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CGD63/0013 

 

  วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 

 

เร่ือง ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

 

งบการเงินรวม (“กลุมบริษัท”) 

 

รายได  

กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 951.08 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 581.44 ลานบาทหรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 157.30 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 369.64 ลานบาท สาเหตุหลกัเกิดจาก

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเพ่ิมขึ้นจํานวน 417.54 ลานบาท และบริษัทยอยเริ่มรับรูรายไดจากการขาย

อาคารชุดโครงการโฟรซีซั่น ไพรเวทเรสซิเดนท กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยาในไตรมาส 4 เปนสาเหตุใหรายไดจากการ

ขายอาคารชุดเพ่ิมข้ึน จํานวน 168.34 ลานบาท โดยรายไดหลกัสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

 กลุมบริษัทบริษัทมีรายไดจากการขายอาคารชุด เพ่ิมข้ึน 168.34 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 68.98 

เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 244.06 ลานบาท สาเหตุที่สําคัญเกิดจากกลุม

บริษัทเร่ิมรับรูรายไดจากการขายอาคารชุดโครงการโฟรซีซั่น ไพรเวทเรสซิเดนท กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

จํานวน 404.61 ลานบาท ถึงแมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขายอาคารชุดของโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร 

ลดลงจํานวน 236.27 ลานบาท เนื่องจากปดโครงการไปในป 2561  

 กลุมบริษัทมีรายไดจากกําไรจากอัตราแลกปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จํานวน 468.70 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

417.54 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 816.20 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 51.16 

ลานบาท สาเหตุสําคัญท่ีทําใหกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น คือการท่ีคาเงินบาทแข็งคาขึ้นประกอบกับ

บริษัทยอยในประเทศมีการกูยืมเงินในสกุลดอลลารสหรัฐเพ่ิมข้ึนตามความคืบหนาของการกอสรางโครงการ

เจาพระยาเอสเตทซึ่งมีความคืบหนาไปมากในระหวางป 2562  

 บริษัทยอยในตางประเทศมีรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 47.36 ลานบาท ลดลง 

4.03 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 7.84 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 51.39 ลานบาท  
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คาใชจาย  

กลุมบริษทัมีคาใชจายรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,341.86 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 429.46 ลานบาท

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 47.07 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 912.40 ลานบาท สาเหตุหลกัเกิดจาก

คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 255.20 ลานบาท ประกอบกับตนทุนขายอาคารชุดเพ่ิมขึ้นจํานวน 34.55 ลานบาท

ตามรายไดจากการขายอาคารชุดท ี่เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นคาใชจายทางการเงินเพ่ิมขึ้น จํานวน 124.53 ลานบาท โดย

คาใชจายหลกัสําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

 กลุมบริษทัมีตนทุนขายอาคารชุดจํานวน 181.49 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 34.55 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.51 

เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 146.94 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของ

รายไดจากการขายอาคารชุด โดยตนทุนขายอาคารชุดเพิ่มข้ึนในอัตรานอยกวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดซึ่ง

เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 168.34 จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเปน

รอยละ 55.99 เพิ่มข้ึนจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนท่ีรอยละ 39.79  

 กลุมบริษทัมีตนทุนในการจัดจําหนาย จํานวน 182.98 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2.52 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.40 

เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 180.46 ลานบาท โดยตนทุนในการจัดจําหนายหลักท่ี

เกิดข้ึนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มาจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการตลาดของโครงการ

โฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา  

 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 464.42 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 255.20 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

121.98 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 209.22 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

การเพิ่มข้ึนของคาใชจายเพ่ือเตรียมการเปดโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพ ณ 

แมน้ําเจาพระยา ซึ่งจะเปดในตนป 2563 โดยคาใชจายในการบริหารประกอบดวยคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

คาท่ีปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 กลุมบริษัทมีขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 15.64 ลานบาท 

ในขณะที่รอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 กลุมบริษัทไมมีขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สาเหตุหลักเกิดจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดของสินทรัพย

ลดลง 

 กลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงิน จํานวน 454.61 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 124.53 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

37.73 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 330.08 ลานบาท โดยตนทุนทางการเงินหลัก

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกิดจากการออกต๋ัวแลกเงิน การออกหุนกูระยะยาว และการกูยืมเงิน

ระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและใชเพ่ือขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 

 

ทั้งนี้สงผลใหกลุมบริษัทมีผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 390.79 ลานบาท 

ขาดทุนลดลง 151.98 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 28.00 เปรียบเทียบกับผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับรอบระยะเวลา

เดียวกันของป 2561 จํานวน 542.77 ลานบาท  
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คาใชจายภาษีเงนิได  

กลุมบริษทัมคีาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 43.71 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 44.05 ลานบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 12,780.22 จากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 ที่มีรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.34 ลานบาท 

เน่ืองจากการรับรูรายไดจากการขายอาคารชุดโฟรซีซั่น ไพรเวทเรสซิเดนท กรุงเทพ ณ แมนํ้าเจาพระยาในป 2562 

 

ขาดทุนสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

จากผลประกอบการท่ีไดกลาวไปขางตนสงผลใหกลุมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 434.49 ลานบาท โดยแบงเปน

ขาดทุนสิทธสิวนที่เปนของบริษัทใหญจํานวน 489.19 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมจํานวน 54.70 ลานบาท โดยขาดทุนสุทธิในสวนท่ีเปนของบริษัทใหญเพ่ิมขึ้นจํานวน 25.02 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.39 เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 

จํานวน 464.17 ลานบาท  
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (“บริษัท”)  
 

รายได  

บริษัทมีรายไดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 162.22 ลานบาท ลดลง 265.32 ลานบาทหรือลดลง

รอยละ 62.06 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 427.54 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมี

รายไดจากการขายอาคารชุดโครงการอิลเีมนท ศรีนครินทรลดลงลดลงจํานวน 236.27 ลานบาทเนื่องจากปดโครงการแลว 

โดยรายไดหลกัสาํหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

 บริษัทมีรายไดจากการขายอาคารชุด โครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร จํานวน 7.79 ลานบาท ลดลง 236.27 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 96.81 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 244.06 ลานบาท  

 บริษทัมีรายไดดอกเบี้ย จํานวน 88.73 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11.57 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 14.99 เปรียบเทียบ

กับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 77.16 ลานบาท  

 บริษัทมีรายไดอื่น จํานวน 63.50 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6.73 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.85 เปรียบเทียบ

กับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 56.77 ลานบาท  
 

คาใชจาย  

บริษัทมีคาใชจายรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 689.79 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 30.31 ลานบาท หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 4.60 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 659.48 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพ่ิมขึ้นจํานวน 129.45 ลานบาท และตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 44.58 ลานบาท 

โดยคาใชจายหลักสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

 ตนทุนขายของอาคารชุดโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร จํานวน 5.32 ลานบาท ลดลง 141.62 ลานบาท

หรือลดลงรอยละ 96.38 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 146.94 ลานบาท โดย

ตนทุนขายอาคารชุดลดลง ลดลงในอัตราท่ีนอยกวาอัตราการลดลงรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของ

โครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร ที่ลดลงในอัตรารอยละ 96.81 จึงสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 คิดเปนรอยละ 31.77 ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 ท่ีมีอัตรากําไร

ข้ันตนท่ีรอยละ 39.79  
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 บริษัทมตีนทุนในการจัดจําหนาย จํานวน 12.01 ลานบาท ลดลง 10.88 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 47.53 

เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 22.89 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลง

ของคาสงเสริมการขายของโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร ซ่ึงสอดคลองกับการลดลงของรายไดจากการขายอาคารชุด 

 คาใชจายในการบริหาร มีจํานวน 166.38 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 11.38 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.34 เปรียบเทียบ

กับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 155.00 ลานบาท ซ่ึงคาใชจายในการบริหารประกอบดวย 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และคาใชจายเบด็เตลด็อื่นๆ  

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจํานวน 129.45 ลานบาท เพ่ิมขึ้นทั้งจํานวนเปรียบเทียบกับ

รอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการในป 2562 บริษัทไดรับชําระคืนทุนจากบริษทั ซีจีดี 

ดาตา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่อยูในระหวางการเลิกกิจการ ซึ่งคาเงินบาทในขณะที่บริษัทไปลงทุนออนคากวา

เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ีบริษทัไดรับการคืนทุนในป 2562 

 ตนทุนทางการเงิน บริษทัมีตนทุนทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 336.53 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 44.58 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.27 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 

291.95 ลานบาท โดยตนทุนทางการเงินหลักสาํหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เกิดจาก การออกตั๋วแลกเงิน 

และการออกหุนกูระยาว เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและใชในการขยายธุรกิจของบริษัท  
 

ทั้งนี้สงผลใหบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 527.57 ลานบาท ขาดทุน

เพ่ิมขึ้น 295.63 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 127.46 เปรียบเทียบขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 

2561 จํานวน 231.94 ลานบาท  
 

รายไดภาษีเงนิได  

บริษัทมีรายไดภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 0.87 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.50 ลานบาทหรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 133.65 จากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 0.37 ลานบาท  
 

ขาดทุนสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

จากผลประกอบการที่ไดกลาวไปขางตนสงผลใหบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 526.70 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 295.13 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 127.45 เปรียบเทียบกับขาดทุนสทุธิสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวน 231.57 

ลานบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายเบน เตชะอุบล) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 


