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วนัที่ 11 พฤษจิกายน 2563 
 
 
เร่ือง  ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 

2563 
เรียน  กรรมกำรและผู้จดักำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

บริษัท เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวด 9เดือน สิน้สุด
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 ซึ่งมีรำยละเอียด ดงัต่อไปนี ้
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินส าหรบั 9 เดือน ส้ินสดุ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 679.80 84.01% 1,003.47 91.27% (323.67) (32.26%)
รายไดจ้ากการกอ่สรา้ง 98.87 12.22% 59.91 5.45% 38.96 65.03%

รายได้รวม 778.67 96.23% 1,063.38 96.72% (284.71) (26.77%)

ตน้ทุนขาย (397.75) (49.15%) (576.34) (52.42%) (178.59) (30.99%)
ตน้ทุนคา่กอ่สรา้ง (98.57) (12.18%) (68.70) (6.25%) 29.87 43.48%

ต้นทนุรวม (496.32) (61.33%) (645.04) (58.67%) (148.72) (23.06%)

ก าไรขัน้ต้น 282.35 34.89% 418.34 38.05% (135.99) (32.51%)

รายไดอ้ืน่ 30.53 3.77% 36.08 3.28% (5.55) (15.38%)
คา่ใชจ่้ายในการขาย (128.46) (15.87%) (175.92) (16.00%) (47.46) (26.98%)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (129.29) (15.98%) (146.81) (13.35%) (17.52) (11.93%)
กลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (2.58) (0.32%) 0.00 - 2.58 100.00%
คา่ใชจ่้ายอืน่ (19.86) (2.45%) (25.98) (2.36%) (6.12) (23.56%)

-

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 32.69 4.04% 105.71 9.61% (73.02) (69.08%)

ตน้ทุนทางการเงนิ (10.61) (1.31%) (56.33) (5.12%) (45.72) (81.16%)

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 22.08 2.73% 49.38 4.49% (27.30) (55.29%)

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (13.75) (1.70%) (30.38) (2.76%) (16.63) (54.74%)

ก าไรสุทธิ 8.33 1.03% 19.00 1.73% (10.67) (56.16%)

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 การเปล่ียนแปลง
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 30 กนัยำยน 2562 
เท่ำกบั 679.80  และ 1,003.47  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ลดลง (323.67) ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ (32.26) โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรที่ตลำดอสงัหำริมทรัพย์อยู่ในภำวะชะลอตวัต่อเนื่องมำตัง้แต่ปี 2562
จำกมำตรกำร LTV และปัญหำหนีค้รัวเรือนท ำให้สถำบันกำรเงินเข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อให้กบัลกูค้ำ ตลอดจนปัญหำ
มำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบให้กิจกรรมทำงเศรฐกิจต้องหยดุชะงกั หลำยๆ อตุสำหกรรมได้รับ
ผลกระทบโดยตรงโดยเฉพำะอตุสำหกรรมด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร ส่งผลให้ทัง้ลกูจ้ำงและผู้ประกอบกำรมีรำยได้ลดลง 
มีคนว่ำงงำนเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้คนเกิดควำมกงัวลในควำมไม่มัน่คงทำงด้ำนกำรเงิน ดงันัน้กำรตดัสินใจในกำรซือ้
อสงัหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นกำรใช้จ่ำยมลูค่ำสงูจึงได้รับผลกระทบอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้  

 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์และก าไรขัน้ต้น  

ต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 30 กนัยำยน 2562 เท่ำกบั 
397.75 ล้ำนบำท และ 576.34 ล้ำนบำท โดยต้นทนุขำยต่อรำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหำริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 
58.51 และ 57.43 ตำมล ำดบั  

ทัง้นีอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 30 
กนัยำยน 2562  คิดเป็นร้อยละ 41.49  และ 42.57 ตำมล ำดบั  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 30 กนัยำยน 2562 เท่ำกบั 
128.46 ล้ำนบำท และ 175.92 ล้ำนบำท ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงเท่ำกบั (47.46) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
(26.98)  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 30 กนัยำยน 2562 เท่ำกบั 
129.29 ล้ำนบำท และ 146.81 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกบั (17.52) ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ (11.93) ซึ่งเป็นกำรลดลงจำกกำร
ด ำเนินมำตรกำรระมดัระวงักำรใช้จ่ำยของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  ในปี 2563 

 
ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 30 กนัยำยน 2562 เท่ำกบั 10.61 
ล้ำนบำท และ 56.33 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกบั (45.72) ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ (81.16) ซึ่งมีสำเหตหุลกัมำจำกบริษัทฯ ฯ มี
กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่งเป็นผลให้ดอกเบีย้ลดลง  
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ก าไร/(ขาดทุน)สุทธ ิ

ก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 30 กนัยำยน 2562 เท่ำกบั 8.33 
ล้ำนบำท และ 19.00 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกบั (10.67) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ (56.16)  ซึ่งมีสำเหตมุำจำกรำยได้จำก
กำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ที่ลดลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค Covid 19 ทัง้นีอ้ตัรำก ำไร/(ขำดทนุ)สทุธิของ
บริษัทฯ เท่ำกบัร้อยละ 1.03  และ 1.73 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั  

 
สรุป 

 ณ. วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 บริษัทฯ มียอดขำยรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) รวมมลูค่ำประมำณ 1,835.36 ล้ำน
บำท และบริษัทฯ มีห้องว่ำงรอกำรขำย (Inventory) รวมมลูค่ำประมำณ 5,404.23 ล้ำนบำท โดยรวมโครงกำร 7 โครงกำร
ใหม่ที่เปิดขำยและอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ซึ่งมีก ำหนดที่จะสร้ำงเสร็จในปี 2563 และ 2564 จ ำนวน 4 โครงกำร  

  
   

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

-นาย วเิชยีร แพทยานันท์- 
 

นาย วเิชยีร แพทยานันท์- 
รกัษาการประธานเจา้หน้าที่ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

           
 

 


