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CGD63/0029 

 

  วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ือง ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษทั คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2563 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

 

งบการเงินรวม (“กลุมบริษัท”) 

 

รายได  

กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 385.26 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 265.45 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 221.56 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 119.81 ลานบาท ท้ังนี้

สาเหตุที่สําคัญเกิดจากการเร่ิมรับรูรายไดของโครงการเจาพระยาเอสเตท ทั้งในสวนของอาคารชุดโครงการโฟรซีซ่ัน 

ไพรเวทเรสซิเดนท กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา จํานวน 352.36 ลานบาท และรายไดจากการรับจัดงานเลี้ยงของโรงแรม

โฟรซีซั่น กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา โดยรายไดหลักสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้ 

 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายอาคารชุด จํานวน 352.36 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 346.93 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

6,384.43 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 5.43 ลานบาท สาเหตุท่ีสําคัญเกิดจากกลุม

บริษัทรับรูรายไดจากการขายอาคารชุดโครงการโฟรซีซั่น ไพรเวทเรสซิเดนท กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

จํานวน 352.36 ลานบาท 

 บริษัทยอยในตางประเทศมีรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 11.37 ลานบาท ลดลง 

0.88 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 7.21 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 12.25 ลานบาท  

 กลุมบริษัทมีรายไดอื่น จํานวน 19.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 17.39 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 781.78 เปรียบเทียบ

กับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 2.22 ลานบาท  

 

คาใชจาย  

กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 1,158.50 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

1,033.54 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 827.10 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 124.96 ลานบาท 

สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพ่ิมขึ้น 747.11 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร

เพ่ิมข้ึนจํานวน 116.73 ลานบาท ประกอบกับตนทุนขายอาคารชุดเพ่ิมข้ึนจํานวน 155.13 ลานบาท ตามรายไดจากการขาย

อาคารชุดท ี่เพ่ิมขึ้น โดยคาใชจายหลักสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้  
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 กลุมบริษัทมีตนทุนขายอาคารชุดจํานวน 158.94 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 155.13 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

4,076.17 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 3.81 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการ

เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการขายอาคารชุด โดยตนทุนขายอาคารชุดเพ่ิมขึ้นในอัตรานอยกวาอัตราการเพ่ิมขึ้น

ของรายไดซึ่งเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 6,384.43 จึงสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนนาคม 2563 คิดเปนรอยละ 54.89 เพ่ิมขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 ท่ีมีอัตรากําไร

ข้ันตนท่ีรอยละ 29.96 

 กลุมบริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนาย จํานวน 41.29 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 13.20 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

46.97 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 28.09 ลานบาท โดยตนทุนในการจัดจําหนาย

หลักที่เกิดข้ึนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มาจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการ

ตลาดของโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา  

 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 199.80 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 116.73 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

140.51 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 83.07 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

การเพิ่มข้ึนของคาใชจายเพ่ือเตรียมการเปดโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพ ณ แมน้ํา

เจาพระยา ซึ่งจะเปดในป 2563 โดยคาใชจายในการบริหารประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาท่ีปรึกษา 

คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 กลุมบริษทัมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 747.11 ลานบาท เพ่ิมขึ้นท้ังจํานวนเมื่อ

เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 สาเหตุหลกัเกิดจากเงินบาทออนคาลง ท้ังนี้สวนใหญเปน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูในสกุลเงินดอลลารสสหรัฐเพ่ือใชในการกอสราง อยางไรก็ตามเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลกําไรขาดทุนสะสมจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูยืมดังกลาวต้ังแตเร่ิมโครงการจนถึงปจจุบัน

ท่ีรับรูในงวดบัญชีที่ผานมา พบวากลุมบริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกูยืมดังกลาวประมาณ 70 

ลานบาท 

 

ตนทุนทางการเงิน 

กลุมบริษทัมีตนทุนทางการเงิน จํานวน 130.76 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 29.70 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.38 เปรียบเทียบ

กับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 101.06 ลานบาท โดยตนทุนทางการเงินหลักสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2563 เกิดจากการออกต๋ัวแลกเงิน การออกหุนกูระยะสั้น การออกหุนกูระยะยาว และการกูยืมเงินระยะยาว 

เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและใชเพ่ือขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 

 

ทั้งนี้สงผลใหกลุมบริษัทมีผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จํานวน 903.86 

ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 800.62 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 775.46 เปรียบเทียบกับผลขาดทุนกอนภาษีเงินได

สําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 103.24 ลานบาท  
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คาใชจายภาษีเงนิได  

กลุมบริษัทมีคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จํานวน 35.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

31.46 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 753.15 จากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 ที่มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 

4.18 ลานบาท เนื่องจากการรับรูรายไดจากการขายอาคารชุดโฟรซีซั่น ไพรเวทเรสซิเดนท กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา

ในป 2563 ในขณะท่ีรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 ยังไมไดมีการรับรูรายไดจากการขายอาคารชุดโฟรซีซั่น ไพรเวท

เรสซิเดนท กรุงเทพ ณ แมน้ําเจาพระยา 

 

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  

จากผลประกอบการท่ีไดกลาวไปขางตนสงผลใหกลุมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 939.50 ลานบาท โดยแบงเปน

ขาดทุนสิทธสิวนที่เปนของบริษัทใหญจํานวน 692.95 ลานบาท และผลขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมจํานวน 246.55 ลานบาท โดยขาดทุนสุทธิในสวนที่เปนของบริษัทใหญเพ่ิมขึ้นจํานวน 584.63 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 539.73 เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 

2562 จํานวน 108.32 ลานบาท  
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (“บริษัท”)  
 

รายได  

บริษัทมีรายไดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จํานวน 15.91 ลานบาท ลดลง 5.20 ลานบาท

หรือลดลงรอยละ 24.66 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 21.11 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการ

ลดลงของรายไดจากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร เนื่องจากปดโครงการไปแลว โดยรายไดหลักสําหรับ

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี ้

 บริษัทมีรายไดเงินปนผล จํานวน 1.91 ลานบาท เพ่ิมข้ึนท้ังจํานวนเม่ือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2562 

 บริษัทมีรายไดอื่น จํานวน 13.99 ลานบาท ลดลง 0.58 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.95 เปรียบเทียบกับ

รอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 14.57 ลานบาท  
 

คาใชจาย  

บริษัทมีคาใชจายรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนจํานวน 49.06 ลานบาท ลดลง 7.50 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 13.25 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 56.56 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลดลงจํานวน 4.11 ลานบาท โดยคาใชจายหลักสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้ 

 ตนทุนขายของอาคารชุดโครงการ อิลีเมนท ศรีนครินทร ลดลงทั้งจํานวน 3.81 ลานบาท เปรียบเทียบกับ

รอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 เนื่องจากไดปดโครงการไปแลว 

 บริษัทมีตนทุนในการจัดจําหนาย จํานวน 1.65 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.25 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.00 

เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 1.40 ลานบาท   
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 คาใชจายในการบริหาร มีจํานวน 34.27 ลานบาท ลดลง 1.23 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.48 เปรียบเทียบกับ

รอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 35.50 ลานบาท ซึ่งคาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 2.48 ลานบาท ลดลงจํานวน 4.11 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 6.59 ลานบาท  

 

รายไดทางการเงิน 

บริษัทมีรายไดทางการเงิน จํานวน 40.23 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 20.82 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 107.26 เปรียบเทียบกับรอบ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 19.41 ลานบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการใหบริษัทยอยกูยืมเงินเพ่ิม 

 

ตนทุนทางการเงิน 

บริษัทมีตนทุนทางการเงิน จํานวน 98.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 18.46 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.01 เปรียบเทียบ

กับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 80.26 ลานบาท โดยตนทุนทางการเงินหลักสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2563 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุนกูระยะสั้น การออกหุนกูระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

และใชเพื่อขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 
 

ทั้งนี้สงผลใหบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 91.65 ลานบาท 

ขาดทุนลดลง 4.64 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.82 เปรียบเทียบกับขาดทุนกอนภาษีเงินไดสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของ

ป 2562 จํานวน 96.29 ลานบาท  
 

รายไดภาษีเงนิได  

บริษัทมีรายไดภาษเีงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จํานวน 0.22 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.11 ลานบาท

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 108.61 จากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 0.11 ลานบาท  
 

ขาดทุนสุทธิ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  

จากผลประกอบการที่ไดกลาวไปขางตนสงผลใหบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 91.42 ลานบาท ขาดทุนลดลง 4.76 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 4.95 เปรียบเทียบกับขาดทุนสทุธิสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 96.18 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายเบน เตชะอุบล) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 


