วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่อง

ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
งบกำรเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2562
ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ำนบำท

รำยได้
รายได้จากการขาย

85.90

154.48

(68.58)

รายได้อ่นื

4.99

5.82

(0.83)

รวมรำยได้

90.89

160.30

(69.41)

ต้นทุนขาย

(41.89)

(76.58)

(34.69)

กำไรขัน้ ต้น

44.01

77.90

(33.89)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(4.13)

(6.70)

(2.57)

(24.45)

(24.33)

0.12

(9.10)

(10.39)

(1.29)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

งบกำรเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2562
ล้ำนบำท

กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้

ล้ำนบำท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ำนบำท

11.32

42.29

(30.97)

รายได้ทางการเงิน

0.54

0.80

(0.26)

ต้นทุนทางการเงิน

(9.53)

(8.34)

1.19

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.45

6.90

5.55

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

14.77

40.85

(26.08)

ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้

(0.60)

(7.02)

(6.42)

กำไรสุทธิสำหรับปี

14.17

33.83

(19.66)

ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 90.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 69.41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
43.30 และมีกาไรสุทธิของปี 2563 เท่ากับ 14.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 19.66 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
58.11
รำยได้รวม
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 82.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 154.48 ล้านบาท ลดลง 71.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.30 ซึ่งสาเหตุหลัก
คือ การรับรู ร้ ายได้จากโครงการลาซิโอ ศรีย่าน (คอนโดมิเนียม) โดยในปี 2562 มียูนิตโอนจานวน 30 ยูนิต ขณะที่ปี
2563 มียนู ิตโอน 1 ยูนิต (เป็ นยูนิตสุดท้าย) อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทเริ่มรับรู ร้ ายได้จากโครงการเฟิ ร์น(โครงการ
ใหม่) ในเดือนเมษายน 2563 คิดเป็ นเงิน 50.36 ล้านบาท
รายได้จากการขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่

ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ร้านซาลาเปา ซั่งไห่ และ
ร้านพัฟแอนด์พาย ซึง่ ตัง้ อยู่ในโครงการเฟิ ร์น
รายได้อ่นื
รายได้อ่นื ของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นรายได้คา่ บริหารจัดการ รายได้คา่ เช่าอาคาร รายได้คา่ นายหน้าและอื่นๆ
รายได้อ่นื ปี 2563 และ ปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 5.49 และ ร้อยละ 3.14 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ต้นทุนขำย
ต้นทุนขายสาหรับปี 2563 เท่ากับ 41.89 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.77 ของรายได้จากการขาย ส่วนต้นทุน
ขายสาหรับปี 2562 เท่ากับ 76.58 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49.57 ของรายได้จากการขาย โดยต้นทุนขายปี 2563
ลดลงจากปี 2562 สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย อย่างไรก็ตามอัตรากาไรขัน้ ต้นของปี 2563 และ ปี
2562 เท่ากับร้อยละ 51.23 และ ร้อยละ 50.43 ตามลาดับ ซึ่งอัตรากาไรขัน้ ต้นทัง้ 2 ปี มีอตั ราใกล้เคียงกัน เนื่องจาก
บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการนาเสนอสินค้าให้แก่ลกู ค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องจนทาให้การขายสาเร็จเสร็จสิน้ ลง ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เบีย้ เลีย้ ง
โบนัสของพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 4.13 ล้านบาท และ 6.70 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ค่าใช้จ่าย
ในการขายที่ลดลงสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นร้อยละ 4.80 และ
ร้อยละ 4.34 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร)ปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 33.55 ล้านบาท และ 34.72
ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงจานวน 1.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทำงกำรเงิน

ต้นทุนทางการเงินเป็ นดอกเบีย้ จ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยต้นทุน
ทางการเงินปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 9.53 ล้านบาท และ 8.34 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนทางการเงินปี 2563
เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากบริษัทซือ้ ที่ดินสาหรับโครงการแคนน่าโดยการกูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เป็ นการรับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรจากการที่ บริ ษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริ ษัท เอ็ม.ที .เอส พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
(บริษัทร่วม) ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 40 ของทุนที่ชาระแล้ว บริษัทร่วมดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ
ไอดิลล์ ที่อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
บริษัทร่วมได้เริ่มโอนกรรมสิทธิ์และรับรู ร้ ายได้ตงั้ แต่เดือนกันยายน 2562 จึงทาให้บริษัทสามารถรับรู ส้ ว่ นแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ในปี 2562 เท่ากับ 6.90 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 ซึ่งรับรู ร้ รายได้เต็มปี ทาให้บริษัท
สามารถรับรู ส้ ว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 12.34 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
บริษัทมีกาไรสุทธิในปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 14.06 ล้านบาท และ 33.83 ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 15.46 และ ร้อยละ 21.10 ของรายได้รวม

สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
สรุ ปฐานะทางการเงินที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
งบกำรเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

สินทรัพย์รวม

599.20

537.20

หนีส้ ินรวม

289.03

226.97

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

310.16

310.24

งบกำรเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท
0.93

0.73

สินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือซึ่งได้แก่ท่ีดิน บ้านจัดสรร และอาคารชุดที่พัฒนา
เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยงั ไม่ได้ขายหรือขายแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กบั ลูกค้า ที่ดินรอการพัฒนา เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 599.20 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2562 เท่ากับ 62.00 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ในปี 2563 จากการเพิ่มขึน้
ของสินค้าคงเหลือประมาณ 60.44 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการซือ้ ที่ดินที่ โรงโป๊ ะมูลค่า 65.38 ล้านบาทและเริ่ม
พัฒนาเป็ นโครงการแคนน่า
ในส่วนของโครงสร้างหนีแ้ ละโครงสร้างทุน บริษัทมีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 289.03 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2563 โดย
บริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนจากการเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเป็ นหลักเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ และใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ ืมระยะยาวสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการทัง้ ในส่วน
ของการซือ้ ที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ซึ่งเงินกูย้ ืมจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวคิ ด เป็ น สัดส่วน ร้อยละ 44.56 ของหนี ส้ ิ น และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ น้ ปี 2563 ส าหรับ ส่วนของผู้ถือหุน้ ที่
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยบริษัทมี กาไรสุทธิ สาหรับปี จานวน 14.17 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จานวน 14.24 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน

