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วนัที� �� พฤษภาคม 2563 

 

 

เรื�อง  คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวันที� 31 มีนาคม 

2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี �แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวด � เดือน สิ �นสุด

วนัที� 31 มีนาคม 2563 ซึ�งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี � 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 
 
 

งบการเงินสําหรบัปี สิ�นสดุ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 233.51 84.93% 346.20 87.55% (112.69) (32.55%)

รายได้จากการก่อสร้าง 29.23 10.63% 32.07 8.11% (2.84) (8.86%)

รายได้อื�น 12.20 4.44% 17.14 4.33% (4.94) (28.82%)

รายได้รวม 274.94 100.00% 395.42 100.00% (120.48) (30.47%)

ต้นทุนขาย (131.85) (47.96%) (195.11) (49.34%) (63.26) (32.42%)

ต้นทุนค่าก่อสร้าง (31.55) (11.48%) (28.76) (7.27%) 2.79 9.70%

ต้นทุนรวม (163.40) (59.43%) (223.87) (56.62%) (60.47) 27.01%

กาํไรขั �นต้น 111.54 40.57% 171.55 43.39% 60.01 34.98%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (54.32) (19.76%) (54.80) (13.86%) (0.48) (0.88%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (44.42) (16.16%) (48.54) (12.28%) (4.12) (8.49%)

ค่าใช้จ่ายอื�น (5.80) (2.11%) (12.77) (3.23%) (6.97) (54.58%)

-

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.99 2.54% 55.44 14.02% (48.45) (87.39%)

ต้นทุนทางการเงิน (3.01) (1.09%) (18.46) (4.67%) (15.45) (83.69%)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.98 1.45% 36.98 9.35% (33.00) (89.24%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5.70) (2.07%) (14.09) (3.56%) (8.39) (59.55%)

กาํไรสุทธิ (1.72) (0.63%) 22.90 5.79% (24.62) (107.51%)

31 มีนาคม 2563 การเปลี�ยนแปลง31 มีนาคม 2562



 

 

 

หน้า 2 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวนัที� �� มีนาคม ���� และ �� มีนาคม ���� 

เท่ากบั ���.��  และ ���.��  ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลง (���.��) ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ (��.��) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการที�ตลาดอสงัหาริมทรัพย์อยูใ่นภาวะชะลอตวัตอ่เนื�องมาตั �งแต่ปี ����

จากมาตรการ LTV และปัญหาหนี �ครัวเรือนทําให้สถาบนัการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื�อให้กบัลกูค้า ตลอดจนปัญหา

มาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด �� ซึ�งส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรฐกิจต้องหยดุชะงกั หลายๆ อตุสาหกรรมได้รับ

ผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอตุสาหกรรมด้านท่องเที�ยวและบริการ ส่งผลให้ทั �งลกูจ้างและผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง 

มีคนวา่งงานเพิ�มขึ �น ส่งผลให้คนเกิดความกงัวลในความไมม่ั�นคงทางด้านการเงิน ดงันั �นการตดัสินใจในการซื �อ

อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งเป็นการใช้จ่ายมลูคา่สงูจึงได้รับผลกระทบอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได้  

 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์และกําไรขั �นต้น  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวนัที� �� มีนาคม ���� และ �� มีนาคม ���� เทา่กบั 

131.85 ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาท โดยต้นทนุขายต่อรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ�อสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 

��.�� และ ��.�� ตามลําดบั  

ทั �งนี �อตัรากําไรขั �นต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวนัที� �� มีนาคม ���� และ �� 

มีนาคม ���� คดิเป็นร้อยละ ��.��  และ ��.�� ตามลําดบั  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จา่ยในการขายของสําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวนัที� �� มีนาคม ���� และ �� มีนาคม ���� เท่ากบั ��.�� 

ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาท ซึ�งค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเท่ากบั (�.��) ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ (�.��)  

 ค่าใช้จา่ยในการบริหารของสําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวนัที� �� มีนาคม ���� และ �� มีนาคม ���� เทา่กบั 

��.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาท ลดลงเท่ากบั (�.��) ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ (�.��) ซึ�งเป็นการลดลงจากการ

ดําเนินมาตรการระมดัระวงัการใช้จ่ายของบริษัทฯ ที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ��  ในปี ���� 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินสําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวนัที� �� มีนาคม ���� และ �� มีนาคม ���� เท่ากบั �.�� ล้าน

บาท และ ��.�� ล้านบาท ลดลงเท่ากบั (��.��) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (��.��) ซึ�งมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ ฯ มีการ

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั �น ซึ�งเป็นผลให้ดอกเบี �ยลดลง โดย ณ.วนัที� �� มีนาคม ���� อตัราส่วนหนี �สินต่อทนุ (D/E 

Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ที� �.�� เทา่ 



 

 

 

หน้า 3 
 

กําไร/(ขาดทนุ)สุทธ ิ

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิสําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุวนัที� �� มีนาคม ���� และ �� มีนาคม ���� เทา่กบั (�.��) ล้าน

บาท และ ��.�� ล้านบาท ลดลงเท่ากบั (��.��) ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ (���.��)  ซึ�งมีสาเหตมุาจากรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ที�ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ทั �งนี �อตัรากําไร/(ขาดทนุ)สทุธิของบริษัทฯ 

เท่ากบัร้อยละ (�.��)  และ �.�� ของรายได้รวม ตามลําดบั  

 
สรุป 

 ณ. วนัที� �� มีนาคม ���� บริษทัฯ มียอดขายรอโอนกรรมสิทธิ� (Backlog) รวมมลูคา่ประมาณ �,���.�� ล้าน

บาท และบริษัทฯ มีห้องว่างรอการขาย (Inventory) รวมมลูค่าประมาณ �,���.�� ล้านบาท โดยรวมโครงการใหม่ที�เปิด

ขายและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ�งมกํีาหนดที�จะสร้างเสร็จในปี ���� จํานวน � โครงการ  

  

   

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 

-ดร. นพดล มิ �งจนิดา- 
 

ดร. นพดล มิ�งจนิดา 
ประธานเจา้หน้าที�ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

           

 

 


