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CGD62/0073 

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  

เร่ือง  ชี ้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสิ้นสุด     

วันที่ 30 กันยายน 2562 

เรียน  กรรมการผูจัดการ  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สาํหรับงวดสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 ดังนี้  

งบการเงนิรวม (“กลุมบรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุมบริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 15.97 ลานบาท ลดลง 149.54 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 90.35 

จากจํานวน 165.51 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศลดลงจํานวน 126.94 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 และรายไดจากการ

ขายอาคารชุด โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรลดลง 19.61 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 

มีจํานวน 395.40 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 55.11 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.20 จากจํานวน 340.29 ลานบาท ของ

งวดเกาเดือนป 2561 

โดยรายไดหลักสําหรับไตรมาสที่ 3/2562 มีดังนี้ 

 รายไดจากการขายอาคารชุดซ่ึงเกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดของโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร

ในไตรมาสที่ 3/2562 มีจํานวน 2.36 ลานบาท หรือลดลง 19.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89.27 จาก

จํานวน 21.97 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 สืบเนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 

 บริษัทยอยในตางประเทศมีรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งเกิดจากรายไดคาเชา 

อสังหาริมทรัพยในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งในไตรมาสท่ี 3/2562 มีจํานวน 11.39 ลานบาท 

ลดลง 1.55 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.99 จากจํานวน 12.94 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 
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คาใชจาย  

ในไตรมาสท่ี 3/2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 379.48 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 168.47 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 79.83 จากจํานวน 211.01 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก

การเพ่ิมข้ึนของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการบริหาร

จํานวน 111.00 ลานบาท และ 71.24 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายรวมสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 

มีจํานวน 760.15 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 102.65 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.61 จากจํานวน 657.50 ลานบาท 

ของงวดเกาเดือนของป 2561 

โดยคาใชจายหลักสําหรับไตรมาสท่ี 3/2562 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสท่ี 3/2562 กลุมบริษทัมีตนทุนขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรรวมท้ังสิ้น 1.51 ลานบาท 

ลดลง 13.59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89.99 จากจํานวน 15.10 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 ซึ่งลดลงมากกวาอัตราการลดลงของรายไดจากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรท่ี

ลดลงในอัตรารอยละ 89.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 จึงสงผลใหอัตรากําไรขางตนสําหรับ

ไตรมาสท่ี 3/2562 คิดเปนรอยละ 35.92 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2561 ที่มีอัตรากําไร

ข้ันตนรอยละ 31.27  

 ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหาร รวมท้ังสิ้น 120.03 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 71.24 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 146.02 จากจํานวน 48.79 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 

สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายเพ่ือเตรียมการเปด โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม 

โฟรซีซั่นส กรุงเทพ ณ แมนํ้าเจาพระยา ซึ่งจะเปดในตนป 2563 โดยคาใชจายในการบริหาร

ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และคาใชจาย

เบ็ดเตลด็อื่นๆ 

 ในไตรมาสท่ี 3/2562 กลุมบริษทัมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังสิ้น 111.00 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 111.00 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 100.00 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 ซึ่ง

สาเหตุหลักเกิดจากการในระหวางไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทไดรับชําระคืนทุนจากบริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด 

ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีอยูในระหวางการเลิกกิจการ ซึ่งคาเงินบาทในขณะท่ีบริษัทไปลงทุนออนคากวาเม่ือ

เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ีบริษัทไดรับการคืนทุนในไตรมาสที่ 3/2562  

 กลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 111.68 ลานบาท เพิ่มข้ึน 33.38 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

42.64 จากจํานวน 78.30 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยตนทุนทางการเงิน ในไตรมาสท่ี 

3/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุนกูระยะยาว และการกูยืมเงินระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียน และใชเพ่ือขยายธุรกิจของกลุมบริษัท  

ทั้งน้ีสงผลใหในไตรมาสที่ 3/2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดทั้งสิ้น 363.51 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 

318.01 ลานบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 698.87 จากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 45.50 ลานบาท ของไตร

มาสเดียวกันป 2561 กลุมบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 จํานวน 364.75 ลานบาท 

ขาดทุนเพิ่มข้ึน 47.54 ลานบาท หรือขาดทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.98 จากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 317.21 ลานบาท

ของงวดเกาเดือนของป 2561   
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คาใชจายภาษเีงนิได  

ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 0.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.76 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

821.60 จากรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.09 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 เนื่องจากในไตรมาสท่ี 3/2561 

บริษทัยอยในตางประเทศแหงหนึ่งสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนได 

แตในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทยอยดังกลาวไมไดใชสิทธิประโยชนดังกลาวเนื่องจากใชหมดแลว ทงันีกลุ่มบริษัทมี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 จํานวน 0.44 ล้านบาท เพิมขึน 0.72 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 

259.53 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 0.28 ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี 2561  

ขาดทุนสทุธิสาํหรบังวด  

จากผลประกอบการที่ไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสท่ี 3/2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดท้ังสิ้น 

364.18 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 318.77 ลานบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 701.98 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 

45.41 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งในไตรมาสท่ี 3/2562 ขาดทุนสุทธิของกลุมบริษัทสําหรับงวด

ทั้งสิ้น 364.18 ลานบาท แบงเปน ขาดทุนสวนของบริษัทใหญจํานวน 335.16 ลานบาท และขาดทุนที่เปนของสวนไดเสียที่

ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 29.01 ลานบาท โดยขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญเพ่ิมข้ึนจํานวน 281.64 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 526.27 จากขาดทุนสุทธิของสวนของบริษัทใหญจํานวน 53.52 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561  

 

ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 มีจํานวน 365.19 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 48.25 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.23 จากขาดทุนจํานวน 316.94 ลานบาทของงวดเกาเดือนของป 2561  

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (“บรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 39.56 ลานบาท ลดลง 32.08 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 44.77 

จากจํานวน 71.64 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายไดจากการขาย

อาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร เนื่องจากไดปดโครงการตั้งแตป 2561 และการลดลงของกําไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จํานวน 19.61 ลานบาท และ 15.61 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันป 2561 รายไดรวมสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 มีจํานวน 114.60 ลานบาท ลดลง 246.25 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 68.24 จากจํานวน 360.85 ลานบาท ของงวดเกาเดือนป 2561 
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โดยรายไดหลักสําหรับไตรมาสที่ 3/2562 มีดังนี้ 

 รายไดจากการขายอาคารชุดซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร   

ในไตรมาสที่ 3/2562 มีจํานวน 2.36 ลานบาท หรือลดลง 19.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89.27 จาก

จํานวน 21.97 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 สืบเนื่องจากไดปดโครงการไปในป 2561 

 รายไดดอกเบี้ย ในไตรมาสท่ี 3/2562 มีจํานวน 19.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.70 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

3.63 จากจํานวน 19.20 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2561  

 ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 16.54 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 2.02 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 13.89 จากจํานวน 14.52 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561  

 

คาใชจาย  

ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 287.52 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 152.86 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

113.52 จากจํานวน 134.66 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จํานวน 153.86 ลานบาท คาใชจายรวมสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 มี

จํานวน 517.51 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.60 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.69 จากจํานวน 508.91 ลานบาทของงวด

เกาเดือนของป 2561   

โดยคาใชจายหลักสําหรับไตรมาสท่ี 3/2562 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสท่ี 3/2562 กลุมบริษทัมีตนทุนขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรรวมท้ังสิ้น 1.51 ลานบาท 

ลดลง 13.59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89.99 จากจํานวน 15.10 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561 ซึ่งลดลงมากกวาอัตราการลดลงของรายไดจากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทรท่ี

ลดลงในอัตรารอยละ 89.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2561 จึงสงผลใหอัตรากําไรขางตนสําหรับ

ไตรมาสท่ี 3/2562 คิดเปนรอยละ 35.92 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2561 ที่มีอัตรากําไร

ข้ันตนรอยละ 31.27  

 ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 37.36 ลานบาท ลดลงจํานวน 2.07 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.27 จากจํานวน 39.43 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดย

คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวยคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณปูโภค คาเสื่อม

ราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 ในไตรมาสท่ี 3/2562 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรวมท้ังสิ้น 8.37 ลานบาท ลดลง

จํานวน 0.46 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 5.16 จากจํานวน 8.83 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2561  

 ในไตรมาสท่ี 3/2562 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรวมทั้งสิ้น 153.86 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนจํานวน 153.86 ลานบาท หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 100.0 จากไตรมาสเดียวกันป 2561 สาเหตุหลัก

เกิดจากการในระหวางไตรมาสท่ี 3/2562 บริษัทไดรับชําระคืนทุนจากบริษัท ซีจีดี ดาตา จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทยอยท่ีอยูในระหวางการเลิกกิจการ ซึ่งคาเงินบาทในขณะที่บริษัทไปลงทุนออนคากวาเม่ือ

เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ีบริษัทไดรับการคืนทุน  
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 ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมท้ังสิ้น 83.39 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 13.81 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.84 จากจํานวน 69.58 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 โดยตนทุนทาง

การเงินใน ไตรมาสท่ี 3/2562 เกิดจากการออกต๋ัวแลกเงิน การออกหุนกูระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

และใชเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท  

 

ทั้งนี้สงผลใหในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดท้ังสิ้น 247.95 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 184.93 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 293.47 จากขาดทุนกอนภาษีจํานวน 63.02 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 

บริษทัมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 จํานวน 402.91 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 254.85 

ลานบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 172.13 จากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 148.06 ลานบาทของงวดเกาเดือน

ของป 2561 

รายไดภาษีเงินได  

ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายไดภาษีเงินไดทั้งสิ้น 0.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.04 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

40.64 จากรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.09 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2561 ทงันีบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้

สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 จํานวน 0.74 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.46 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 164.66 จาก

รายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.28 ลานบาทของงวดเกาเดือนของป 2561  

ขาดทุนสทุธิสาํหรบังวด  

จากผลประกอบการที่ไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทั้งสิ้น 247.82 

ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 184.90 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 293.85 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 62.92 ลานบาท

ของไตรมาสเดียวกันของป 2561 ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนของป 2562 มีจํานวน 402.17 ลานบาท 

ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 254.39 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 172.14 จากขาดทุนจํานวน 147.78 ลานบาทของงวดเกาเดือน

ของป 2561 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายเบน เตชะอุบล) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 


