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ท ีALL-AC002/2564         

วนัท ี14 พฤษภาคม 2564 

เรอืง  ชแีจงผลการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเมน้ท์ จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) มผีลการดาํเนินงาน สาํหรบัปี  

สนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2564 ซงึมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี  

 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบรษิทัมีรายไดร้วมสาํหรบัปี สนิสุด ณ วนัท ี31 มนีาคม ปี 2563 และ 2564 จํานวน 678.77 ลา้นบาท 

และ 256.08  ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงจํานวน 422.69 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 62.27 เมอืเปรยีบเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. รายได้จากการดาํเนินงาน 

1.1. รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขาย

อสงัหาริมทรพัย ์จาํนวน  615.56 ลา้นบาท และ 235.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 90.69 และ

รอ้ยละ 92.10 ของรายไดร้วม ลดลงจาํนวน 379.72 ลา้นบาท หรือคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 61.69 ตามลาํดบั ซงึมี 

รายละเอยีดดงันี 

2564 % 2563 % ล้านบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 235.85              92.10      615.56              90.69     (379.72)        (61.69)   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2.13                  0.83        7.97                  1.17       (5.84)            (73.27)   

รายไดอื้น 18.11                7.07        55.24                8.14       (37.14)          (67.22)   

รวมรายได้ 256.08              100.00    678.78              100.00   (422.69)        (62.27)   

ค่าใช้จ่าย -                    -                    -         -               -         

ตน้ทนุขายอสังหาริมทรัพย์ 184.37              72.00      351.53              51.79     (167.16)        (47.55)   

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 1.28                  0.50        7.77                  1.15       (6.49)            (83.54)   

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 28.99                11.32      82.86                12.21     (53.87)          (65.02)   

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 46.44                18.14      50.48                7.44       (4.04)            (8.00)      

รวมค่าใช้จ่าย 261.08              101.95    492.64              72.58     (231.56)        (47.00)   

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (5.00)                 (1.95)       186.14              27.42     (191.13)        (102.68) 

ตน้ทนุทางการเงิน (58.56)               (22.87)    (37.99)               (5.60)      (20.57)          54.14     

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (20.60)               (8.04)       (5.46)                 (0.80)      (15.14)          277.60   

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (84.15)               (32.86)    142.69              21.02     (226.84)        (158.97) 

รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้ 12.32                4.81        (29.59)               (4.36)      41.90           (141.62) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (71.83)               (28.05)    113.11              16.66     (184.94)        (163.51) 

งบการเงินรวม ผลต่าง

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายละเอียด 
ปี 2564 ปี 2563 เพิมขึน(ลดลง) 

ยนิูต ล้านบาท ยนิูต ล้านบาท ยนิูต ล้านบาท 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์             

-  โครงการแนวสงู 84     148.88  148     525.23  (64.00) (376.35) 

-  โครงการแนวราบ 19       86.96  23       90.38  (4.00) (3.42) 

รวม 103      235.84  171      615.61  (68.00) (379.77) 

 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ ทลีดลงดงักล่าว เกดิจากผลกระทบอย่างต่อเนืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถงึสถาบนัการเงนิไดเ้พมิการระมดัระวงัใน

การอนุมตัสินิเชอืเพมิมากขนึ อกีทงัในสภาวะสภาพคล่องของธุรกจิทตีงึตวั และมกีารแขง่ขนัรนุแรงมากขนึ 

บรษิทัจาํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธด์า้นราคาและโปรโมชนั เพอืกระตุน้การตดัสนิใจซอืของลกูคา้ อยา่งไรกต็าม กลุ่ม

บรษิทัยงัคงใหค้วามสาํคญัในการบรหิารสนิคา้คงเหลอือย่างมปีระสทิธภิาพและระมดัระวงั เพอืรกัษาสภาพ

คลอ่งใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลสงูสดุ 

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 กลุม่บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร จาํนวน 2.13 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 0.83 ของรายไดร้วม ลดลงจาํนวน 5.84 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร ลดลงจากการขายหอ้งชุดใหผู้ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายอนืของบรษิทัย่อยลดลง และผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของเชอืไวรสั COVID-19 สง่ผลต่อการตดัสนิใจซอืของลกูคา้ชาวต่างชาต ิ

1.3. รายได้อนื สําหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้อนื ประกอบด้วยประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า 

ดอกเบยีรบั รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา รายไดค้า่บรกิาร และรายไดอ้นืๆ รวมเป็นจํานวน 18.11 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 7.07 ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปี 2563 จาํนวน 37.14 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 

67.22 ส่วนใหญ่รายไดอ้นืเป็นรายไดค้่าบรหิารงานโครงการกบับรษิัททมีีการร่วมลงทุน ไดแ้ก่ โครงการ The 

Excel Hideaway Sukhumvit 50 โครงการ The Impression Ekkamai โครงการ Impression Charoennakhon 

Luxe Neo Classic และรายไดด้อกเบยีรบั 

2. ค่าใช้จ่าย  

กลุม่บรษัิท มีค่าใชจ้า่ยรวม สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 จาํนวน 492.64 ลา้นบาท และ 256.08 

ลา้นบาท โดยมีคา่ใชจ่้ายลดลงจากปี 2563 จาํนวน 231.56 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

2.1. ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์

จาํนวน 351.53 ลา้นบาท และ 184.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.79 และรอ้ยละ 72.00 ของรายไดร้วม 

ตามลาํดบั ซงึลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 167.16 ลา้นบาท เนืองจากมีโครงการทีโอนกรรมสิทธิ

และรับรู้รายได้ลดลง อกีทงัในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจทีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั 

COVID-19 สง่ผลใหก้าํลงัซอืทมีอียู่อยา่งจํากดั  กลุ่มบรษิทัจงึไดม้กีารปรบักลยทุธ์ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการ

ขาย เพอืกระตุน้ยอดขาย การโอนกรรมสทิธขิองยนูิตทสีรา้งเสรจ็แลว้ และเป็นการเร่งระบายสนิคา้คงเหลอื  
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2.2. ต้นทุนการใหบ้รกิาร สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนค่าบริการ จาํนวน 1.28 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 0.50 ของรายไดร้วม ลดลงจาํนวน 6.49 ลา้นบาทจากงวดเดียวกันของปี 2563 ซึงผนัแปรไปตาม

รายไดจ้ากการใหบ้ริการทีลดลง 

2.3. ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

จาํนวน 133.34 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 19.65 ของรายไดร้วม และ 75.43 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 29.46 

ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยไตรมาส 1 ปี 2564 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและคา่ใชจ่้ายในการบรหิารลดลง

จํานวน 57.91 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43.43 เมอืเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทแีลว้ สาเหตุหลกั

ของการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร เป็นผลจากการควบคุมและบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายทีมี

ประสทิธภิาพมากขนึ และจากการปรบักลยทุธก์ารขายและใชก้ารตลาดออนไลน์มากขนึ  

3. ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิ จํานวน 37.99 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.60 ของรายไดร้วม และ 58.56 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.87 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั ใน

ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิ เพมิขนึจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จํานวน 20.57 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 54.14  เกิดจากดอกเบียสําหรบัเงนิทีกลุ่มบริษทันํามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และ

ดอกเบยีจ่ายหุน้กูเ้พมิขนึ อกีทงัดอกเบยีเงนิกูย้มืของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 The Excel 

Ladprao-Sutthisan ไดส้นิสุดการรวมต้นทุนกู้ยมืเป็นส่วนหนึงของต้นทุนโครงการ ส่งผลใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ทนัที 

4. ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบรษัิทมีส่วนแบง่ขาดทนุจากเงิน

ลงทุนในกจิการรว่มคา้จาํนวน 20.60 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 277.60 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เนืองจาก

โครงการ The Impression Ekkamai ของบรษิทั เอเอชเจ เอกมยัจํากดั ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งของโครงการ 

และโครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic อยู่ในช่วงพัฒนาทีดิน ทําใหย้งัเกดิผลขาดทุนจาก

การพฒันาโครงการ 

5. ขาดทุนสุทธิสําหรบังวด สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมีขาดทุนสุทธ ิจํานวน 71.83 ลา้นบาท ลดลง 

184.94 ลา้นบาท จากกาํไรสทุธ ิ113.10 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยผลขาดทุนทเีกดิขนึเกดิจากการ

ใหโ้ปรโมชนักบัลกูคา้เพอืเรง่การขายและการโอนหอ้งชุดในระหว่างการแพร่ระบาดของเชอืไวรสั COVID-19 และ

ตน้ทุนทางการเงนิทสีงูขนึ 
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6. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

6.1. สินทรพัย์ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรพัยร์วม จาํนวน 8,220.87 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 

56.43 ลา้นบาท เมือเทียบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรพัยห์มุนเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 มี

จาํนวน 6,131.11 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 71.74 ลา้นบาท เมือเทียบกับ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุ

หลกัมาจากการเพิมขึนของตน้ทุนโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พือขายของโครงการทีพรอ้มโอนในปี 2564 

และปี 2565 ส่วนสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 มีจาํนวน 2,089.76 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

15.31 ลา้นบาท สาเหตุหลักการลดลงเนืองจากไดม้ีการทะยอยคืนเงินลงทุนในการร่วมคา้ ของโครงการ The 

Excel Hideaway Sukhumvit 50   

 

6.2. หนีสิน กลุ่มบริษัทมีหนีสินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2564 เป็นจาํนวน 6,090.07 ล้านบาท เพิมขึนจาํนวน 

153.66 ลา้นบาท เมือเทียบกับ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย หนีสินหมุนเวียนจาํนวน 4,768.90 

ลา้นบาท เพิมขึน 362.98 ลา้นบาท และหนีสินไม่หมุนเวียน จาํนวน 1,321.18 ลา้นบาท ลดลง 209.32 ลา้น

บาท สาเหตหุลกัมาจากการเพมิขนึของหุน้กูข้องบรษิทัฯ ทีเพมิขนึ 

 

6.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 มจีํานวน 2,130.80 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 97.23 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 

4.36 เมอืเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 สาเหตุหลกัจากกําไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง จากผล

ประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 ทขีาดทนุ  

จงึเรยีนมาเพอืทราบ 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 

                                 ...................................................... 

  (นายธนากร ธนวรทิธ)ิ 

                                                                                          ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

31 ม.ีค. 64 31  ธ.ค. 63 เพมิ (ลด) 31 ม.ีค. 64 31  ธ.ค. 63 เพมิ (ลด)

สินทรพัยห์มนุเวียน 6,131.11          6,059.37                 71.74                       6,103.70          6,020.13                 83.57                       

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,089.76          2,105.07                 (15.31)                      2,101.04          2,096.45                 4.59                         

สินทรพัย์ 8,220.87          8,164.44                 56.43                       8,204.75          8,116.57                 88.17                       

หนีสิน 6,090.07          5,936.41                 153.66                     5,847.37          5,685.63                 161.74                     

สว่นของผูถื้อหุน้ 2,130.80          2,228.03                 (97.23)                      2,357.37          2,430.95                 (73.58)                      

รวมหนีสินและสว่นของผูถื้อหุน้ 8,220.87          8,164.44                 56.43                       8,204.75          8,116.57                 88.17                       

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มนีาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : ลา้นบาท 


