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เรื่อง: ชี้แจงผลการดําเนินงานของรายไดและกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 24.9 และรอยละ 22.5
ตามลําดับ
เรียน:

กรรมการและผูจ ัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บมจ. เอพี (ไทยแลนด) ขอชีแ้ จงผลการดําเนินงานของป 2561 วามีรายได 27,700 ลานบาท และกําไรสุทธิ
3,856 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.9 (จาก 22,176 ลานบาท) และรอยละ 22.5 (จาก 3,148 ลานบาท)
ตามลําดับเมื่อเทียบกับปกอน ซึง่ มีสาเหตุหลักดังตอไปนี้
 รายไดป 2561 (ไมรวมโครงการรวมทุน) อยูท ี่ 27,700 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 24.9 จากปกอน) โดยเปน
รายไดของไตรมาสที่ 4 จํานวน 8,651 ลานบาท ทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบตางมีผลการดําเนินงานที่
ดีกวาเปาที่ตั้งไว
- คอนโดมิเนียม: ในไตรมาสที่ 4 รายไดจากคอนโดมิเนียม (ไมรวมโครงการรวมทุน) มีผลประกอบการ
ที่ดีที่ 3,666 ลานบาท ทําใหยอดรับรูรายไดทั้งปอยูท ี่ 8,792 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 จากป
กอน) ในเดือนพฤศจิกายนโครงการ “Aspire สาทร – ราชพฤกษ” เริ่มเปดใหโอนกรรมสิทธิ์ โครงการ
ดังกลาวเปดตัวในไตรมาสที่ 1 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดรอยละ 37.6 ณ สิ้นป 2561 โครงการเดน
ของปคือ “Vittorio” โครงการนี้ไดรับเสียงตอบรับเปนอยางดีหลังจากที่มีการปรับราคา และขายได
เกือบหมดทัง้ โครงการ ณ สิ้นป (ขายไดรอยละ 98.9) โดยสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดรอยละ 61.4 หรือ
คิดเปน 2,184 ลานบาท ในป 2561 มีโครงการทัง้ หมด 5 โครงการที่สามารถปดการโอนกรรมสิทธิ์
ไดแก “Rhythm สุขุมวิท 42”, “Aspire วุฒากาศ”, “Life สุขุมวิท 48”, “Rhythm อโศก II”, และ “Rhythm
สุขุมวิท 36-38” แสดงใหเห็นวาเรามียอดขายรอรับรูร ายไดทมี่ คี ุณภาพดี และยังมีความสามารถใน
การขายสินคาพรอมเขาอยู
- แนวราบ: แนวราบมีผลงานทีโ่ ดดเดนในป 2561 รายไดในไตรมาสที่ 4 สูงถึง 4,668 ลานบาท (เพิ่มขึ้น
รอยละ 11.6 จากปกอน) ประกอบกับผลการดําเนินงานที่ดีของไตรมาสกอนๆทําใหรายไดแนวราบป
2561 สูงสุดที่ 17,838 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 35.2 จากปกอน) โครงการทีม่ ีอยูยงั คงรักษาระดับการ
ขายและโอนกรรมสิทธิไ์ ดดี นอกจากนี้โครงการที่เปดโอนกรรมสิทธิ์ใหมในไตรมาสที่ 4 จํานวน 8
โครงการก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดในอัตราที่นาพึงพอใจ โครงการดังกลาวไดแก 1) “บานกลางเมือง
The Era ปนเกลา – จรัญฯ”, 2) “Centro ราชพฤกษ – แจงวัฒนะ”, 3) “The City รัชดา – วงศสวาง”,
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4) “Centro ราชพฤกษ 2”, 5) “Pleno บางนา – ออนนุช”, 6) “Pleno ชัยพฤกษ”, 7) “Pleno ราม
อินทรา”, และ 8) “The Palazzo ศรีนครินทร”
 อัตรากําไรขั้นตน (ไมรวมโครงการรวมทุน) อยูที่รอยละ 33.8 (ลดลงรอยละ 1.9 จากปกอน) หากรวม
รายไดจากโครงการรวมทุนรอยละ 51 อัตรากําไรขั้นตนจะอยูที่รอ ยละ 35.1 (ลดลงรอยละ 0.7 จากปกอน)
อัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย* อยูที่รอยละ 33.7 (ลดลงรอยละ 0.3 จากปกอน) การลดลงของ
อัตรากําไรขั้นตนเปนผลมาจากอัตรากําไรขั้นตนของคอนโดมิเนียม (ไมรวมโครงการรวมทุน) และงวดการ
รับรูรายไดคาบริหารจัดการที่เรียกเก็บจากบริษัทรวมทุน (คิดเปน 481 ลานบาทในป 2561 เปรียบเทียบ
กับ 581 ลานบาทในป 2560)

 คาใชจายในการขายและบริหารอยูที่ 5,731 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.7 ของรายไดตามงบการเงิน
(เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 จากปกอน) เนื่องจากคาใชจายในการขายและบริหารครอบคลุมการดําเนินงานของ
โครงการรวมทุน คาใชจายในการบริหารจะคิดเปนรอยละ 8.9 ของรายได* ในทิศทางเดียวกันคาใชจายใน
การขายและบริหารรวมจะลดลงมาเปนรอยละ 19.0 ของรายได* (ลดลงรอยละ 0.1 จากปกอน)

 โครงการรวมทุนมีผลการดําเนินงานที่นาประทับใจโดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์ 10,322 ลานบาท (เพิ่มขึ้น
รอยละ 53.4 จากปกอน) นอกจากนี้ “สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา” ก็เติบโตขึ้นเปนอยางมาก
ซึ่งสูงถึง 1,125 ลานบาท (เพิ่มขึน้ รอยละ 124.3 จากปกอน)
หมายเหตุ: * รายไดและอัตรากําไรขั้นตนรวมสัดสวนรอยละ 51 ในโครงการรวมทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
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