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วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
 
 
เรื่อง  ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2563 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  

บริษัท เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สุด
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 

งบการเงินส าหรบั 6 เดือน ส้ินสดุ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 431.27 83.77% 699.15 90.53% (267.88) (38.32%)
รายไดจ้ากการกอ่สรา้ง 61.37 11.92% 45.13 5.84% 16.24 35.97%
รายไดอ้ืน่ 22.18 4.31% 27.99 3.62% (5.80) (20.74%)

รายได้รวม 514.82 100.00% 772.27 100.00% (257.45) (33.34%)

ตน้ทุนขาย (249.29) (48.42%) (398.64) (51.62%) (149.35) (37.46%)
ตน้ทุนคา่กอ่สรา้ง (61.80) (12.00%) (42.77) (5.54%) 19.03 44.49%

ต้นทนุรวม (311.71) (60.55%) (441.41) (57.16%) (129.70) 29.38%

ก าไรขัน้ต้น 203.11 39.45% 330.86 42.84% 127.75 38.61%

คา่ใชจ่้ายในการขาย (91.11) (17.70%) (110.85) (14.35%) (19.74) (17.81%)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (83.36) (16.19%) (100.14) (12.97%) (16.78) (16.75%)
คา่ใชจ่้ายอืน่ (13.56) (2.63%) (20.58) (2.66%) (7.02) (34.12%)

-

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 15.70 3.05% 99.30 12.86% (83.60) (84.19%)

ตน้ทุนทางการเงนิ (9.45) (1.84%) (38.63) (5.00%) (29.18) (75.53%)

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 6.25 1.21% 60.67 7.86% (54.42) (89.70%)

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (6.84) (1.33%) (24.24) (3.14%) (17.39) (71.77%)

ก าไรสุทธิ (0.59) (0.11%) 36.43 4.72% (37.02) (101.62%)

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 การเปล่ียนแปลง
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และ 30 มิถนุายน 2562 
เท่ากบั 431.27  และ 699.15  ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลง (267.88) ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ (38.32) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีตลาดอสงัหารมิทรพัยอ์ยูใ่นภาวะชะลอตวัตอ่เนื่องมาตัง้แต่ปี 2562
จากมาตรการ LTV และปัญหาหนีค้รวัเรือนท าใหส้ถาบนัการเงินเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อใหก้บัลกูคา้ ตลอดจนปัญหา
มาจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบใหก้ิจกรรมทางเศรฐกิจตอ้งหยดุชะงกั หลายๆ อตุสาหกรรมไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอตุสาหกรรมดา้นท่องเที่ยวและบรกิาร ส่งผลใหท้ัง้ลกูจา้งและผูป้ระกอบการมีรายไดล้ดลง 
มีคนวา่งงานเพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้นเกิดความกงัวลในความไมม่ั่นคงทางดา้นการเงิน ดงันัน้การตดัสินใจในการซือ้
อสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งเป็นการใชจ้่ายมลูค่าสงูจึงไดร้บัผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพยแ์ละก าไรขั้นต้น  

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2563 และ 30 มิถนุายน 2562 เทา่กบั 
249.29 ลา้นบาท และ 398.64 ลา้นบาท โดยตน้ทนุขายต่อรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหารมิทรพัย ์ คดิเป็นรอ้ยละ 
57.80 และ 57.02 ตามล าดบั  

ทัง้นีอ้ตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และ 30 
มิถนุายน 2562  คิดเป็นรอ้ยละ 42.20  และ 42.98 ตามล าดบั  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใชจ้า่ยในการขายของส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2563 และ 30 มิถนุายน 2562 เทา่กบั 
91.11 ลา้นบาท และ 110.85 ลา้นบาท ซึ่งคา่ใชจ้า่ยในการขายลดลงเท่ากบั (19.74) ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ (17.81)  

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารของส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2563 และ 30 มิถนุายน 2562 เทา่กบั 
83.36 ลา้นบาท และ 100.14 ลา้นบาท ลดลงเทา่กบั (16.78) ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ (16.75) ซึ่งเป็นการลดลงจากการ
ด าเนินมาตรการระมดัระวงัการใชจ้่ายของบรษิัทฯ ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  ในปี 2563 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2563 และ 30 มถินุายน 2562 เทา่กบั 9.45 ลา้น
บาท และ 38.63 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั (29.18) ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ (75.53) ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากบรษิัทฯ ฯ มีการ
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ ซึ่งเป็นผลใหด้อกเบีย้ลดลง  
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ก าไร/(ขาดทนุ)สุทธ ิ

ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และ 30 มิถนุายน 2562 เท่ากบั (0.59) 
ลา้นบาท และ 36.43 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั (37.02) ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ (101.62)  ซึง่มีสาเหตมุาจากรายได้
จากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลดลงจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค Covid 19 ทัง้นีอ้ตัราก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิของ
บรษิัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ (0.11)  และ 4.72 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

 
สรุป 

 ณ. วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บรษิัทฯ มียอดขายรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) รวมมลูค่าประมาณ 1,570.87 ลา้น
บาท และบรษิัทฯ มีหอ้งว่างรอการขาย (Inventory) รวมมลูค่าประมาณ 5,540.48 ลา้นบาท โดยรวมโครงการใหม่ที่เปิด
ขายและอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งมกี าหนดที่จะสรา้งเสรจ็ในปี 2563 จ านวน 3 โครงการ  

  
   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

-ดร. นพดล มิง่จนิดา- 
 

ดร. นพดล มิง่จนิดา 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ 

           
 

 


