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เรื่อง:

ชี้แจงผลการดําเนินงานที่เพิม่ ขึน้ รอยละ 36.7 และ 94.2 ของรายไดและกําไรสุทธิจากปกอนหนา

เรียน: กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บมจ.เอพี (ไทยแลนด) ขอชีแ้ จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ป 2561 วามีรายไดและกําไรสุทธิ
6,557 ลานบาท และ 1,181 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดเพิม่ ขึ้นรอยละ 36.7 จาก 4,798 ลานบาท และ
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 94.2 จาก 608 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอนหนา โดยมีสาเหตุหลัก
ดังตอไปนี้

 รายไดในไตรมาสที่ 2 ป 2561 (ไมรวมโครงการรวมทุน) อยูที่ 6,557 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.7
เมื่อ เปรี ยบเทีย บกับ ไตรมาสเดี ยวกั นของป กอน สาเหตุ หลั กมาจากอัต ราการโอนกรรมสิท ธิ์ที่ดี ของ
โครงการแนวราบซึ่ ง เป น ตั ว ผลั ก ดั น การเติ บ โตของรายได ใ นไตรมาสนี้ รายได ร วมของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยอยูที่ 6,313 ลานบาท หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 36.5 จากไตรมาสเดียวกันปกอน
- แนวราบ: ในไตรมาสนี้โครงการแนวราบยังคงทํารายไดดีตอเนื่องสูงถึง 4,656 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 48.9 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลของทั้งโครงการที่ดําเนินอยูเดิมที่ยังคงรักษา
ระดับการขายไดดี และโครงการที่เพิ่งเริ่มโอนกรรมสิทธิใ์ หม 5 โครงการ (โดย 4 โครงการเปน
โครงการที่เปดใหมในป 2561) ไดแก “The City สาทร – สุขสวัสดิ”์ “Centro รังสิตคลอง 4 – วงแหวน”
“Centro ราชพฤกษ – สวนผัก” “บานกลางเมืองราชพฤกษ – รัตนาธิเบศร” และ “ Pleno ปนเกลา –
จรัญฯ”
- คอนโดมิเนียม: ในไตรมาสนีร้ ายไดจากคอนโดมิเนียมอยูที่ 1,657 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6
โครงการที่ดําเนินอยูเดิม คือ “Life สุขุมวิท 48” และ “Aspire เอราวัณ เฟส 1” ยังคงรักษาระดับการ
โอนกรรมสิทธิ์ไดดี นอกจากนี้ไดเริ่มมีการเปดโอนกรรมสิทธโครงการ “Vittorio” คิดเปนมูลคา 264
ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส
- หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติซื้อคืนบริษัทภายใตโครงการ
รวมทุนจํานวน 3 บริษัทซึ่งใกลจะสิ้นสุดการโอนกรรมสิทธิ์ ไดแก “Aspire รัชดา – วงศสวาง” (โอน
กรรมสิทธิ์แลวรอยละ 80.2) “Rhythm อโศก 2” (โอนกรรมสิทธิ์แลวรอยละ 89.9) และ “Rhythm
สุขุมวิท 36 - 38” (โอนกรรมสิทธิ์แลวรอยละ 99.8) ดังนั้น บริษัทเหลานี้จะเปลี่ยนสถานะจากบริษัท
รวมทุนมาเปนบริษทั ยอย และงบการเงินของบริษัทเหลานีจ้ ะอยูภายใตงบการเงินรวมของบริษัท
ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป ซึ่งเปนวันทีบ่ ริษัทไดเขาถืออํานาจควบคุม
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 อัตรากําไรขั้นตนอยูใ นระดับที่นา พึงพอใจที่รอยละ 34.7 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 จากปกอนหนา เปนผล
มาจากอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยซงึ่ รวมสัดสวนรอยละ 51 ของโครงการรวมทุนอยูใน
ระดับที่ดี (รอยละ 34.9) และในไตรมาสนีบ้ ริษัทสามารถเรียกเก็บรายไดคาบริหารจัดการและคาขายจาก
บริษัทรวมทุนจํานวน 81 ลานบาท อัตรากําไรขั้นตนเมื่อรวมสัดสวนรอยละ 51 ของโครงการรวมทุนอยูที่
รอยละ 36.0 เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 34.8 ในไตรมาสที่ 2 ป 2560

 คาใชจายในการขายและบริหารอยูที่ 1,348 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.6 ของรายได เนื่องจาก
คาใชจายในการบริหารครอบคลุมคาใชจายของโครงการรวมทุน อัตราคาใชจายในการบริหารตอรายไดที่
รวมสัดสวนรอยละ 51 ของโครงการรวมทุนจะอยูที่รอยละ 9.2 ดังนั้นอัตราคาใชจายในการขายและ
บริหารตอรายไดที่รวมสัดสวนรอยละ 51 ของโครงการรวมทุนอยูที่รอยละ 17.8 เมื่อเปรียบเทียบกับรอย
ละ 19.5 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2560

 รายไดจากโครงการรวมทุนอยูท ี่ 3,935 ลานบาท โดยมี “สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา” คิด
เปน 522.1 ลานบาท ผลการดําเนินงานที่โดดเดนนี้มาจากอัตราการโอนกรรมสิทธิท์ ี่ดีของโครงการ “Life
อโศก” ซึ่งไดเริ่มโอนกรรมสิทธิ์เมื่อปลายเดือนเมษายนของปนี้ (เลื่อนขึ้นมาจากไตรมาสที่ 3) โครงการมี
การโอนกรรมสิทธิ์ไปแลวถึงรอยละ 38.3 ในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนสะทอนใหเห็นวารายไดรอรับรู
ของโครงการมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้โครงการ“Rhythm รางน้ํา” ยังคงรักษาอัตราการโอนกรรมสิทธิ์ไดดี
โดยโอนกรรมสิทธิ์ไปแลวถึงรอยละ 93.2

 ในไตรมาสนี้ บริษัทรับรู “กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน” จํานวน 5.2 ลานบาทจากการขายบริษัท เอพี
เอ็มอี 14 จํากัดใหแกบริษทั รวมทุน (บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ จํากัด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
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