ที่ บช. 01/2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงผลการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ผลการดาเนิ นงานประจา ปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิ จานวน 305.93 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นกาไรต่อหุน้ 0.31
บาท เมื่อเที ยบกับผลการดาเนิ นงานกาไรสุ ทธิ 233.25 ล้านบาท หรื อกาไรต่อหุ ้น 0.24 บาท ของปี ก่อน คิดเป็ นผลกาไร
เพิ่มขึ้นจานวน 72.67 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.16 โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
หน่ วย : พันบาท
ผลการดาเนินงานประจาปี
ธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
รายได้
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ธุรกิจให้ เช่ าและบริการ
รายได้
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ธุรกิจสนามกอล์ฟและบริหารอสั งริมทรัพย์
รายได้
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานโดยรวม
รายได้จากการขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

2561

2560

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ร้ อยละ

4,152,925
1,287,804
31.01

2,765,321
904,529
32.71

1,387,604
383,274
(1.70)

50.18
42.37
(5.20)

252,137
136,320
54.07

195,894
107,139
54.69

56,243
29,180
(0.63)

28.71
27.24
(1.15)

141,745
61,130
43.13

103,281
46,338
44.87

38,465
14,793
(1.74)

37.24
31.92
(3.88)

4,546,807
1,485,253
32.67
4,713,138
4,385,762
947,221
296,498
305,925
6.49
0.31

3,064,495
1,058,006
34.52
3,264,365
3,012,725
702,236
222,087
233,251
7.15
0.24

1,482,312
427,247
(1.86)
1,448,772
1,373,037
244,984
74,410
72,674
(0.65)
0.07

48.37
40.38
(5.38)
44.38
45.57
34.89
33.50
31.16
(9.16)

รายได้รวมจากการขายและบริ การมีจานวน 4,546.81 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 1,482.31 ล้านบาท หรื อ เพิม่ ขึ้นร้อยละ
48.37 ธุรกิจหลักที่ดาเนินการโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์มีจานวน 4,152.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,387.60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50.18 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากมีรายได้จากการขายที่ดินที่ยงั ไม่มีแผนการพัฒนาในระยะ
สั้นจานวนหนึ่ ง สาหรับกาไรขั้นต้นจากธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปี นี้ สูงกว่าปี ก่อนจานวน 383.27 ล้านบาท
โดยมี อ ัต ราก าไรขั้น ต้น ร้ อ ยละ 31.01 ในส่ ว นของรายได้จ ากโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ นวราบและ
คอนโดมิเนียมมีจานวน 2,853.81 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อนซึ่งมีจานวน 2,653.52 ล้านบาท และยังมียอดรอโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในหลายโครงการที่มีสินค้าไม่เพียงพอกับยอดจอง จากโครงการใหม่ที่เริ่ มเปิ ดตัวในช่วงไตรมาส
สุ ดท้าย และโครงการเดิมอยูร่ ะหว่างเร่ งงานก่อสร้างเพิ่มเติม นอกเหนื อจากรายได้ที่มีอตั ราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องแล้ว อัตรากาไรขั้นต้นในปี นี้ ก็ยงั สู งขึ้นจากปี ก่อนซึ่ งมีอตั ราร้อยละ 32.6 เป็ นร้อยละ 34.7 โดยมี
สัดส่วนการรับรู ้รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมในโครงการพาร์คคอร์ทเพิ่มขึ้นด้วย
(2) ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าและบริ การรับรู ้ในปี นี้จานวน 252.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 195.89 ล้าน
บาทในปี ก่อนจานวน 56.24 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.71 โดยรายได้จากการให้เช่าและบริ การพื้นที่
คลังสิ นค้า/โรงงาน ในโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน ของ บริ ษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มีอตั รา
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 17 ล้านบาทต่อไตรมาสในช่วงปลายปี 2558 ที่บริ ษทั เริ่ มเข้า
ลงทุน เพิ่มเป็ นเกือบ 60 ล้านบาท และมีอตั รากาไรขั้นต้นสู งถึงร้อยละ 58.3 ในไตรมาสล่าสุ ด ณ สิ้ นปี 2561
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ มีพ้ืนที่ให้เช่าประมาณ 125,000 ตารางเมตร และมีแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เช่า
ครบประมาณ 285,000 ตารางเมตรในปี 2565 นอกจากนี้ โครงการพาร์คคอร์ท ของบริ ษทั มัน่ คงลิฟวิง่ จากัด
ในส่วนโครงการเพื่อเช่า ก็มีสดั ส่วนรายได้จากให้เช่าและบริ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับกาไรขั้นต้นจาก
ธุรกิจการให้เช่าและบริ การในปี นี้มีจานวนรวม 136.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.24
(3) ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟมีจานวนรวมเท่ากับ 109.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.98 ล้านบาทเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน คิดเป็ นเพิม่ ขึ้นร้อยละ 34.4 เป็ นผลจากที่บริ ษทั ได้เปิ ดให้บริ การคลับเฮ้าส์ใหม่ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ทาให้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนการให้บริ การสนามกอล์ฟ
และร้านอาหาร
ในขณะที่ยงั สามารถรักษาอัตรากาไรขั้นต้นได้ใกล้เคียงกับปี ก่อน สาหรับธุรกิจบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษทั ยัวร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเสริ มงานด้านบริ การ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ มีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นทั้งรายได้และกาไรขั้นต้น นอกจากนี้ ยังมีรายได้จาก บริ ษทั พรอส
เพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด อีกจานวนหนึ่ง การดาเนินงานทั้ง 2 ธุรกิจดังกล่าว มีส่วนช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์
ของบริ ษทั รวมถึงเสริ มงานด้านบริ การและศักยภาพโครงการให้กบั ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
จากผลการดาเนิ นงานในแต่ละธุ รกิ จหลัก จะเห็ นว่ากลุ่มบริ ษทั มีอตั ราการเติบโตของยอดขายในทุกธุ รกิ จ และ
สามารถรั กษาระดับอัตรากาไรขั้นต้นได้ใกล้เคี ยงกับปี ก่ อน ทาให้มีกาไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้ น 427.25 ล้านบาท เมื่ อ

เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สาหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมในปี นี้ มีจานวนเท่ากับ 4,385.76 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 1,373.04 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.57 นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังต้องรับรู ้ผลขาดทุนในปี 2561 ของบริ ษทั สามัคคีซีเมนต์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 40.64 คิดเป็ นจานวน 25.98 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารมีจานวนเพิ่มขึ้น 244.98 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.89 โดย
ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ค่านายหน้า และค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารต่อรายได้จากการขายและบริ การ สาหรับปี นี้ มีสัดส่ วนร้อยละ 20.8 ลดลงเมื่อเที ยบกับปี ก่อน ซึ่ งมี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 22.9 นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เริ่ มรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ของกิจการสนามกอล์ฟ และสิ ทธิ
การเช่ าตัดจ่ายจากการเช่ าพื้นที่ เพื่อก่ อสร้ างอาคารสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ ไม่มี
ผลกระทบ กับกระแสเงินสดของกิจการแล้ว
2) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 74.41 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขี้นร้อยละ 33.5 เนื่องจากบริ ษทั
แม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยในช่วงแรก เมื่อบริ ษทั ย่อยได้เริ่ มดาเนินการมาระยะหนึ่ง และมี
แนวโน้มที่ดี ทาให้บริ ษทั ย่อยเหล่านี้สามารถหาแหล่งเงินกูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งใช้เงินทุนของบริ ษทั แม่ ทาให้
กลุ่มบริ ษทั มีเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี สัดส่วนต้นทุนทางเงินต่อรายได้จากการขาย
และบริ การสาหรับปี นี้เท่ากับร้อยละ 6.5 ลดลงจากร้อยละ 7.2 ของปี ก่อน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการ
รักษาสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุนให้ยงั คงอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ณ สิ้นปี มีสดั ส่วนเท่ากับ 1.17
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษทั สามารถเพิ่มสัดส่ วนกาไรขั้นต้นจากธุรกิจที่มีรายได้ที่สม่าเสมอ และรายได้จากการ
ให้บริ การต่อรายได้จากการดาเนินการในทุกธุรกิจ (ไม่นบั รวมรายได้จากการขายที่ดินเปล่า) จากสัดส่วนร้อยละ 4.5 ณ สิ้นปี
2558 เป็ นร้อยละ 17.3 ณ สิ้ นปี 2561 ซึ่ งไปตามแผนการปรับโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และสร้ า งรายได้ที่ ส ม่ า เสมอในระยะยาว ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นโครงการแนวราบและ
คอนโดมิเนี ยม ซึ่ งยังคงเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ก็สามารถรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่ องตลอด 3 ปี โดยในปี
2561 มีกาไรขั้นต้น 990.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 265.36 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.6 ทั้งนี้ ใน
ระหว่างการปรับโครงสร้างรายได้ดงั กล่าว กลุ่มบริ ษทั จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจที่มีรายได้จากให้เช่าและบริ การ
ในขณะเดี ยวกันก็ยงั คงมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ โดยเพิ่มคุ ณภาพการก่ อสร้ างและปรับปรุ งการ
ให้บริ การหลังการขาย รวมถึงให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทางานเพื่อให้พร้อมสนับสนุ นการ
เติบโตของธุ รกิ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร รวมถึงค่าใช้จ่ายทางเงิ นเพิ่มสู งขึ้ น
อย่างไรก็ดี ผลการดาเนินงานในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีกาไรสุทธิจากการดาเนินการจานวน 305.93 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสุธิดา สุริโยดร )
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

