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CGD63/0044 

 

วันที ่11 สิงหาคม 2563  

เรื่อง  ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสิ้นสุด     

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เรียน  กรรมการผู้จัดการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้  

งบการเงนิรวม (“กลุม่บรษิทั”) 

รายได ้ 

ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งส้ิน 1,306.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 941.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

257.93 จากจํานวน 365.14 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายได้

จากการขายอาคารชุดจากโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา เพิ่มขึ้น 717.71 ล้านบาท

และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจํานวน 226.22 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 

2562  

ทั้งนี้รายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2563 มีจํานวน 1,114.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 629.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

129.78 จากจํานวน 484.95 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปี 2562 

โดยรายได้หลักสําหรับไตรมาสที่ 2/2563 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาคารชุด จํานวน 717.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปี 2562 จํานวน 717.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 สาเหตุสําคัญเกิดจากกลุ่มบริษัท

รับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จํานวน 11.88 ล้านบาท ลดลง 

0.17 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.40 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 จํานวน 12.05 

ล้านบาท  

 ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 577.88 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 226.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.33 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ซึ่งสาเหตุที่สําคัญ

เกิดจากในระหว่างไตรมาสที่ 2/2563 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก อีกทั้งบริษัทย่อยในประเทศมีการกู้ยืมเงิน

ในสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาเอสเตทซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก 
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ค่าใชจ้า่ย  

ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 552.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 401.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 264.15 จากจํานวน 151.83 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้น

ของต้นทุนขายอาคารชุดโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยาจํานวน 331.47 

ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 28.85 ล้านบาท 

และ 40.91 ล้านบาท ตามลําดับ  

ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2563 มีจํานวน 1,133.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 856.72 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 309.52 จากจํานวน 276.79 ล้านบาท ของงวดหกเดือนของปี 2562 

โดยค่าใช้จ่ายหลักสําหรับไตรมาสที่ 2/2563 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการขายอาคารชุด รวมทั้งส้ิน 331.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 331.47 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 จากไตรมาสเดียวกันปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการ

ขายอาคารชุดของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา  

 ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายรวมทั้งส้ิน 60.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.85 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.81 จากจํานวน 31.42 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 ซึ่ง

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ 

แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น  

 ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งส้ิน 151.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.91 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.96 จากจํานวน 110.67 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการเปิด โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม 

โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งจะเปิดในปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

รายได้ทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้ทางการเงินรวมทั้งส้ิน 0.22 ล้านบาท ลดลง 2.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

91.04 จากจํานวน 2.51 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562  

ตน้ทนุทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวมทั้งส้ิน 136.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20.02 จากจํานวน 113.81 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 โดยต้นทุนทางการเงิน ในไตรมาสที่ 2/2563 

เกิดจากการกู้ยืมเงินระยะส้ัน การออกตั๋วแลกเงิน การออกหุ้นกู้ และการกู้ยืมเงินระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนและใช้เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
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ทั้งนี้ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ทั้งส้ิน 617.68 ล้านบาท กําไรเพิ่มขึ้น 515.68 ล้านบาท 

หรือกําไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 505.55 จากกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 102.00 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562  

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดหกเดือนของปี 2563 จํานวน 286.18 ล้านบาท ขาดทุน

เพิ่มขึ้น 284.94 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22,969.57 จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จํานวน 1.24 ล้านบาท

ของงวดหกเดือนของปี 2562  

 

ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 

ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 73.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1,763.30 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 4.40 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก

การขายอาคารชุดโฟร์ซีซั่น ไพรเวทเรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ แม่น้ําเจ้าพระยา ในปี 2563 ในขณะที่รอบระยะเวลา

เดียวกันของปี 2562 ยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดโฟร์ซีซั่น ไพรเวท เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ ณ แม่น้ํา

เจ้าพระยา 

 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด  

จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิทั้งส้ิน 544.44 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 438.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 411.66 จากกําไรสุทธิจํานวน 106.41 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันของปี 

2562 ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2563 กําไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดทั้งส้ิน 544.44 ล้านบาท แบ่งเป็นกําไรส่วนของบริษัทใหญ่

จํานวน 345.42 ล้านบาท และกําไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 199.02 ล้านบาท โดยกําไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจํานวน 292.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 558.77 จากกําไรสุทธิของส่วนของ

บริษัทใหญ่จํานวน 52.43 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปี 2562  

 

ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดหกเดือนของปี 2563 มีจํานวน 395.06 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 394.05 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38,836.22 จากขาดทุนจํานวน 1.01 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2562  

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (“บริษทั”) 

รายได ้ 

ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งส้ิน 19.55 ล้านบาท ลดลง 33.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.29 จากจํานวน 

53.26 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายอาคารชุด

โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ เนื่องจากได้ปิดโครงการตั้งแต่ปี 2562 อีกทั้งในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีกําไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและรายได้อื่นลดลง 29.63 ล้านบาทและ 2.08 ล้านบาทตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันปี 2562   
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ทั้งนี้รายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2563 มีจํานวน 32.98 ล้านบาท ลดลง 34.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

51.34 จากจํานวน 67.78 ล้านบาท ของงวดหกเดือนปี 2562   

โดยรายได้หลักสําหรับไตรมาสที่ 2/2563 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 7.82 ล้านบาท ลดลง 

29.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79.13 จากจํานวน 37.45 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562  

 ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีรายได้อื่นจํานวน 13.65 ล้านบาท ลดลง 2.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

13.21 จากจํานวน 15.73 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562  

 

ค่าใชจ้า่ย  

ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 45.97 ล้านบาท ลดลง 5.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.11 

จากจํานวน 51.14 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลดลงของค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจํานวน 4.09 ล้านบาท  

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2563 มีจํานวน 92.56 ล้านบาท ลดลง 8.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

8.46 จากจํานวน 101.11 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2562   

โดยค่าใช้จ่ายหลักสําหรับไตรมาสที่ 2/2563 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายรวมทั้งส้ิน 1.46 ล้านบาท ลดลง 0.87 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 37.17 จากจํานวน 2.33 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปี 2562 ซึ่งสาเหตุหลักเกิด

จากการลดลงของค่าส่งเสริมการขายของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของ

รายได้จากการขายอาคารชุด 

 ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งส้ิน 35.63 ล้านบาท ลดลงจํานวน 4.09 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 10.31 จากจํานวน 39.72 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าใช่จ่ายสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา และ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งส้ิน 8.88 ล้านบาท ลดลง

จํานวน 0.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.92 จากจํานวน 9.05 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 

2562  
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รายได้ทางการเงิน 

ในไตรมาสที ่2/2563 บริษัทมีรายไดท้างการเงนิรวมทั้งส้ิน 42.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

125.93 จากจํานวน 18.70 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพิ่ม 

 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

ไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวมทั้งส้ิน 107.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

35.22 จากจํานวน 79.49 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 เกิดจากการกู้ยืมเงินระยะส้ัน การออกตั๋วแลกเงิน 

การออกหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ทั้งส้ิน 91.65 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 32.98 ล้านบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 56.22 จากขาดทุนก่อนภาษีจํานวน 58.67 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562  

บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สาํหรับงวดหกเดือนของปี 2563 จํานวน 183.30 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 28.34 ล้านบาท 

หรือขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.29 จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จํานวน 154.96 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2562 

รายได้ภาษีเงินได้  

ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 0.21 ล้านบาท ลดลง 0.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.32 

จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 0.50 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2562 ทัง้นีบ้ริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้สําหรับงวด

หกเดือนของปี 2563 จํานวน 0.44 ล้านบาท ลดลง 0.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.20 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 

0.61 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2562  

ขาดทนุสทุธิสาํหรบังวด  

จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทั้งส้ิน 91.44 ล้านบาท 

ขาดทุนเพิ่มขึ้น 33.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.20 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 58.17 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกัน

ของปี 2562 ทัง้นีข้าดทนุสทุธิสาํหรับงวดหกเดอืนของปี 2563 มีจํานวน 182.86 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 28.51 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.47 จากขาดทนุจํานวน 154.35 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2562 
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นอกจากผลการดําเนินงานตามที่ได้รายงานข้างต้น กลุ่มบริษัทขอเรียนชึ้แจงว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามแผนการจัดหา

แหล่งเงินกูย้ืมระยะยาวใหม่เพื่อนํามาจ่ายชําระส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีความม่ันใจว่า

จะสามารถดําเนินการแล้วได้เสร็จภายในระยะเวลาอันใกล้  

 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

(นายเบน เตชะอุบล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


