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เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรบังบการเงนิรวมไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 
ส าเนาเรยีน  เลขาธกิาร 
  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ตามที่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 

2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไม่รวมผลประกอบการของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน) (GOLD)) เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิไตรมาส 1 ปี 2562 ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (ซึ่ง

เป็นงบการเงนิทีย่งัรวมผลประกอบการของ GOLD อยู่) จะเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ตามงบการเงินรวม

ในไตรมาสนี้จ านวน 35.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อนัเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้

จ าหน่ายหลกัทรพัย์ของ GOLD ในไตรมาส 4 ปี 2562 ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที ่19 

กรกฎาคม 2562 ท าให้ไม่ได้รบัรู้ผลประกอบการจาก GOLD อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รบัเงินจากการขายหลักทรัพย์ของ 

GOLD ด้งกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 7,700 ล้านบาท ซึ่งสามารถจะน ามาใช้ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผล

ประกอบการใหแ้ก่บรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต 

บรษิทัฯ ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และฐานะการเงนิรวม ณ 

วนัทีเ่ดยีวกนั ดงันี้ 

 

1. งบก ำไรขำดทุนรวม 

 
งบก าไรขาดทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 1 : งบก าไรขาดทุนรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
หมายเหตุ: * รวมผลการด าเนินงานของ GOLD ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 

 
1.1 รำยได้จำกกำรขำย บริกำรและให้เช่ำ  
 

จากตารางที ่1 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย บรกิารและใหเ้ช่า (“รายไดห้ลกั”) ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563  (ต.ค.-ธ.ค. 

2562) จ านวน 1,104.3 ล้านบาท โดยมาจากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย 669.9 ล้านบาท จากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ

เช่าและธุรกจิโรงแรม 57.0 ล้านบาท จากการขายและการใหบ้รกิาร 372.6 ล้านบาท และรายไดค่้าการจดัการ 4.7 ล้าน

บาท โดยรายไดห้ลกัในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 79 เมื่อเปรยีบเทยีบกับงบการเงนิในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่ง

ยงัรวมผลการด าเนินงานของ GOLD อยู่ อย่างไรกต็าม หากเปรยีบเทยีบกับงบการเงนิในไตรมาส 1 ปี 2562 ทีไ่ม่ได้

รวมผลการด าเนินงานของ GOLD จะพบว่ารายได้หลกัของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 148.4 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ16 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการโอนกรรมสทิธิค์อนโดทีม่ากขึน้ 

1.2   ต้นทุนจำกกำรขำย บริกำรและให้เช่ำ 

จากตารางที ่1 บรษิทัมตี้นทุนจากการขาย บรกิารและใหเ้ช่าใน ไตรมาส 1 ปี 2563  (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จ านวน 857.9

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 77 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสดัส่วนของต้นทุนจากการขาย บริการและใหเ้ช่าต่อ

รายไดห้ลกัอยู่ทีร่อ้ยละ 78 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีร่อ้ยละ 72  

 
  

 

1.3  ค่ำใช่จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
 

จากตารางที ่1 บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการขายและบรหิารไตรมาส 1 ปี 2563  (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จ านวน 214.8 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ 77 โดยสดัส่วนของค่าใชจ้่ายขายและบรหิารต่อรายได้รวมอยู่ที่รอ้ยละ 19 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี

ก่อนทีร่อ้ยละ 18 โดยรายละเอยีดค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารมดีงันี้  

 
 

 1Q/2563

(ต.ค.2562 - 

ธ.ค.2562)

สดัส่วนต่อ

รายได้

1Q/2562 *
(ต.ค.2561 - 

ธ.ค.2561)

สดัส่วนต่อ

รายได้
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ

รายได้รวม 1,133.4 100.0% 5,216.3 100.0% (4,082.8) (78)
รายไดข้าย บรกิารและใหเ้ชา่ 1,104.3 97.4% 5,156.4 98.9% (4,052.2) (79)
ตน้ทุนขาย บรกิารและใหเ้ชา่ 857.9 75.7% 3,725.2 71.4% (2,867.3) (77)

ก าไรขัน้ต้น 246.3 22.3% 1,431.2 27.8% (1,184.9) (83)
รายไดอ้ืน่ๆ 29.2 2.6% 59.8 1.1% (30.6) (51)

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 214.8 19.0% 918.4 17.8% (703.6) (77)
สว่นแบ่งก าไรในตราสารทุน-เงนิลงทุนบรษิทัร่วม 4.2 0.4% 28.5 0.6% (24.4) (85)
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 64.8 5.7% 601.2 11.5% (536.3) (89)

ตน้ทุนทางการเงนิ 22.5 2.0% 42.2 0.8% (19.7) (47)
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้ 42.3 3.7% 559.0 10.7% (516.7) (92)
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้                 12.2 1.0%               128.2 2.5% (116.0) (90)
ก าไรส าหรบัปี 30.1 2.7% 430.8 8.3% (400.7) (93)

การแบง่ปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 35.4 3.1% 159.8 3.1% (124.5) (78)

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคมุ -5.3 -0.5% 271.0 5.2% (276.3) (102)



 

• ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาส 1 ปี 2563  (ต.ค.-ธ.ค. 2562)  รวม 78.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 80 โดย

สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วม อยู่ทีร่อ้ยละ 7 เท่ากบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
 

• ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาส 1 ปี 2563  (ต.ค.-ธ.ค. 2562)  รวม 136.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 74 โดย 

สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วม อยู่ทีร่อ้ยละ 12 สูงกว่างวดเดยีวกนัของปีก่อนทีร่อ้ยละ 10 

1.4  ต้นทุนทำงกำรเงิน 

จากตารางที่ 1 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงนิในไตรมาส 1 ปี 2563  (ต.ค.-ธ.ค. 2562) จ านวน 22.5 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 47 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  เนื่องจากบรษิทัใชก้ระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัจากจ าหน่ายหลกัทรพัย์ของ GOLD ใน

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไปช าระหนี้สถาบนัทางการเงิน ส าหรบัการด าเนินงานไตรมาสนี้ บริษัทยงัคงมีภาระต้นทุนทาง

การเงนิจากหุน้กู้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระอยู่  

1.5  ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 

บรษิทัฯ มผีลก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมในไตรมาส 1 ปี 2563(ต.ค.-ธ.ค. 2562) จ านวน 35.4 

ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 78 เมื่อเปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีก่อน อนัเนื่องมาจากบริษทัฯ ไดจ้ าหน่ายหลกัทรพัย์

ของ GOLD ในไตรมาส 4 ปี 2562 ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 
2562. 

2.  งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม    

 

  

 

 
รูปที่ 1  : กราฟแสดงงบแสดงฐานะการเงนิรวม  (หน่วย : ล้านบาท) 

 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 
 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 
 

หน้ีสนิหมุนเวยีน 
 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 
 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคมุ 

19,038.2 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562                               ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562     
 

19,514.8 

 



สินทรพัย ์
 
ตามมตทิีป่ระชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ ครัง้ที ่1/2562 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการขายหลกัทรพัย์ของ GOLD เป็นจ านวน

เงนิประมาณ 7,700 ล้านบาท โดยบรษิทัไดน้ ามาเป็นเงินทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ เป็นจ านวน 2,400 ล้านบาท และ

ส ารองส าหรบัการจ่ายเงนิปันผล 1, 914 ล้านบาท ดงันัน้ ณ สิน้ในไตรมาส 1 ปี 2563  (31 ธนัวาคม 2562) บรษิทัฯ มเีงนิลงทุน

ชัว่คราว อยู่ที ่3,386.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นแหล่งเงนิทุนทีบ่รษิทัพรอ้มน ามาใชล้งทุนในธุรกจิที่มศีกัยภาพเพื่อเพิ่มผลประกอบการ

ใหแ้ก่บรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 19,038.2  ล้านบาท ลดลง 476.6 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 2 จากสิ้น

ปี 2562  (30 กนัยายน 2562) ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงนิสดทีน่ าไปเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 450 ล้านบาท 

 

หน้ีสิน 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563  (31 ธนัวาคม 2562) บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 7,844.9 ล้านบาท  ลดลงจ านวน 518.1 ล้านบาท หรอืรอ้ย

ละ 6 จากสิ้นปี 2562 (30 กันยายน 2562) ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 450 ล้านบาท 

และเจา้หนี้อื่น 149.2 ล้านบาท 

 

สภำพคล่องและอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 

บริษัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563  (31 ธนัวาคม 2562)  อยู่ที่ 4.25 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ สิ้นปี 

2562    (30 กันยายน 2562)  ที่ 3.85 เท่า ในขณะที่อตัราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.7 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2562 (30 

กันยายน 2562)   ที่ระดบั 0.75 เท่า และอตัราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ 0.3 เท่า ลดลงจาก สิ้นปี 2562 (30 

กนัยายน 2562)   ทีร่ะดบั 0.35 เท่า   
 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ  

 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

 
(นายวรวรรต ศรสีอ้าน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิทั ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 


