ที่ JSP022/2564 (51100)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาไตรมาส 1 ปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
บริ ษทั ฯ ขอนาส่ งงบการเงินสอบทานดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี้
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2564
(หน่วย: ล้านบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563 จานวนเงิน ร้ อยละ
รายได้รวม
350.78
278.06
72.73
26.16
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
295.61
377.30
(81.68) (21.65)
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากบริ ษทั ร่ วม
0.57
(5.61)
6.18 110.15
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ – ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
55.74 (104.85)
160.59 153.17
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีผลกาไรสุ ทธิ -ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 55.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
160.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 153.17 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก บริ ษทั มีตน้ ทุนขาย
อสังหาริ มทรัพย์ที่ต่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อน และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริ หารได้ดีข้ ึน นอกจากนี้
บริ ษทั รับรู ้กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการเป็ นจานวน 129.18 ล้านบาท
รายได้รวม : กลุ่ มบริ ษทั มีรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับ 350.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 72.73 ล้านบาท
หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 26.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายการพิเศษ การจาหน่ าย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ในโครงการแห่ งหนึ่ ง ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการ
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พิเศษ รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ลดลง 52.36 ล้านบาท อันเป็ นผลกระทบต่อเนื่ องจาก
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลรายได้ที่จาแนกตามผลิตภัณฑ์ส่วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตภัณฑ์
อาคารพาณิ ชย์
คอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด – บ้านเดี่ยว
รวมทั้งหมด

ไตรมาส 1 ปี 2564
จานวนเงิน ร้ อยละ
30.99
15.15
58.64
28.68
77.94
38.11
36.93
18.06
204.50
100.00

(หน่วย: ล้านบาท)
ไตรมาส 1 ปี 2563
จานวนเงิน ร้ อยละ
24.05
9.36
52.96
20.62
117.57
45.77
62.28
24.25
256.86
100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม : กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายรวม 295.61 ล้านบาท ลดลงจานวน 81.68 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.65 เมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจาก
การลดลงของต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ลดลงตามยอดขาย และค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนโอนและจด
ทะเบี ย นจ านองที่ ล ดลง อัน เป็ นผลจากการปรั บ ลดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจากการบริ หารจัดการที่ดีข้ ึน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม

31 มีนาคม
2564
6,856.28
2,692.37
4,163.91

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
2563
จานวนเงิน ร้ อยละ
7,284.17
(427.88)
(5.87)
3,176.00
(483.63)
(15.23)
4,108.17
55.74
1.36

สิ นทรัพย์ : กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จานวน 6,856.28 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2563 จ านวน 427.88 ล้ า นบาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.87 สาเหตุ ห ลัก มาจากการจ าหน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการแห่งหนึ่ง
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หนี้ สินรวม : กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จานวน 2,692.37 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จานวน 483.63 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 15.23 สาเหตุหลักจากการจ่ายชาระคืนเงิ นกูย้ ืม
สถาบันการเงินจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ และคืนเงินกูย้ มื บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กระแสเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดสามเดือนสิ้นสุ ด 31 มีนาคม
ปี 2564
ปี 2563
27.50
(36.33)
428.83
22.01
(454.27)
(180.17)
2.06
(194.48)
27.97
101.60

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 27.50 ล้านบาท เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี
การบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ลดลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กลุ่ มบริ ษทั มี กระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมลงทุ นจานวน 428.83 ล้านบาท เนื่ องจากการจาหน่ าย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการแห่งหนึ่งในเดือนมกราคม 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงิ นสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ นจานวน 454.27 ล้านบาท เนื่องจากการชาระคืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวสถาบันการเงิน และชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
เจริ ญชั ย กิตติสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
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