เลขที่
วันที่ 15 มกราคม 2564
เรื่ อง

ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั จักรไพศาล เอสเตท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอชี้ แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสี ย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้ ำนบำท

รำยได้
รายได้จากการขาย

154.48

208.71

(54.23)

รายได้อนื่

5.82

6.15

(0.33)

รวมรำยได้

160.30

214.86

(54.56)

ต้นทุนขาย

(76.58)

(103.63)

(27.05)

กำไรขั้นต้ น

77.90

105.08

(27.18)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(6.70)

(9.09)

(2.39)

(24.33)

(27.55)

(3.22)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสี ย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธ.ค. 2562

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธ.ค. 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

(10.39)

(5.72)

4.67

กำไรก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้

42.29

68.87

(26.58)

ต้นทุนทางการเงิน

(8.34)

(6.93)

1.41

6.90

(1.99)

8.89

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

40.85

59.95

(19.10)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(7.02)

(12.70)

(5.68)

กำไรสุ ทธิสำหรั บปี

33.83

47.25

(13.42)

ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม

ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้รวมเท่ากับ 160.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 54.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
25.39 และมีกาไรสุ ทธิ ของปี 2562 เท่ากับ 33.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 13.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.40
รำยได้ รวม
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ปี 2562 บริ ษทั มีการรับรู ้ รายได้จากโครงการจักรไพศาล 18 (แนวราบ) จานวน 58.78 ล้านบาท และโครงการลา
ซิ โอ ศรี ย่าน (คอนโดมิเนียม) จานวน 95.70 ล้านบาท รวมเป็ นรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ 154.48 ล้านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 96.37 ของรายได้รวม รายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 54.23 ล้านบาท
เนื่องจากโครงการลาซิ โอ ศรี ย่านซึ่ งสร้ างเสร็ จในปี 2561 และโอนในปี 2561 ในยูนิตที่มากกว่าที่โอนในปี 2562 ยูนิตที่
โอนในปี 2561 มีจานวน 48 ยูนิต ขณะที่ยูนิตที่โอนในปี 2562 มีจานวน 30 ยูนิต

รายได้อนื่
รายได้อื่นของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้ค่าบริ หารจัดการโครงการไอดิลล์ รายได้จากดอกผลเช่าซื้ อ รายได้ค่า
เช่าอาคาร รายได้ค่านายหน้าและอื่นๆ
รายได้อื่นปี 2562 และ ปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 3.63 และ ร้ อยละ 2.86 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขายสาหรับปี 2562 เท่ากับ 76.58 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 49.57 ของรายได้จากการขาย ส่ วนต้นทุนขาย
สาหรับปี 2561 เท่ากับ 103.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 49.65 ของรายได้จากการขาย โดยต้นทุนขายปี 2562 ลดลงจากปี
2561 สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย อย่างไรก็ตามอัตรากาไรขั้นต้นของปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับร้ อย
ละ 50.35 และ ร้ อยละ 50.43 ตามลาดับ ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นทั้ง 2 ปี มีอตั ราใกล้เคียงกัน เนื่องจากบริ ษทั สามารถควบคุม
ต้นทุนการก่อสร้ างของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องในการนาเสนอสิ นค้าให้แก่ ลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ยวข้องจนทาให้การขายสาเร็ จเสร็ จสิ้ นลง ซึ่ งค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ได้แก่ เงิ นเดือน ค่าคอมมิชชัน่ เบี้ยเลี้ยง
โบนัสของพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิ ทธิ์ อสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 9.09 ล้านบาท และ 6.70 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งค่าใช้จ่ายใน
การขายที่ลดลงสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นร้ อยละ 4.36 และ ร้ อยละ
4.34 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร(รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร)ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 33.27 ล้านบาท และ 34.72 ล้าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 1.45 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการปรับโครงสร้ างและได้มีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารและ
พนักงานเข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2561 ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่ วนเงินเดือนพนักงานและผูบ้ ริ หารเพิ่มขึ้น

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินเป็ นดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยต้นทุนทาง
การเงินปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 6.93 ล้านบาท และ 8.34 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนทางการเงินปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั กู้เงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งจานวน 60 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการเฟิ ร์น จังหวัดชลบุรี
ส่ วนแบ่ งกำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เป็ นการรับรู ้ ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากการที่บริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั เอ็ม.ที.เอส พัฒนาสิ นทรัพย์
จากัด (บริ ษทั ร่ วม) ในสัดส่ วนการถือหุน้ ร้ อยละ 40 ของทุนที่ชาระแล้ว บริ ษทั ร่ วมดาเนินธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
โครงการไอดิลล์ ที่อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ร่ วมได้เริ่ มโอนกรรมสิ ทธิ์ และรับรู ้ รายได้ต้ งั แต่เดือนกันยายน 2562 จึงทาให้บริ ษทั สามารถรั บรู ้ ส่วน
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมได้ในปี 2562 เท่ากับ 6.90 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 บริ ษทั รับรู ้ ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 1.99 ล้านบาท
กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 47.25 ล้านบาท และ 33.83 ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 21.99 และ ร้ อยละ 21.10 ของรายได้รวม
สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินที่สำคัญ
สรุ ปฐานะทางการเงินที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสี ย
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

สิ นทรัพย์รวม

537.20

499.07

หนี้สินรวม

226.97

222.40

ส่ วนของผูถ้ อื หุน้

310.24

276.67

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสี ย
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท
0.73

0.80

สิ นทรั พย์ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นค้าคงเหลือซึ่งได้แก่ที่ดิน บ้านจัดสรร และอาคารชุดที่พฒั นา
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วแต่ยงั ไม่ได้ขายหรื อขายแล้วแต่ยงั ไม่ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ลูกค้า ที่ดินรอการพัฒนา เงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั บริ ษ ัทมีสินทรั พย์รวม ณ สิ้ นปี 2562 เท่ากับ 537.20 ล้านบาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 เท่ากับ 38.13 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ในปี 2562 จากการเพิ่มขึ้น
ของสิ นค้าคงเหลือประมาณ 46.99 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั มีการซื้ อที่ดินที่รังสิ ตและเริ่ มมีการพัฒนาโครงการที่รังสิ ต
จึงทาให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2561
ในส่ วนของโครงสร้ างหนี้และโครงสร้ างทุน บริ ษทั มีหนี้ สินรวมเท่ากับ 226.97 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2562 โดย
บริ ษทั มีการใช้แหล่งเงิ นทุนจากการเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิ นเป็ นหลักเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุ รกิจ และใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ ืมระยะยาวสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการทั้งในส่ วน
ของการซื้ อที่ดิน ค่าก่อสร้ างและค่าใช้จ่ายในการบริ หารโครงการ ซึ่งเงินกูย้ ืมจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาว
คิดเป็ นสัดส่ วน ร้ อยละ 39.23 ของหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ สิ้ นปี 2562 สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มสู งขึ้น
ในปี 2562 จานวน 33.57 ล้านบาท ทั้งหมดมาจากผลกาไรสุ ทธิ ในปี 2562

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสุ วทิ ย์ วรรณะศิริสุข)
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน

