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CGD62/0059 

 

วันที่ 8 สงิหาคม 2562  

เร่ือง  ชี ้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสิ้นสุด     

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

เรียน  กรรมการผูจัดการ  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สาํหรับงวดสิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้  

งบการเงนิรวม (“กลุมบรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุมบริษัทมีรายไดรวมท้ังสิ้น 367.64 ลานบาท เพิ่มข้ึน 257.06 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

232.47 จากจํานวน 110.58 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกําไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพ่ิมสูงข้ึนจํานวน 351.66 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 

ถึงแมไมมีรายไดจากการขายอาคารชุด โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรเนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 ท้ังนี้

รายไดรวมสําหรับงวดหกเดือนของป 2562 มีจํานวน 490.42 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 241.18 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

96.77 จากจํานวน 249.24 ลานบาท ของงวดหกเดือนป 2561 

โดยรายไดหลักสําหรับไตรมาสที่ 2/2562 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุมบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 351.66 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 351.66 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 100.00 จากไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่งสาเหตุที่สําคัญ

เกิดจากในระหวางไตรมาสที่ 2/2562 คาเงินบาทแข็งคาข้ึนมาก อีกท้ังบริษัทยอยในประเทศมีการกูยืมเงิน

ในสกุลดอลลารสหรัฐเพ่ิมข้ึนตามความคืบหนาของการกอสรางโครงการเจาพระยาเอสเตทซึ่งมีความคืบหนา

ไปมาก 

 บริษัทยอยในตางประเทศมีรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งเกิดจากรายไดคาเชา 

อสังหาริมทรัพยในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งในไตรมาสท่ี 2/2562 มีจํานวน 12.05 ลานบาท 

ลดลง 0.82 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.34 จากจํานวน 12.87 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 

 สวนรายไดจากการขายอาคารชุดซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดของโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรใน

ไตรมาสที่ 2/2562 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2561 ทั้งจํานวน 91.43 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

100.00 สืบเนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 
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คาใชจาย  

ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 265.64 ลานบาท ลดลง 171.84 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 39.28 จากจํานวน 437.48 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการ

ลดลงของตนทุนขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร และการลดลงของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ จํานวน 53.63 ลานบาท และ 216.82 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายรวมสําหรับงวดหกเดือน

ของป 2562 มีจํานวน 491.66 ลานบาท ลดลง 29.29 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.62 จากจํานวน 

520.95 ลานบาทของงวดหกเดือนของป 2561 

โดยคาใชจายหลักสําหรับไตรมาสท่ี 2/2562 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสท่ี 2/2562 กลุมบริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนาย รวมท้ังสิ้น 31.42 ลานบาท ลดลง 6.23 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 16.55 จากจํานวน 37.65 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิด

จากการลดลงของคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และคาสงเสริมการขายของโครงการ อิลีเมนท 

ศรีนครินทร เนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 

 ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหาร รวมทั้งสิ้น 110.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70.79 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 177.48 จากจํานวน 39.88 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 

สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายเพ่ือเตรียมการเปด โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม 

โฟรซีซ่ันส กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา ซึ่งจะเปดในป 2562 โดยคาใชจายในการบริหารประกอบดวย

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

 ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมท้ังสิ้น 113.81 ลานบาท เพิ่มข้ึน 33.81 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 42.27 จากจํานวน 80.00 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยตนทุนทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 2/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุนกูระยะยาว และการกูยืมเงินระยะยาว เพ่ือใช

เปนเงินทุนหมุนเวียน และใชเพ่ือขยายธุรกิจของกลุมบริษัท  

ทั้งนี้สงผลใหในไตรมาสท่ี 2/2562 กลุมบริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินไดทั้งสิ้น 102.00 ลานบาท กําไรเพ่ิมขึ้น 482.90 ลานบาท 

หรือกําไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 131.20 จากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 326.90 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 

กลุมบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนของป 2562 จํานวน 1.24 ลานบาท ขาดทุนลดลง 270.47 ลานบาท 

หรือขาดทุนลดลงรอยละ 99.54 จากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 271.71 ลานบาทของงวดหกเดือนของป 2561  
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รายไดภาษเีงนิได  

ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุมบริษัทมีรายไดภาษีเงินไดจํานวน 4.40 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4.31 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

4,636.72 จากรายไดภาษเีงินไดจํานวน 0.09 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 เนื่องจากการลดลงหนี้สินภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชีของตนทุนในการไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคา ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการฉบบั

ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกหนี้ ซึ่งมีผลบังคับใชสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2562 ทั้งนี้กลุมบริษัทรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใชคร้ังแรกโดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ 

วันท่ี 1 มกราคม 2562 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหกลุมบริษัทบันทึกตนทุนในการไดมา

ซึ่งสัญญาท่ีทํากับลูกคาเปนสินทรัพยและตัดเปนคาใชจายอยางเปนระบบและสอดคลองกับรูปแบบการรับรูรายไดตามสัญญา 

ทงันีกลุ่มบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้สําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จํานวน 0.23 ล้านบาท เพิมขึน 0.04 ล้านบาท หรือ

เพมิขึนร้อยละ 21.50 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 0.19 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561  

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสําหรบังวด  

จากผลประกอบการท่ีไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสที่ 2/2562 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวดทั้งสิ้น 

106.41 ลานบาท กําไรเพ่ิมขึ้น 433.22 ลานบาท หรือกําไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 132.56 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 326.81 

ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2562 กําไรสุทธิของกลุมบริษัทสําหรับงวดทั้งสิ้น 

106.41 ลานบาท แบงเปน กําไรสวนของบริษัทใหญจํานวน 52.44 ลานบาท และกําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุมจํานวน 53.97 ลานบาท โดยกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญเพ่ิมขึ้นจํานวน 299.75 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 121.20 จากขาดทุนสทุธิของสวนของบริษทัใหญจํานวน 247.32 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561  

 

ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดหกเดือนของป 2562 มีจํานวน 1.01 ลานบาท ขาดทุนลดลง 270.51 ลานบาท หรือลดลง 

รอยละ 99.63 จากขาดทุนจํานวน 271.52 ลานบาทของงวดหกเดือนของป 2561  

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (“บรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 71.96 ลานบาท ลดลง 58.97 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 45.04 

จากจํานวน 130.93 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายไดจากการ

ขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร เนื่องจากไดปดโครงการต้ังแตป 2561 อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ี 

2/2562 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพ่ิมข้ึน 31.43 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันป 2561 รายไดรวมสําหรับงวดหกเดือนของป 2562 มีจํานวน 105.90 ลานบาท ลดลง 183.32 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 63.38 จากจํานวน 289.22 ลานบาท ของงวดหกเดือนป 2561   
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โดยรายไดหลักสําหรับไตรมาสที่ 2/2562 มีดังนี้ 

 รายไดดอกเบ้ีย ในไตรมาสที่ 2/2562 มีจํานวน 18.70 ลานบาท ลดลง 0.09 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

0.45 จากจํานวน 18.79 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561  

 ในไตรมาสท่ี 2/2562 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 37.45 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 31.43 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 522.28 จากจํานวน 6.02 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 ซึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดจากในระหวางไตรมาสท่ี 2/2562 คาเงินบาทแข็งคาขึ้นมาก ประกอบกับ

บริษทัมีหนี้สนิที่เปนเงินตราตางประเทศมากกวาสินทรัพยท่ีเปนเงินตราตางประเทศในไตรมาสที่ 2/2562  

 ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 15.73 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.17 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 7.99 จากจํานวน 14.56 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดจากการ

เพ่ิมข้ึนของรายไดคาบริการจากบริษัทยอยซึ่งเพ่ิมขึ้นตามปริมาณธุรกรรมของบริษทัยอยท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

คาใชจาย  

ในไตรมาสท่ี 2/2562 บริษัทมีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 130.63 ลานบาท ลดลง 47.51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

26.67 จากจํานวน 178.14 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลดลงของตนทุนขาย

อาคารชุด และการลดลงของตนทุนในการจัดจําหนาย ซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการขายอาคารชุดที่ลดลง คาใชจาย

รวมสําหรับงวดหกเดือนของป 2562 มีจํานวน 260.85 ลานบาท ลดลง 113.41 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.30 

จากจํานวน 374.26 ลานบาทของงวดหกเดือนของป 2561   

โดยคาใชจายหลักสําหรับไตรมาสท่ี 2/2562 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนายรวมทั้งสิ้น 2.33 ลานบาท ลดลง 6.20 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 72.66 จากจํานวน 8.53 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิด

จากการลดลงของคาสงเสริมการขายของโครงการ อิลเีมนท ศรีนครินทร ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของ

รายไดจากการขายอาคารชุด  

 ในไตรมาสท่ี 2/2562 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 39.72 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 4.12 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.59 จากจํานวน 35.60 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดย

คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวยคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณปูโภค คาเสื่อม

ราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรวมท้ังสิ้น 9.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จํานวน 0.31 ลานบาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.64 จากจํานวน 8.74 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 โดยสอดคลองกับการขยายการดําเนินงานของบริษทั 

 ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 79.49 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.84 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.94 จากจํานวน 71.65 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยตนทุนทาง

การเงินใน ไตรมาสท่ี 2/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุนกูระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

และใชเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท   
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ทั้งนี้สงผลใหในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดทั้งสิ้น 58.17 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 11.05 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.46 จากขาดทุนกอนภาษีจํานวน 47.12 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 บริษัทมี

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จํานวน 154.96 ล้านบาท ขาดทุนเพมิขึน 69.91 ล้านบาท หรือ

ขาดทนุเพมิขึนร้อยละ 82.21 จากขาดทุนกอนภาษีเงนิได้จํานวน 85.04 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561 

รายไดภาษีเงินได  

ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีรายไดภาษีเงินไดทั้งสิ้น 0.50 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.41 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

438.67 จากรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.09 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 ทงันีบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้

สําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จํานวน 0.61 ล้านบาท เพิมขึน 0.42 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 226.67 จากรายได้

ภาษีเงนิได้จํานวน 0.19 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561  

ขาดทุนสทุธิสาํหรบังวด  

จากผลประกอบการที่ไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทั้งสิ้น 58.17 ลานบาท 

ขาดทุนเพิ่มข้ึน 11.05 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 23.46 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 47.12 ลานบาทของไตรมาสเดียวกัน

ของป 2561 ทงันีขาดทนุสุทธิสําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีจํานวน 154.35 ล้านบาท ขาดทุนเพิมขึน 69.49 ล้านบาท 

หรือเพิมขึนร้อยละ 81.89 จากขาดทนุจํานวน 84.86 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายเบน เตชะอุบล) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 


