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CGD62/0041 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562  

เร่ือง  ชี ้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสิ้นสุด     

วันที่ 31 มีนาคม 2562 

เรียน  กรรมการผูจัดการ  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สาํหรับงวดสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ดังนี้  

งบการเงนิรวม (“กลุมบรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 1/2562 กลุมบริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 122.78 ลานบาท ลดลง 158.24 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

56.31 จากจํานวน 281.02 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการขาย

อาคารชุด โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรลดลงอยางมากเนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 โดยรายไดหลักสําหรับ

ไตรมาสท่ี 1/2562 มีดังนี้ 

 รายไดจากการขายอาคารชุดซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรในไตร

มาสที่ 1/2562 มีจํานวน 5.43 ลานบาท ลดลง 112.88 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 95.41 จากจํานวน 118.31 

ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันของป 2561 สืบเนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 

 บริษัทยอยในตางประเทศมีรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งเกิดจากรายไดคาเชา 

อสังหาริมทรัพยในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งในไตรมาสท่ี 1/2562 มีจํานวน 12.25 ลานบาท 

ลดลง 0.74 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.64 จากจํานวน 12.99 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561  

 ในไตรมาสที่ 1/2562 กลุมบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 98.79 ลานบาท 

ลดลง 43.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.61 จากจํานวน 142.36 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 ซ่ึงสาเหตุที่สําคัญเกิดจากในระหวางไตรมาสที่ 1/2561 คาเงินบาทแข็งคาข้ึนมาก ในขณะท่ีใน

ระหวางไตรมาสที่ 1/2562 เงินบาทแข็งคาข้ึนนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2561 

อยางไรก็ตามบริษัทยอยในประเทศมีการกูยืมเงินในสกุลดอลลารสหรัฐเพ่ิมขึ้นตามความคืบหนาของการ

กอสรางโครงการเจาพระยาเอสเตทซึ่งมีความคืบหนาไปมาก 
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คาใชจาย  

ในไตรมาสที่ 1/2562 กลุมบริษทัมีคาใชจายรวมทั้งส้ิน 226.02 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.01 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 0.01 จากจํานวน 226.01 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยคาใชจายหลกัสําหรับไตรมาส

ที่ 1/2562 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสท่ี 1/2562 กลุมบริษัทมีตนทุนขายอาคารชุดโครงการอิลเีมนท ศรีนครินทรรวมทั้งสิ้น 3.81 ลานบาท 

ลดลง 64.05 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 94.39 จากจํานวน 67.86 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 ซึ่งลดลงนอยกวาอัตราการลดลงของรายไดจากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรท่ี

ลดลงในอัตรา รอยละ 95.41 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 สืบเน่ืองจากมีการจัดโปรโมชั่นลดราคา

ขายหองชุดท่ีเหลืออยู จึงสงผลใหอัตรากําไรขางตนสําหรับไตรมาสท่ี 1/2562 คิดเปนรอยละ 29.96 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2561 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 42.64  

 ในไตรมาสท่ี 1/2562 กลุมบริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนาย รวมท้ังสิ้น 28.09 ลานบาท ลดลง 3.93 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 12.26 จากจํานวน 32.02 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิด

จากการลดลงของคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และคาสงเสริมการขายของโครงการ อิลีเมนท 

ศรีนครินทร เนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 

 ในไตรมาสท่ี 1/2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหาร รวมท้ังสิ้น 83.07 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 44.83 ลานบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 117.26 จากจํานวน 38.24 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 สาเหตุหลักเกิด

จากการขยายกิจการอยางตอเนื่องของกลุมบริษัท โดยคาใชจายในการบริหารประกอบดวยคาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเส่ือมราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

 ในไตรมาสที่ 1/2562 กลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมท้ังสิ้น 101.06 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 23.09 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.62 จากจํานวน 77.97 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยตนทุนทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 1/2562 เกิดจากการออกต๋ัวแลกเงิน การออกหุนกูระยะยาว และการกูยืมเงินระยะยาว เพ่ือใช

เปนเงินทุนหมุนเวียน และใชเพ่ือขยายธุรกิจของกลุมบริษัท  

ทั้งนี้สงผลใหในไตรมาสที่ 1/2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดทั้งสิ้น 103.24 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 158.25 

ลานบาท หรือขาดทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 287.67 จากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 55.01 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561  

คาใชจายภาษเีงนิได  

ในไตรมาสที่ 1/2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 4.18 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.27 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 4,593.72 จากรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.09 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 เนื่องจากการบันทึก

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของตนทุนในการไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคา ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการฉบับฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกหนี้ ซึ่งมีผลบังคับใชสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 ท้ังนีก้ลุมบริษัทรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใชครั้งแรกโดยการ

ปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหกลุมบริษัท

บันทึกตนทุนในการไดมาซึ่งสัญญาท่ีทํากับลูกคาเปนสินทรัพยและตัดเปนคาใชจายอยางเปนระบบและสอดคลองกับ

รูปแบบการรับรูรายไดตามสญัญา   
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ขาดทุนสทุธิสาํหรบังวด  

จากผลประกอบการที่ไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสท่ี 1/2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดท้ังสิ้น 

107.42 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 162.53 ลานบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 294.94 จากกําไรสุทธิจํานวน 55.11 

ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งในไตรมาสที่ 1/2562 ขาดทุนสุทธิของกลุมบริษัทสําหรับงวดทั้งส้ิน 

107.42 ลานบาท แบงเปน ขาดทุนสวนของบริษัทใหญจํานวน 108.32 ลานบาท และกําไรสวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่

ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 0.90 ลานบาท โดยขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญเพ่ิมขึ้นจํานวน 132.37 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 550.30 จากขาดทุนสุทธิของสวนของบริษัทใหญจํานวน 24.05 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561  

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (“บรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีรายไดรวมท้ังสิ้น 40.53 ลานบาท ลดลง 117.75 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 74.40 

จากจํานวน 158.28 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายไดจากการ

ขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร เนื่องจากไดปดโครงการตั้งแตป 2561 อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ี 

1/2562 บริษัทมีกําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึน 1.11 ลานบาท และรายไดอื่นเพ่ิมขึ้น 1.15 ลานบาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยรายไดหลกัสําหรับไตรมาสที่ 1/2562 มีดังนี้ 

 รายไดจากการขายอาคารชุดซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดของโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร ใน

ไตรมาสท่ี 1/2562 มีจํานวน 5.43 ลานบาท ลดลง 112.88 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 95.41 จาก

จํานวน 118.31 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันของป 2561 สืบเนื่องจากโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร

ปดโครงการไปในป 2561 

 รายไดดอกเบี้ย ในไตรมาสท่ี 1/2562 มีจํานวน 19.41 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.64 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 3.44 จากจํานวน 18.77 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561  

 ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 14.57 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 8.56 จากจํานวน 13.42 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดจากการ

เพ่ิมข้ึนของรายไดคาบริการจากบริษัทยอยซึ่งเพ่ิมขึ้นตามปริมาณธุรกรรมของบริษทัยอยท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

คาใชจาย  

ในไตรมาสท่ี 1/2562 บริษัทมีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 136.81 ลานบาท ลดลง 59.49 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

30.30 จากจํานวน 196.30 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของตนทุนขาย

อาคารชุดและการลดลงของตนทุนในการจัดจําหนาย ซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการขายอาคารชุดที่ลดลง  

  



Page 4 of 5 

 

 

 ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีตนทุนขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรรวมท้ังส้ิน 3.81 ลานบาท 

ลดลง 64.05 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 94.39 จากจํานวน 67.86 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 ซึ่งลดลงนอยกวาอัตราการลดลงของรายไดจากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรท่ี

ลดลงใน อัตรารอยละ 95.41 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 สืบเนื่องจากมีการจัดโปรโมชั่นลด

ราคาขายหองชุดที่เหลืออยู จึงสงผลใหอัตรากําไรขางตนสําหรับไตรมาสท่ี 1/2562 คิดเปนรอยละ 29.96 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2561 ที่มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 42.64 

 ในไตรมาสท่ี 1/2562 บริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนายรวมท้ังสิ้น 1.40 ลานบาท ลดลง 9.17 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 86.77 จากจํานวน 10.57 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิด

จากการลดลงของคาสงเสริมการขายของโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของ

รายไดจากการขายอาคารชุด  

 ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 35.50 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.45 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 1.25 จากจํานวน 35.95 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยคาใชจายใน

การบริหาร ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และ

คาใชจาย เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรวมท้ังสิ้น 9.26 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จํานวน 0.08 ลานบาท หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.89 จากจํานวน 9.18 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 โดยสอดคลองกับการขยายการดําเนินงานของบริษทั 

 ในไตรมาสท่ี 1/2562 บริษัทมขีาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพ่ิมขึ้นท้ังจํานวน 6.59 ลานบาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยสาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศมากกวาสินทรัพยทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ประกอบกับในระหวางไตรมาสท่ี 

1/2562 คาเงินบาทแข็งคาข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 

 ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมท้ังสิ้น 80.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.52 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.34 จากจํานวน 72.74 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยตนทุนทาง

การเงินใน ไตรมาสท่ี 1/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุนกูระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

และใชเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท  

 

ทั้งนี้สงผลใหในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดทั้งสิ้น 96.29 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 58.28 ลานบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 153.30 จากขาดทุนกอนภาษีจํานวน 38.01 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 

รายไดภาษีเงินได  

ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีรายไดภาษีเงินไดทั้งสิ้น 0.11 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.02 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

14.66 จากรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.09 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561  
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ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  

จากผลประกอบการท่ีไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทั้งส้ิน 96.18 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 58.26 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 153.64 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 37.92 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันของป 

2561  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายเบน เตชะอุบล) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 


