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CGD63/0065 

 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  

เร่ือง  ชี ้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสิ้นสุด     

วันที่ 30 กันยายน 2563 

เรียน  กรรมการผูจัดการ  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สาํหรับงวดสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังนี้  

 

ภาพรวมธรุกจิ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกซบเซา 

และสงผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบอยางสูง โดยบริษัทและกลุมบริษัทไดวางแผนการ

ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ  

ทั้งนี้กลุมบริษัทและบริษัทยังคงมีรายไดเพ่ิมข้ึนสําหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูรายไดจากการโอน

กรรมสิทธิ์โครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนส กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยา นอกจากนั้นกลุมบริษัทไดเปด

ดําเนินงานโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และจะดําเนินการเปดโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 

ริมนํ้าเจาพระยา ในอีกไมกี่เดือนขางหนา  

ภาระหนี้สินของกลุมบรษิัทและบรษิัท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุมบริษัทและบริษทัมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวม 10,960.29 

ลานบาท และ 2,701.99 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเกิดจากเจาหนี้คากอสรางโครงการเจาพระยาเอสเตต 

(“โครงการ”) ท่ีอยูในระหวางการพัฒนาของบริษัทยอยแหงหนึ่ง และหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป ท่ีออกโดยบริษัท 

อยางไรก็ตามฝายบริหารของกลุมบริษัทเห็นวาการจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานอยางตอเนื่องยังคง

เหมาะสม เนื่องจากหนี้เงินกูจากธนาคารในตางประเทศที่นํามาใชในการกอสรางโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา

จํานวน 375 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 11,754.75 ลานบาท ไดถูกชําระคืนแลวท้ังจํานวนกอนวันครบกําหนด บริษัท

และผูรวมทุนในโครงการซึ่งมีฐานะเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยไดตกลงรวมกันวาจากผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญจากความลาชาของการกอสรางของผูรับจางซึ่งเปนผูรวมทุนของโครงการ และเพ่ือปองกันผลกระทบท่ีเกิด

จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผูถือหุนของบริษัทยอยจึงไดตกลงรวมกันใหผูรวมทุนของ

โครงการหาแหลงเงินทุน และดําเนินการซื้อคืนโอนสิทธิเรียกรองในหนี้คากอสรางคืนจากธนาคารซึ่งใหการสนับสนุน

ทางการเงินสําหรับคากอสราง การซื้อคืนสิทธิเรียกรองในหนี้คากอสรางสงผลใหเงินกูยืมดังกลาวกลับมาเปนเจาหนี้

ภายใตสัญญากอสรางระหวางบริษทัยอยและผูรวมทุนของโครงการ ซึ่งปจจุบันบริษัทยอยและผูรวมทุนอยูระหวางการ 
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เจรจาตกลงระยะเวลา และเงื่อนใขในการจายชําระหนี้คากอสรางดังกลาว โดยผูบริหารของบริษัทยอยเชื่อวาจะ

สามารถบรรลุขอตกลงไดในระยะเวลาอันใกล (ดูหมายเหตุขอ 16.1) นอกจากนี้สําหรับหุนกูที่จะครบกําหนดชําระ

ภายใน 1 ป บริษัทเชื่อวาจะสามารถจายชําระจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และการออกหุนกูใหมเพ่ือจาย

ชําระหุนกูท่ีจะครบกําหนด 

ภาระหนีค้ากอสรางของบรษิทัยอย 

เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2563 เงินกูจากธนาคารในตางประเทศของบริษัทยอยที่นํามาใชในการกอสรางโครงการการ

เจาพระยาเอสเตต จํานวน 375 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 11,754.75 ลานบาท ไดถูกชําระคืนแลวทั้งจํานวนกอนวันครบ

กําหนด บริษัทและผูรวมทุนในโครงการซึ่งมีฐานะเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยและในฐานะของผูรับเหมาหลักของ

โครงการระหวางกอสรางไดตกลงรวมกันเพ่ือดําเนินการจายชําระหนี้ และซื้อคืนสิทธิเรียกรองในหนี้คากอสรางจาก

ธนาคารซึ่งใหการสนับสนุนทางการเงินสําหรับคากอสรางกอนวันครบกําหนดชําระเงิน ท้ังนี้เงินกูยืมจํานวน 45.50 ลาน

เหรียญสหรัฐถูกชําระโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทยอยท่ีใชเปนหลักประกันการชําระเงินตามสัญญากอสรางและเงินกูยืม

สวนที่เหลือจํานวน 329.50 ลานเหรียญสหรัฐถูกชําระโดยเงินทุนท่ีจัดหามาโดยผูรวมทุนของโครงการ สงผลใหผูรวมทุน

ของโครงการกลับมาเปนเจาหนี้ภายใตสัญญากอสรางระหวางบริษัทยอยและผูรวมทุน ซึ่งปจจุบันบริษัทยอยและผูรวมทุน

ของโครงการอยูระหวางการเจรจาตกลงระยะเวลาและเงื่อนใขในการจายชําระหนี้คากอสราง ผูบริหารของบริษัทยอยเชื่อวา

จะสามารถบรรลุขอตกลงในสัญญาการจายชําระคืนหนี้ไดในระยะเวลาอันใกล 

งบการเงนิรวม (“กลุมบรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,131.48 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,116.37 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

7,390.70 จากจํานวน 15.11 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2562 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายได

จากการขายอาคารชุดจากโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนท กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยา เพิ่มข้ึน 1,107.60 ลานบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2562 

ทั้งนี้รายไดรวมสาํหรับงวดเกาเดือนของป 2563 มีจํานวน 2,245.80 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,856.74 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

477.24 จากจํานวน 389.06 ลานบาท ของงวดเดียวกันของป 2562 

โดยรายไดหลักสําหรับไตรมาสที่ 3/2563 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายอาคารชุด จํานวน 1,109.96 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของป 2562 จํานวน 1,107.60 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 46,972.00 เปรียบเทียบกับรอบ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 2.36 ลานบาท สาเหตุสําคัญเกิดจากกลุมบริษัทรับรูรายไดจากการ

ขายอาคารชุดของโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนท กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยา 

 บริษัทยอยในตางประเทศมีรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 12.38 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 0.99 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.74 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 

จํานวน 11.39 ลานบาท   
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 ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 9.14 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 8.55 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1,453.61 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 0.59 ลานบาท  

 

 คาใชจาย  

ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 967.51 ลานบาท เพิ่มข้ึน 699.71 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน

รอยละ 261.29 จากจํานวน 267.80 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึน

ของตนทุนขายอาคารชุดโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนท กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยาจํานวน 529.21 

ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของการรับรูรายไดจากการขายอาคารชุดของโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท 

เรสซิเดนท กรุงเทพฯ ริมนํ้าเจาพระยา นอกจากนั้นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ

คาใชจายในการบริหาร เพ่ิมขึ้นจํานวน 70.37 ลานบาท และ 44.27 ลานบาท ตามลําดับ  

ทั้งนี้ คาใชจายรวมสําหรับงวดเกาเดือนของป 2563 มีจํานวน 2,101.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,667.43 ลานบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 384.56 จากจํานวน 433.59 ลานบาท ของงวดเกาเดือนของป 2562 สาเหตุหลักเกิดจาก

การเพ่ิมขึ้นของตนทุนขายอาคารชุดโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนท กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยาจํานวน 

1,019.62 ลานบาท 

โดยคาใชจายหลักสําหรับไตรมาสท่ี 3/2563 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีตนทุนในการขายอาคารชุด รวมท้ังสิ้น 529.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 527.70

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 34,923.22 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2562 จํานวน 

1.51 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของการขายอาคารชุดของโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนท 

กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยา 

 ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมขีาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทั้งสิ้น 181.37 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 70.37 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 63.41 จากจํานวน 111.00 ลานบาท เปรียบเทียบกับรอบ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2562 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากแข็งคาขึ้นของสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ประกอบกับ

บริษทัยอยของบริษัทมีการกูยืมเงินในสกุลเงินดอลลารสสหรัฐเพ่ือใชในการกอสราง 

 ในไตรมาสท่ี 3/2563 กลุมบริษัทมีตนทุนในการจําหนาย รวมทั้งสิ้น 83.01 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 56.80 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 216.64 จากจํานวน 26.21 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 ซึ่ง

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายของโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนท กรุงเทพ ณ 

แมน้ําเจาพระยา ซึ่งเพ่ิมข้ึนตามรายไดที่เพ่ิมข้ึน 
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 ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหาร รวมท้ังสิ้น 164.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น 44.27 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.88 จากจํานวน 120.03 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 

สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายเพ่ือเตรียมการเปด โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม 

โฟรซีซ่ันส กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยา โดยโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เริ่มเปดดําเนินงานในเดือน

ตุลาคม 2563 และโรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยามีแผนที่จะเปดดําเนินงานในเดือน 

พฤศจิกายน 2563 โดยคาใชจายในการบริหารประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาท่ีปรึกษา 

คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

รายไดทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีรายไดทางการเงนิรวมทั้งสิน้ 1.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.40 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

45.73 จากจํานวน 0.86 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562  

ตนทนุทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมท้ังสิ้น 131.01 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 19.33 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน

รอยละ 17.31 จากจํานวน 111.68 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 โดยตนทุนทางการเงิน ในไตรมาสท่ี 3/2563 

เกิดจากการกูยืมเงินระยะสั้น การออกต๋ัวแลกเงิน การออกหุนกู และการกูยืมเงินระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนและใชเพ่ือขยายธุรกิจของกลุมบริษทั  

ทั้งนี้สงผลใหในไตรมาสท่ี 3/2563 กลุมบริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินไดท้ังสิ้น 34.22 ลานบาท กําไรเพิ่มข้ึน 397.73 ลานบาท 

หรือกําไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 109.41 จากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 363.51 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2562  

อยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีขาดทุนกอนภาษเีงินไดสําหรับงวดเกาเดือนของป 2563 จํานวน 238.74 ลานบาท ขาดทุนลดลง 

126.01 ลานบาท หรือขาดทุนลดลงรอยละ 34.55 จากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 364.75 ลานบาทของงวดเกา

เดือนของป 2562 ซ่ึงผลขาดทุนในงวดเกาเดือนของป 2563 สาเหตุหลกัเกิดจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ จํานวน 350.60 ลานบาท ทั้งนี้หากไมพิจารณาผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งถือเปนปจจัยภายนอก 

พบวาบริษทัจะมีกําไรกอนภาษีจํานวน 111.85 ลานบาท ซึ่งถึอวาเปนสัญญาณที่ดีในการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

คาใชจาย (รายได) ภาษเีงนิได  

ในไตรมาสท่ี 3/2563 กลุมบริษัทมีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 112.47 ลานบาท เพิ่มข้ึน 111.80 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

16,667.04 จากคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 0.67 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 เนื่องจากการรับรูรายได

จากการขายอาคารชุดโฟรซีซั่น ไพรเวทเรสซิเดนท กรุงเทพฯ ริมน้ําเจาพระยา ในป 2563  
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ขาดทนุสุทธิสาํหรับงวด  

จากผลประกอบการท่ีไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสที่ 3/2563 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิท้ังสิ้น 78.25 ลานบาท 

ขาดทุนลดลง 285.93 ลานบาท หรือขาดทุนลดลง รอยละ 78.51 จากขาดทุนจํานวน 364.18 ลานบาทของไตรมาส

เดียวกันของป 2562 ซึ่งในไตรมาสท่ี 3/2563 ขาดสุทธิของกลุมบริษัทสําหรับงวดท้ังส้ิน 78.25 ลานบาท แบงเปนขาดทุน

สวนของบริษัทใหญจํานวน 92.45 ลานบาท และกําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 14.19 ลานบาท 

โดยขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญลดลงจํานวน 242.71 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 72.42 จากขาดทุนสุทธิของ

สวนของบริษัทใหญจํานวน 335.16 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2562  

 

ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนของป 2563 มีจํานวน 460.09 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 94.90 ลานบาท หรือ

ขาดทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 25.99 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 365.19 ลานบาทของงวดเกาเดือนของป 2562  

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (“บรษิทั”) 

รายได  

ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีรายไดรวมท้ังสิ้น 13.43 ลานบาท ลดลง 6.24 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 31.69 จากจํานวน 

19.67 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2562 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายไดจากการขายอาคารชุด

โครงการอิลีเมนท ศรีนครินทร เนื่องจากไดปดโครงการตั้งแตป 2562 อีกทั้งในไตรมาสท่ี 3/2563 บริษัทมีรายไดอื่น

ลดลง 3.11 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2562  

ทั้งนีร้ายไดรวมสําหรับงวดเกาเดือนของป 2563 มีจํานวน 41.08 ลานบาท ลดลง 15.51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

27.41 จากจํานวน 56.59 ลานบาท ของงวดเกาเดือนป 2562  

คาใชจาย  

ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 57.82 ลานบาท ลดลง 146.30 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

71.67 จากจํานวน 204.12 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลดลงของขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 144.97 ลานบาท  

บริษทัมีคาใชจายรวมสําหรับงวดเกาเดือนทั้งสิ้น 145.04 ลานบาท ลดลง 129.33 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 47.14 

จากจํานวน 274.37 ลานบาท ของงวดเกาเดือนของป 2562  

โดยคาใชจายหลักสําหรับไตรมาสท่ี 3/2563 มีดังนี้ 

 ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 38.26 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 0.90 ลานบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.41 จากจํานวน 37.36 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 โดยคาใชจายในการ

บริหาร ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษา คาใชจายสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และ

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ   
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 ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรวมทั้งสิ้น 8.88 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จํานวน 0.51 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.08 จากจํานวน 8.37 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 

2562  

 ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรวมท้ังสิ้น 8.89 ลานบาท 

ลดลง 144.97 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 94.22 จากจํานวน 153.86 ลานบาทของไตรมาสเดียวกันป 2562 

ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเกิดจากการในระหวางไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทไดรับชําระคืนทุนจากบริษัท ซีจีดี 

ดาตา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีอยูในระหวางการเลิกกิจการ ซึ่งคาเงินบาทในขณะท่ีบริษัทไปลงทุนออนคา

กวาเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่บริษัทไดรับการคืนทุน 

รายไดทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีรายไดทางการเงินรวมท้ังสิ้น 42.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 22.82 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

114.71 จากจํานวน 19.90 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการใหบริษทัยอยกูยืมเงินเพิ่ม 

ตนทนุทางการเงนิ 

ไตรมาสท่ี 3/2563 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 106.71 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 23.32 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

27.97 จากจํานวน 83.39 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562 เกิดจากการกูยืมเงินระยะสั้น การออกตั๋วแลกเงิน 

การออกหุนกูระยะยาว เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และใชเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้สงผลใหในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีขาดทุนกอนภาษเีงินไดทั้งสิ้น 108.38 ลานบาท ขาดทุนลดลง 139.57 ลานบาท 

หรือขาดทุนลดลงรอยละ 56.29 จากขาดทุนกอนภาษีจํานวน 247.95 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562  

บริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดสาํหรบังวดเกา้เดือนของปี 2563 จาํนวน 291.68 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 111.23 ลานบาท 

หรือขาดทุนลดลงรอยละ 27.61 จากขาดทุนกอนภาษจีํานวน 402.91 ลานบาท ของงวดเกา้เดือนของปี 2562 

รายไดภาษีเงินได  

ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีรายไดภาษีเงินไดทั้งสิ้น 0.20 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.07 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

56.74 จากรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.13 ลานบาท ของไตรมาสเดียวกันป 2562  
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ขาดทุนสทุธิสาํหรบังวด  

จากผลประกอบการที่ไดกลาวไปขางตนสงผลใหในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทั้งสิ้น 108.18 ลานบาท 

ขาดทุนลดลง 139.64 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 56.35 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 247.82 ลานบาทของไตรมาสเดียวกัน

ของป 2562 ทงันีขาดทุนสุทธิสาํหรบังวดเกา้เดือนของปี 2563 มีจาํนวน 291.04 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 111.13 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 27.63 จากขาดทนุจาํนวน 402.17 ลา้นบาทของงวดเกา้เดือนของปี 2562 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายเบน เตชะอุบล) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 


