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ที ่PSH-CS 13/2560 
 

 วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2560 
 

เรือ่ง   ชีแ้จงผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

  บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึ่งบรษิทัได้มกีารทําคําเสนอซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) โดยการแลกเปลี่ยนกบัหุ้นสามญัของบรษิทัได้สําเรจ็เมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2559 มผีลทําให้บรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั และเน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งกจิการครัง้น้ีถอืเป็นการรวมกจิการ
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ดงันัน้บรษิทัไดจ้ดัทํางบการเงนิรวมโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) เสมอืนว่าไดม้กีารรวมกจิการตัง้แต่ตน้ปี 2559 นอกจากน้ีบรษิทัไดแ้สดงขอ้มลูงบการเงนิรวมของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัปี 2558 (ก่อนการปรบัโครงสรา้งกจิการ) เพือ่เป็นขอ้มลูในการเปรยีบเทยีบ 

 
ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัไดส้รปุจาํนวนหุน้สามญัของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ทีร่บัซื้อได ้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 97.90 ของจํานวนหุน้สามญัที่ออกแลว้ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ภายหลงัจากการทําคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ หุน้สามญัของบรษิทัไดเ้ขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในวนัที ่1 ธนัวาคม 2559 แทนหุน้สามญัของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึ่งถูกเพกิถอน
ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดยีวกนั 

 
บรษิทัขอชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (งบการเงนิรวม) โดยมรีายละเอยีด

ดงัน้ี 
 
เปรยีบเทยีบยอดขายสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แบง่ตามผลติภณัฑ ์ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ผลติภณัฑ ์

ยอดขายสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่

เพิม่ขึน้ (ลดลง) รอ้ยละ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ทาวน์เฮา้ส ์ 23,202 23,075 127 0.6 

บา้นเดีย่ว 9,643 10,119 (476) (4.7) 

อาคารชุด 11,497 8,950 2,547 28.5 

ต่างประเทศ 72 241 (169) (70.3) 

รวม 44,414 42,385 2,029 4.8 
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สาํหรบัปี 2559 บรษิทัมยีอดขายรวม 44,414 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,029 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.8 เมื่อ
เทยีบกบัยอดขายปี 2558 ซึง่มยีอดขายรวมเท่ากบั 42,385 ลา้นบาท ในปี 2559 มกีารเปิดโครงการใหมจ่าํนวน 69 โครงการ 
มลูค่าโครงการเท่ากบั (Project value) 59,712 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัโครงการทีเ่ปิดใหมปี่ก่อน จาํนวน 44 โครงการ มลูค่า
โครงการรวม (Project Value) เท่ากบั 44,579 ลา้นบาท โดยในปี 2559 เน้นทีก่ารเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮาสจ์าํนวน 
50 โครงการ มลูค่ารวม 33,586 ลา้นบาท และบา้นเดีย่ว 10 โครงการ มลูค่า 9,763 ลา้นบาท และ คอนโดมเินียมจาํนวน 9 
โครงการ มลูคา่ 16,363 ลา้นบาท  

 
เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 

31 ธนัวาคม 
2559 

(หลงัการปรบั
โครงสร้าง
กิจการ) ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 
2558 

(ก่อนการปรบั
โครงสร้าง
กิจการ) ร้อยละ 

เพ่ิมขึน้/ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 46,926 99.5 51,240 99.6 (4,314) -8.4 
รายไดอ้ืน่ 247 0.5 198 0.4 49 24.8 
รายได้รวม 47,173 100.0 51,438 100.0 (4,265) -8.3 
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 31,184 66.5 33,984 66.3 (2,800) -8.2 
กาํไรขัน้ต้น 15,742 33.5 17,256 33.7 (1,514) -8.8 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 8,153 17.3 7,661 14.9 493 6.4 
   คา่ใชจ้า่ยในการขาย 3,983 8.4 3.767 7.3 216 5.7 
   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 4,170 8.8 3,894 7.6 276 7.1 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
7,836 

 
16.6 

 
9,793 

 
19.0 (1,957) -20.0 

ตน้ทุนทางการเงนิ 287 0.6 328 0.6 (40) -12.3 
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการ
รว่มคา้ 

 
(2) 

 
- 

 
3 

 
- (5) -151.8 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,547 16.0 9,468 18.4 (1,922) -20.3 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 1,478 3.1 1,798 3.5 320 -17.8 
กาํไรสาํหรบัปี 6,069 12.9 7,670 14.9 (1,602) -20.9 

 การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,940 97.9 7,680 100.1 (1,740) -22.7 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจ
ควบคุม 

 
129 

 
2.1 

 
(10) 

 
(0.1) 138 1.8 

กาํไรสาํหรบัปี 6,069 100.0 7,670 100.0 (1,601) -20.9 

หมายเหตุ : อตัราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็นรอ้ยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์แสดงเป็น รอ้ยละของ

รายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์
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รายได้ 
สาํหรบัปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 47,173 ลา้นบาท ลดลง 4,265 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 8.3 เมื่อ

เทยีบกบัรายไดร้วมของปีก่อน ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ํานวน 46,926 ลา้นบาทและรายไดอ้ื่น
จํานวน 247 ล้านบาท สาเหตุสําคญัส่วนหน่ึงที่รายได้ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนขา้งชะลอตวั 
ประกอบกบัมาตรการของรฐับาลสําหรบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ที่สิน้สุดไปในไตรมาส 2/2559 ทําให้ช่วงครึ่งปีหลงัของปี 
2559 กลุม่ผูบ้รโิภคชะลอการตดัสนิใจโอนกรรมสทิธิใ์นชว่งเวลาดงักลา่ว 

  
เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แบ่งตาม

ผลติภณัฑ ์ดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ผลติภณัฑ ์
รายไดส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่

เพิม่ขึน้ (ลดลง) รอ้ยละ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ทาวน์เฮา้ส ์ 23,529 23,023 506 2.2 

บา้นเดีย่ว 9,413 10,135 (722) (7.1) 

อาคารชุด 13,849 17,236 (3,387) (19.6) 

ต่างประเทศ 129 278 (149) (53.6) 

รวม 46,920 50,672 (3,752) (7.4) 

อื่นๆ * 6 568 (562) (98.9) 
รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์ 46,926 51,240 (4,314) (8.4) 

 หมายเหตุ * อื่นๆประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายทีด่นิเปลา่และรายไดจ้ากคา่ก่อสรา้ง 
 

สาํหรบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยปี์ 2559 เท่ากบั 46,926 ลา้นบาท ลดลง 4,314 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 8.4 สดัสว่นของรายไดอ้าคารชุดลดลงมากทีส่ดุโดยลดลงจาํนวน 3,387 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 19.7 สาเหตุ
หน่ึงเน่ืองจากช่วงไตรมาส 4/2559 โครงการอาคารชุดของบรษิทัหลายโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งจงึยงัไมม่กีารรบัรู้
รายได ้ในขณะทีช่่วงไตรมาส 4/2558 โครงการอาคารชุดมกีารสรา้งเสรจ็และโอนกรรมสทิธิใ์นช่วงปลายปี สาํหรบับา้น
เดีย่วมยีอดรายไดเ้ท่ากบั 9,413 ลา้นบาท ลดลง 722 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.1 แต่อย่างไรกต็ามรายไดจ้าก
ผลติภณัฑท์าวน์เฮา้สจ์าํนวน 23,529 ลา้นบาท ยงัเพิม่ขึน้จากปีก่อนจํานวน 506 ลา้นบาท และยงัเป็นสดัสว่นรายไดท้ี่
มากทีส่ดุของบรษิทั 
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ต้นทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์
 
สาํหรบัปี 2559 บรษิทัมตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 31,184 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.5  ของ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ในขณะทีต่น้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยข์องปีก่อนเท่ากบั 33,984 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 66.3 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ค่อนขา้งจะใกลเ้คยีงกบัปีก่อนเป็นผลมาจากการบรหิารและควบคุม
ตน้ทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
อตัรากาํไรขัน้ต้นแบ่งตามผลิตภณัฑ ์

 
สาํหรบัปี 2559 บรษิทัมกีําไรขัน้ตน้เฉลีย่รอ้ยละ 33.5 แบ่งตามผลติภณัฑ ์ดงัน้ี ทาวน์เฮา้สม์กีําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 

34.2 บา้นเดีย่วรอ้ยละ 33.2 และอาคารชุดรอ้ยละ 33.0 ซึง่อตัรากาํไรขัน้ตน้มกีารปรบัตวัลดลงจากปี 2558 เลก็น้อย 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 
 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารสาํหรบัปี 2559 เท่ากบั 8,153 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน เท่ากบั 
493 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 โดยมคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 3,983 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เท่ากบั 216 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 มาจากค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ 119 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั
โปรโมชัน่ต่างๆ เพิม่ขึน้ 228 ลา้นบาท แต่อย่างไรกต็ามค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิล์ดลงจากปีก่อน 143 ลา้นบาท 
จากการมมีาตรการของรฐับาลทีเ่กดิขึน้ในช่วงครึง่ปีแรก สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 4,170 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนเท่ากบั 276 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.1 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ
ประมาณ 209 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่บาํรงุรกัษาสาธารณูปโภคสว่นกลางเพิม่ขึน้ 89 ลา้นบาท เป็นตน้  
   
ต้นทนุทางการเงิน 

 
สาํหรบัปี 2559 บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 287 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.6 ของรายไดร้วม เป็น

สดัสว่นเดยีวกบัปี 2558  
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.56 และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้หกัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต่อทุนเท่ากบั 0.54 ซึง่เป็นอตัราสว่นทีด่จีากการบรหิารจดัการหน้ีสนิของ
บรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 2559 เท่ากบั 1,478 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.1 ของรายไดร้วม สาํหรบัปี 
2558 มคีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดเ้ทา่กบั 1,798 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ของรายไดร้วม 

 
กาํไรสทุธิ 
 
 บรษิทัมกีาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2559 เท่ากบั 6,069 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.9 ของรายไดร้วม โดยแบ่งเป็น
กาํไรของบรษิทัใหญ่เทา่กบั 5,940 ลา้นบาท และกาํไรของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมเทา่กบั 128 ลา้นบาท  
  
อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 
ประจาํปี (งบการเงนิรวม)   2559  2558  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.52                3.73  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.26 0.54  

อตัราสว่นการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ เทา่ 0.53 0.61  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 687 598  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)      

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 33.55              33.68  

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 16.08              18.48  

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 12.86              14.91  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 17.06              24.03  

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ  11.90              15.50  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.72                0.81  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)      

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.83                0.91  

อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.56                0.58  

อตัราการจ่ายเงินปันผล *  ร้อยละ  N/A              50.87  

หมายเหตุ :  *คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรเป็นเงนิปนัผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุน้ละ 0.60 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 กนัยายน 2559 ทัง้น้ีการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2559 ของบรษิทัอยู่ระหวา่งการ

พจิารณาเพือ่ขออนุมตัจิดัสรร 

 



 

6/6 
 

จากการชีแ้จงผลการดําเนินงานของปี 2559 ในขา้งตน้สง่ผลใหอ้ตัราสว่นทางการเงนิของปี 2559 ดอ้ยกว่าปี 
2558 โดยอตัราสว่นสภาพคล่อง โดยภาพรวมในปี 2559 บรษิทัสามารถบรหิารจดัการสนิทรพัยไ์ดล้ดลงจากปี 2558 โดย
อตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 3.52 ลดลงจากปีก่อน 3.73 อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืลดลง และระยะเวลาขาย
สนิคา้เฉลีย่สงูขึน้กวา่ปี 2558  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร ประกอบด้วยอตัรากําไรขัน้ต้น และอตัราส่วนกําไรจากการ
ดาํเนินงาน รวมถงึอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี 2558 เลก็น้อย เน่ืองจากผลประกอบการปี 2559 ลดลงจากปี
ก่อนตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดําเนินงาน ประกอบด้วย อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัรอ้ยละ 
11.90 และอตัราการหมนุของสนิทรพัยเ์ทา่กบั 0.72 เทา่ ซึง่ลดลงกวา่ปี 2558 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิทีส่าํคญั ประกอบดว้ย อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.83 
และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.56 บรษิทัสามารถดํารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของเงนิทุนที่
เหมาะสม และบรษิทัยงัคงรกัษาอตัราส่วนทางเงนิไดต้ามขอ้กําหนดของสญัญาเงนิกู้ยมืและหุน้กู ้อกีทัง้หุน้กู้ของบรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ยงัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของหุน้กู้โดยสถาบนัจดัอนัดบัทรสิเรทติ้ง 
โดยหุน้กูไ้มม่ปีระกนัในชุดปจัจุบนัอยูใ่นระดบั “A”  โดยแนวโน้มยงัคง “คงที”่  
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

 (นางสาวสภุรณ์ ตรวีชิยพงศ)์ 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละประมาณราคา 
 รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 
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