงกำร โดยเป็ นลูกค้ำกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย และจีน
รวมรำว 13% และ สหรัฐอเมริกำและยุโรปรวมรำว 16% อย่ำงไรก็ดี เฉพำะโครงกำร เดอะ ลอฟท์ สีลม ที่พร้อมโอนรับรูร้ ำยได้ในปี นี ้ มี
ลูกค้ำชำวจีนเป็ นสัดส่วนถึง 37%
จำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ที่เริ่มระบำดในประเทศจีนตัง้ แต่ปลำยเดือนธันวำคม 2562 ทำให้ลูกค้ำต่ำงชำติ โดยเฉพำะลูกค้ำจำก
ประเทศจีน ซึ่งเป็ น หนึ่งในกลุ่มลูกค้ำหลักของโครงกำร เดอะ ลอฟท์ สีลม ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำประเทศไทยเพื่อทำกำรรับโอน
โครงกำรได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกำรสื่อสำรกับลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องซึ่งลูกค้ำมีกำรตอบรับที่ดีและพร้อมรับโอนห้องชุดเมื่อ
สถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำยลง
สำหรับธุรกิจที่สร้ำงรำยได้ประจำ ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทยังดำเนินกำรก่อสร้ำง โฮเทล คิช (Hotel Kitch) ซึ่งเป็ นโรงแรมขนำด 72
ห้องตำมแผนเดิม โดยเลื่อนกำรเปิ ดตัวโรงแรมไปเป็ นช่วงไตรมำส 4 ของปี นี ้ ส่วนธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มในต่ำงประเทศ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้ รัฐบำลในประเทศที่บริษัทดำเนินงำนอยู่มีกำรจำกัดกำรดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรเช่นเดียวกับในประเทศ
ไทย ทำให้ฝ่ำยบริหำรได้ตดั สินใจปิ ดร้ำนอำหำรทุกสำขำในต่ำงประเทศและรอดูสถำนกำรณ์ในอนำคตต่อไป
สำหรับตรำสำรหนีข้ องบริษัทที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนำยน และ กรกฎำคม นัน้ มีมลู ค่ำรวม 1,211.7 ล้ำนบำท โดยในวันที่
20 มิถุนำยน 2563 จะมีหนุ้ กูค้ รบกำหนดชำระจำนวน 711.7 ล้ำนบำท และในเดือนกรกฎำคม 2563 จะมีต๋ วั เงินระยะสัน้ ครบกำหนด
จำนวน 500.0 ล้ำนบำท ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เตรียมแผนกำรชำระเงินสำหรับตรำสำรหนีท้ ่จี ะครบกำหนดดังกล่ำวไว้เรียบร้อยแล้ว
( * ทีม่ า: บทควำม “กำรท่องเที่ยวกับบทบำทขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”, ธนาคารแห่งประเทศไทย )
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ผลประกอบกำรทีส่ ำคัญไตรมำส 1 ปี 2563
•
•
•
•
•
•

ยอด Backlog1 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีมลู ค่ำรวม 7,881.0 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ยอดพรีเซลล์ไตรมำส 1 เท่ำกับ 558.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 59.0 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
รำยได้รวมไตรมำส 1 เท่ำกับ 423.6 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้จำกกำรโอนอสังหำริมทรัพย์ 366.4 ล้ำนบำท
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ 43.0 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.7
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 เท่ำกับ 12,301.3 ล้ำนบำท หนีส้ ินรวม 6,714.9 ล้ำนบำท
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2 เท่ำกับ 1.00 เท่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ลดลงจำก 1.04 เท่ำ ณ สิน้ ปี 2562

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563
รายได้
ที่มำของรำยได้

ไตรมำส 1 ปี 2563

เปลี่ยนแปลง

ไตรมำส 1 ปี 2562

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

-

-

42.8

2.9

(42.8)

(100.0)

ยูนิกซ์ เซำท์พทั ยำ

1.6

0.4

7.1

0.5

(5.5)

(77.5)

มิวส์ เย็นอำกำศ

41.0

9.7

53.8

3.7

(12.8)

(23.8)

เดอะ ลอฟท์ อโศก

185.3

43.7

1,011.3

69.1

(826.0)

(81.7)

เดอะ ดิโพลแมท 39

23.0

5.4

271.3

18.5

(248.3)

(91.5)

เดอะ ลอฟท์ สีลม

115.5

27.3

-

-

115.5

100.0

366.4

86.5

1,386.3

94.8

(1,019.9)

(73.6)

ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

8.1
9.4

1.9
2.2

10.3
15.9

0.7
1.1

(2.2)
(6.5)

(21.4)
(40.9)

รำยได้ค่ำบริหำรโครงกำร

9.0

2.1

2.7

0.2

6.3

233.3

30.7

7.3

47.4

3.2

(16.7)

(35.2)

423.6

100.0

1,462.6

100.0

(1,039.0)

(71.0)

เดอะ ริเวอร์

รวมรำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย

อื่นๆ

รำยได้รวม

ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรำยได้รวม 423.6 ล้ำนบำท ลดลง 1,039.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 71.0 จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน โดย 366.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86.5 ของรำยได้รวม มำจำกกำรรับรูร้ ำยได้ของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 5
โครงกำรตำมรำยละเอียดดังตำรำงข้ำงต้น โดยรำยได้ท่ลี ดลงเนื่องจำกโครงกำรเดอะลอฟท์ สีลม ที่คำดว่ำจะมีกำรโอนรับรูร้ ำยได้ส่วน
ใหญ่ ใ นปี นี ้มี ลูก ค้ำ ต่ ำ งชำติ เ ป็ น สัด ส่ ว นรำว 37% ของมูลค่ ำ โครงกำร ท ำให้มี ก ำรชะลอกำรรับ โอนห้อ งชุด จำกผลกระทบของ

1
2

Backlog นับเฉพาะยอดขายทีม่ ีสญ
ั ญาซือ้ ขายแล้ว
คานวณจาก หนีส้ นิ ทีม่ ีดอกเบีย้ ต่อ ส่วนของผูถ้ ือหุน้
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
สถำนกำรณ์โควิด-19 เนื่องจำกลูกค้ำไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ นอกจำกนีย้ งั มีรำยได้จำกธุรกิจอำหำร
และเครื่องดื่ม 8.1 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 9.4 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำบริหำรโครงกำร 9.0 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นๆ1 30.7
ล้ำนบำท
ยอดขาย (Presales) และยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog)2
ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทมียอด Presales รวม 558.6 ล้ำนบำท ลดลงจำก Presales 1,361.6 ล้ำนบำท ในงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ประกอบกับบริษัทเปิ ดตัวโครงกำรใหม่ คือ เดอะ ลอฟท์ รำชเทวี เพียงแห่งเดียวในปี ท่ผี ่ำนมำ โดย
Presales ในไตรมำสนีม้ ำจำกโครงกำรมิวส์ เย็นอำกำศ โครงกำรเดอะ ลอฟท์ สีลม โครงกำรเดอะ ลอฟท์ รำชเทวี โครงกำร ดิ เอส เทลล์
พร้อมพงษ์ และโครงกำรเดอะ ลอฟท์ อโศก
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ยอด Backlog ของบริษัทมีมลู ค่ำรวม 7,881.0 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.6 จำก 8,010.5 ล้ำนบำท ณ สิน้
ปี 2562 โดย ร้อยละ 33.0 มำจำกโครงกำร เทตต์ ทเวลฟ์ ร้อยละ 29.5 จำกโครงกำรเดอะ ลอฟท์ สีลม ร้อยละ 26.3 จำกโครงกำร
ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ ร้อยละ 7.4 จำกโครงกำรเดอะ ลอฟท์ รำชเทวี ร้อยละ 1.6 จำกโครงกำรเดอะ ลอฟท์ อโศก ร้อยละ 1.1 จำก
โครงกำรเดอะ ริเวอร์ ร้อยละ 1.0 จำกโครงกำร มิวส์ เย็นอำกำศ และร้อยละ 0.1 จำกโครงกำร ยูนิกซ์ เซำท์พทั ยำ รวมทัง้ หมด 8
โครงกำร
ต้ นทุนขาย
ในไตรมำส 1 ปี 2563 ต้นทุนขำยสำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ลดลงเป็ น 323.4 ล้ำนบำท จำก 989.3 ล้ำนบำทในงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึ่งลดลงตำมรำยได้จำกกำรขำย ส่วนต้นทุนขำยในธุรกิจอำหำรและเครื่องดืม่ ลดลงเป็ น 2.5 ล้ำนบำท จำก 3.0 ล้ำนบำทใน
งวดเดียวกันของปี ก่อน ตำมยอดขำยที่ลดลง
กาไรขัน้ ต้ น และอัตรากาไรขัน้ ต้ น
ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 43.0 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.7 ลดลง
จำก 397.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 28.6 ในงวดเดียวกันของปี ก่อน อัตรำกำไรขัน้ ต้นที่ถกู กดดันในไตรมำสนี ้
เนื่องจำกตัง้ แต่ช่วงปลำยปี 2562 เป็ นต้นมำภำวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวทำให้บริษัทมีกำรให้โปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยมำกกว่ำสภำวะ
ปกติสำหรับโครงกำรเก่ำที่ตอ้ งกำรปิ ดกำรขำยโดยเร็ว โดยหำกไม่รวมโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยพิเศษดังกล่ำว อัตรำกำไรขัน้ ต้นในไตร
มำสนีจ้ ะอยู่ท่ีรอ้ ยละ 24.1 สำหรับธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม บริษัทมีกำไรขัน้ ต้น 5.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 69.3 ลดลงจำก 7.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 70.5 ในงวดเดียวกันของปี กอ่ น ตำมยอดขำยที่ลดลง
ต้ นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรรวม 181.7 ล้ำนบำท ลดลง 74.4 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 29.0 จำก 256.1 ล้ำนบำทในงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ลดลงตำมยอดขำยในไตรมำสนี ้

1
2

รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมการคา้ ประกัน ดอกเบีย้ และอืน่ ๆ
Backlog นับเฉพาะยอดขายทีม่ ีสญ
ั ญาซือ้ ขายแล้ว
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ประกอบกับในปี ก่อน บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรขยำยธุรกิจ จึงทำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและกำรสำรวจโครงกำรใหม่ทงั้ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ซึง่ ในไตรมำสนีไ้ ม่มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินส่วนใหญ่เกิดจำกดอกเบีย้ เงินกูท้ ่กี มู้ ำเพื่อกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งจะถูกบันทึกเข้ำเป็ นต้นทุนของโครงกำรจนกว่ำกำร
ก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ หลังจำกนัน้ จะรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในงบกำไรขำดทุน และเงินกูจ้ ะทยอยคืนเมื่อมีกำรโอนห้องชุด
ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนทำงกำรเงินสุทธิ 60.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 9.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.2 จำก 51.0 ล้ำนบำทในงวด
เดียวกันของปี ก่อน สำเหตุหลักจำกกำรบันทึกดอกเบีย้ เงินกูเ้ พื่อโครงกำรเดอะ ลอฟท์ สีลม เป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินตัง้ แต่กำรก่อสร้ำง
โครงกำรแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 2562 นอกจำกนัน้ อัตรำดอกเบีย้ หุน้ กูเ้ ฉลี่ยในไตรมำส 1 ปี 2563 ยังสูงกว่ำอัตรำดอกเบีย้ หุน้ กูเ้ ฉลี่ย
ในงวดเดียวกันของปี ก่อนอีกด้วย
กาไรสุทธิ
ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทขำดทุนสุทธิตำมงบกำรเงินรวม 139.5 ล้ำนบำท ลดลง 235.6 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 245.2 จำกกำไร
สุทธิ 96.1 ล้ำนบำท ในงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยคิดเป็ นขำดทุนสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.03 บำทต่อหุน้

ฐำนะทำงกำรเงิน (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563)
สินทรัพย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,301.3 ล้ำนบำท ลดลง 599.3 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.6 จำกสินทรัพย์รวม 12,900.6 ล้ำนบำท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยสำเหตุหลักจำกสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงรวม 753.5 ล้ำนบำท สุทธิกับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้
154.2 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลักคือ 1) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 529.6 ล้ำนบำท จำกกำรคืนเงินกูย้ ืมสุทธิทงั้ เงินกูย้ มื
ระยะสัน้ และระยะยำว 2) ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (เป็ นโครงกำรที่สร้ำงเสร็จพร้อมขำย) และห้องชุดที่มีไว้เพื่อขำยลดลง
รวม 183.5 ล้ำนบำทจำกกำรโอนและทยอยรับรูเ้ ป็ นรำยได้แล้ว และ 3) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ เป็ นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ซึ่งเป็ น
รำยกำรใหม่ท่เี พิ่มขึน้ 67.9 ล้ำนบำท จำกกำรเริ่มใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”)
หนีส้ นิ
บริษัทมีหนีส้ ินรวม 6,714.9 ล้ำนบำท ลดลง 455.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับหนีส้ ินรวม 7,170.8 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 โดยสำเหตุหลักจำกเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ ืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และ หุน้ กูข้ องบริษัท สุทธิลดลงรวม
342.8 ล้ำนบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกูโ้ ครงกำรเดอะ ลอฟท์ อโศก และโครงกำรเดอะ ลอฟท์ สีลม ประกอบกับเงินรับล่วงหน้ำจำก
ลูกค้ำที่ทยอยตัดลดลงเมื่อโครงกำรดังกล่ำวก่อสร้ำงเสร็จและเริ่มโอนเพื่อรับรูร้ ำยได้แล้ว
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 5,586.4 ล้ำนบำท ลดลง 143.4 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.5 จำก 5,729.8
ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2562 สำเหตุหลักจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลง จำกกำรผลประกอบกำรที่ขำดทุนในไตรมำสนี ้
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ รวม 5,604.9 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้บริษัทมีอตั รำส่วนหนีส้ ินต่อทุน เท่ำกับ 1.00
เท่ำ ลดลงจำก 1.04 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ทัง้ นีจ้ ำกเป้ำหมำยในกำรสร้ำงรำยได้ 10,000 – 12,000 ล้ำนบำทต่อปี จำกธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัยภำยใน 5 ปี ขำ้ งหน้ำ บริษัทคำดว่ำอัตรำส่วนนีอ้ ำจจะเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงนโยบำยที่จะ
รักษำอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุนนีไ้ ม่ให้เกิน 1.5 เท่ำ
กระแสเงินสด
สำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัท มีกระแสเงินสดจ่ำยสุทธิในกิจกรรมดำเนินงำน 84.0 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลักเป็ นผลขำดทุนสุทธิ
ในไตรมำสนี ้ เงินสดรับจำกกำรโอนโครงกำรเดอะ ลอฟท์ อโศก โครงกำรเดอะ ลอฟท์ สีลม โครงกำรเดอะ ดิโพลแมท 39 และโครงกำร
มิวส์ เย็นอำกำศ และมีกระแสเงินสดจ่ำยสุทธิสำหรับดอกเบีย้ และภำษี รวม 68.3 ล้ำนบำท กิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำย
สุทธิ 87.6 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลักเป็ นเงินสดจ่ำยเพื่อ 1) เงินสดจ่ำยซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 41.8 ล้ำนบำท และ 2) เงินสดจ่ำย
เพื่อเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 44.4 ล้ำนบำท สำหรับกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยสุทธิ 355.8 ล้ำนบำท โดยรำยกำร
หลักเป็ นกำรจ่ำยคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงินสุทธิ 31.9 ล้ำนบำท และจ่ำยคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินสุทธิ
321.0 ล้ำนบำท ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ 165.5 ล้ำนบำท
ความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดไตรมาส 1 ปี 2563
695.1

- 15.7

- 68.3
- 87.6
- 355.8

ต้นงวด
31 ธ.ค. 62

กิจกรรม
ดำเนินงำน

ดอกเบีย้ จ่ำย
และภำษี

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรม
จัดหำเงิน

- 2.2

165.5

ผลต่ำงแปลงค่ำ
งบกำรเงินและ
อัตรำแลกเปลี่ยน

ปลำยงวด
31 มี.ค. 63

.....................................................................
สถำพร อมรวรพักตร์
กรรมกำร และเลขำนุกำรบริษัท
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