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ท�� ALL-AC003/2564         

ว�นท�� 11 ส�งหาคม 2564 

เร��อง  ช��แจงผลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย ส�าหร�บไตรมาส 2 ประจ�าป�  2564 

เร�ยน  กรรมการและผ� �จ�ดการตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย 

บร�ษ�ท ออลล� อ�นสไปร� ด�เวลลอปเม�นท� จ�าก�ด(มหาชน) และบร�ษ�ทย�อย (“กล��มบร�ษ�ท”) ม�ผลการด�าเน�นงาน ส�าหร�บไตรมาส 

2 ป�  2564 ��� งม�รายละเอ�ยดด�งต�อไปน��   

 

ภาพรวมผลการด�าเน�นงาน 

กล��มบร�ษ�ทม�รายได�รวมส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2563 และ ป�  2564 จ �านวน  605.83 ล�านบาท และ  558.31 ล�านบาท 

ตามล�าด�บ ลดลงจ�านวน 47.52 ล�านบาท ค�ดเป� นลดลงร�อยละ 7.84 เม��อเปร� ยบเท�ยบก�บงวดเด�ยวก�นของป� ก�อน โดยม�

รายละเอ�ยดด�งต�อไปน��  

1. รายได�จากการด�าเน�นงา 

1.1. รายได�จากการขายอส�งหาร�มทร�พย� ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2563 และป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�รายได�จากการขาย

อส�งหาร�มทร�พย� จ �านวน  457.74 ล�านบาท และ 448.72 ล�านบาท ตามล�าด�บ หร�อค�ดเป� นร�อยละ 75.56 และร�อย

ละ 80.37 ของรายได�รวม ตามล�าด�บ  หร�อลดลงจ�านวน 9.02 ล�านบาท หร�อค�ดเป� นลดลงร�อยละ 1.97 ตามล�าด�บ 

��� งม�รายละเอ�ยดด�งน��  

2564 % 2563 % ล�านบาท % 

รายได�

รายได�จากการขายอส�งหาร�มทร�พย� 448.72         80.37              457.74          75.56         (9.02)        (1.97)        

รายได�จากการให�บร�การ 3.41             0.61                7.60              1.25           (4.20)        (55.20)      

ก�าไรจากการโอนส�ทธ�� ส�ญญาจะ���อจะขายท��ด�น 120.00          19.81         (120.00)    (100.00)    

ก�าไรจากการเจรจาต�อรองหน�� 85.28           15.27               -                    -                85.28       100.00      

รายได�อ��น 20.91           3.75                20.49            3.38           0.42         2.04          

รวมรายได� 558.31         100.00            605.83          100.00       (47.52)      (7.84)        

��าใ��จ�าย

ต�นท�นขายอส�งหาร�มทร�พย� 326.53         58.49              299.82          49.49         26.71       8.91          

ต�นท�นการให�บร�การ 1.75             0.31                6.45              1.06           (4.70)        (72.89)      

ต�นท�นในการจ�ดจ�าหน�าย 41.15           7.37                53.99            8.91           (12.84)      (23.78)      

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร 52.24           9.36                60.64            10.01         (8.40)        (13.85)      

รวม��าใ��จ�าย 421.67         75.53              420.89          69.47         0.78         0.18          

ก�าไร(ขาดท�น)จากก�จกรรมด�าเน�นงาน 136.64 24.47 184.94 30.53 (48.29) (8.03)

ต�นท�นทางการเง�น (80.24)          (14.37)             (48.17)           (7.95)          (32.08)      66.60        

ส�วนแบ�งขาดท�นจากเง�นลงท�นในการร�วมค�า (11.38)          (2.04)               (7.48)             (1.23)          (3.90)        52.19        

ก�าไร(ขาดท�น)ก�อนภา��เง�นได� 45.02 8.06 129.30 21.34 (84.28) (65.18)

รายได�(ค�าใช�จ�าย)ภาษ�เง�นได� (10.15)          (1.82)               (28.03)           (4.63)          17.88       (63.78)      

ก�าไร(ขาดท�น)ส�าหร�บงวด 34.87 6.25 101.26 16.71 (66.40) (65.57)

งบการเง�นรวม ผลต�าง

หน�วย : ��านบาท 
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รายได�จากการขายอส�งหาร�มทร�พย� ท��ลดลงด�งกล�าว เก�ดจากผลกระทบอย�างต�อเน��องจากสถานการณ�การแพร�

ระบาดของโรคต�ดเช��อไวร�สโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถ�งสถาบ�นการเง�นได�เพ��มความระม�ดระว�งในการ

อน�ม�ต�ส�นเช��อเพ��มมากข��น อ�กท��งในสภาวะสภาพคล�องของธ�รก�จท��ต�งต�ว และม�การแข�งข�นร�นแรงมากข��น บร�ษ�ท

จ�าเป� นต�องใช�กลย�ทธ�ด�านราคาและโปรโมช��น เพ��อกระต� �นการต�ดส�นใจ���อของล�กค�า อย�างไรก�ตาม กล��มบร�ษ�ท

ย �งคงให�ความส�าค�ญในการบร�หารส�นค�าคงเหล�ออย�างม�ประส�ทธ�ภาพและระม�ดระว�ง เพ��อร�กษาสภาพคล�องให�ม�

ประส�ทธ�ภาพและม�ประส�ทธ�ผลส�งส�ด 

1.2. รายได�จากการให�บร�การ  ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�รายได�จากการให�บร�การ จ�านวน 3.41 ล�านบาท ค�ด

เป� นร�อยละ 0.61 ของรายได�รวม ลดลงจ�านวน 4.20 ล�านบาท เม��อเท�ยบก�บไตรมาส 2 ป�  2563 รายได�จากการให�บร�การ 

ลดลงจากการขายห�องช�ดให�ผ� �ประกอบการอส�งหาร�มทร�พย�รายอ��นของบร�ษ�ทย�อยลดลง และผลกระทบจากการแพร�

ระบาดของเช��อไวร�ส COVID-19 ส�งผลต�อการต�ดส�นใจ���อของล�กค�าชาวต�างชาต� 

1.3. ก�าไรจากการเจรจาต�อรองหน��  ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�ก�าไรจาการต�อรองหน��   จ �านวน 85.28 ล�านบาท 

���งเป� นการตกลงการโอนกรรมส�ทธ�� ห�องช�ดให�ก�บเจ�าหน��ค�าก�อสร�าง เพ��อช�าระเป� นค�าก�อสร�างอส�งหาร�มทร�พย�เพ��อการ

ลงท�นของบร�ษ�ทย�อย 

1.4. รายได�อ��น ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�รายได�อ��น ประกอบด�วยประกอบด�วย รายได�จากค�าเช�า ดอกเบ��ยร�บ 

รายได�จากการยกเล�กส�ญญา รายได�ค�าบร�การ และรายได�อ��นๆ รวมเป� นจ�านวน 20.91 ล�านบาท ค�ดเป� นร�อยละ 3.75 

ของรายได�รวม เพ��มข��นจากงวดเด�ยวก�นของป�  2563 จ�านวน 0.42 ล�านบาท ค�ดเป� นเพ��มข��นร�อยละ 2.04 ส�วนใหญ�รายได�

อ��นเป� นรายได�ค�าบร�หารงานโครงการก�บบร�ษ�ทท��ม�การร�วมลงท�น ได�แก� โครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 

โครงการ The Impression Ekkamai โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic และรายได�ดอกเบ��ยร�บ 

2. ��าใ��จ�าย  

กล��มบร�ษ�ท ม�ค�าใช�จ�ายรวม ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2563 และไตรมาส 2 ป�  2564 จ �านวน 420.89 ล�านบาท และ 421.67 

ล�านบาท ตามล�าด�บ โดยม�ค�าใช�จ�ายเพ��มข��น งวดเด�ยวก�นป�  2563 จ�านวน 0.78 ล�านบาท ���งประกอบด�วย  

2.1. ต�นท�นขายอส�งหาร�มทร�พย� ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2563 และป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�ต�นท�นขายอส�งหาร�มทร�พย� 

จ �านวน 299.82 ล�านบาท และ 326.53 ล�านบาท ตามล�าด�บ หร�อค�ดเป� นร�อยละ 49.49 และร�อยละ 58.49 ของรายได�

รวม ตามล�าด�บ ��� งเพ��มข��นจากงวดเด�ยวก�นของป� ก�อน จ�านวน 26.71 ล�านบาท เน��องจากต�นท�นค�าก�อสร�างส�งข��น 

ตามราคาว�ตถ�ด�บในตลาดโลกท��ขย �บข��น  

ย�น�ต ล�านบาท ย�น�ต ล�านบาท ย�น�ต ล�านบาท

รายได�จากการขายอส�งหาร�มทร�พย�

-  โครงการแนวส�ง 184 349.25 97 345.64 87 3.61

-  โครงการแนวราบ 27 99.47 31 112.10 (4) (12.63)

รวม 211 448.72 128 457.74 83 (9.02)

��  2564 ��  2563 เพ��มข��น(ลดลง)
รายละเอ�ยด
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2.2. ต�นท�นการให�บร�การ ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�ต�นท�นค�าบร�การ จ�านวน 1.75 ล�านบาท หร�อค�ดเป� น

ร�อยละ 0.31 ของรายได�รวม ลดลงจ�านวน 4.70 ล�านบาทจากงวดเด�ยวก�นของป�  2563 ��� งผ �นแปรไปตามรายได�

จากการให�บร�การท��ลดลง 

2.3. ต�นท�นในการจ�ดจ�าหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบร�หาร 

ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2563 และป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�ต�นท�นในการจ�ดจ�าหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบร�หาร จ�านวน 

114.63 ล�านบาท ค�ดเป� นร�อยละ 18.92 ของรายได�รวม และ 93.39 ล�านบาท ค�ดเป� นร�อยละ 16.73 ของรายได�รวม 

ตามล�าด�บ โดยไตรมาส 2 ป�  2564 ต�นท�นในการจ�ดจ�าหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบร�หารลดลงจ�านวน 21.23 ล�าน

บาท หร�อค�ดเป� นร�อยละ 18.52 เม��อเท�ยบก�บช�วงเวลาเด�ยวก�นของป� ท��แล�ว สาเหต�หล�กของการลดลงของค�าใช�จ�าย

ในการขายและบร�หาร เป� นผลจากการควบค�มและบร�หารจ�ดการค�าใช�จ�ายท��ม�ประส�ทธ�ภาพมากข��น และจากการ

ปร�บกลย�ทธ�การขายและใช�การตลาดออนไลน�มากข��น  

3. ต�นท�นทางการเง�น ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2563 และป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�ต�นท�นทางการเง�น จ�านวน 48.17ล�านบาท ค�ด

เป� นร�อยละ7.95 ของรายได�รวม และ 80.24 ล�านบาท ค�ดเป� นร�อยละ 14.37ของรายได�รวม ตามล�าด�บ ในป�  2564 กล��ม

บร�ษ�ทม�ต�นท�นทางการเง�น เพ��มข��นจากงวดเด�ยวก�นของป� ก�อน จ�านวน 32.08 ล�านบาท ค�ดเป� นร�อยละ 66.60  เก�ดจาก

ดอกเบ��ยส�าหร�บเง�นท��กล��มบร�ษ�ทน�ามาใช�เป� นเง�นท�นหม�นเว�ยนในการด�าเน�นก�จการ และดอกเบ��ยจ�ายห� �นก��เพ��มข��น อ�กท��ง

ดอกเบ�� ยเง�นก��ย�มของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan ได�ส��นส�ดการรวมต�นท�นก��ย�มเป� นส�วนหน�� งของต�นท�น

โครงการ ส�งผลให�บ�นท�กเป� นค�าใช�จ�ายท�นท� 

4. ส�วนแบ�งขาดท�นจากเง�นลงท�นในก�จการร�วม��า ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�ส�วนแบ�งขาดท�นจากเง�นลงท�น

ในก�จการร�วมค�าจ�านวน 11.38 ล�านบาท เพ��มข��นร�อยละ 52.19 เม��อเท�ยบก�บงวดเด�ยวก�นของป�  2563 เน��องจากโครงการ 

The Impression Ekkamai ของบร�ษ�ท เอเอชเจ เอกม�ยจ�าก�ด ย �งอย��ระหว�างการก�อสร�างของโครงการ และโครงการ 

Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic อย��ในช�วงพ�ฒนาท��ด�น ท�าให�ย �งเก�ดผลขาดท�นจากการพ�ฒนาโครงการ 

5. ก�าไรส�ท��ส�าหร�บงวด ส�าหร�บไตรมาส 2 ป�  2564 กล��มบร�ษ�ทม�ก�าไรส�ทธ� จ�านวน 34.87 ล�านบาท ลดลง 66.40 ล�านบาท 

จากก�าไรส�ทธ� 101.26 ล�านบาทในงวดเด�ยวก�นของป� ก�อน โดยก�าไรท��เก�ดข��นเก�ดจากการให�โปรโมช��นก�บล�กค�าเพ��อเร�ง

การขายและการโอนห�องช�ดในระหว�างการแพร�ระบาดของเช��อไวร�ส COVID-19 และต�นท�นทางการเง�นท��ส�งข��น 

6. งบแสดงฐานะทางการเง�น 

 

 

หน�วย : ��านบาท 
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6.1. ส�นทร�พย�  ณ ว�นท��  30 ม�ถ�นายน 2564 กล��มบร�ษ�ทม�ส�นทร�พย�รวม จ�านวน 8,286.02 ล�านบาท เพ��มข��นจ�านวน 

121.58 ล�านบาทเม��อเท�ยบก�บ ณ ว �นท�� 31 ธ�นวาคม 2563 โดยส�นทร�พย�หม�นเว�ยน ณ ว �นท�� 30 ม�ถ�นายน 2564 ม�

จ �านวน 6,243.99 ล�านบาทเพ��มข��นจ�านวน 184.62 ล�านบาท เม��อเท�ยบก�บ ณ ว �นท�� 31 ธ�นวาคม 2563 สาเหต�หล�กมา

จากการเพ��มข��นของเง�นฝากท��ม�ภาระค��าประก�นและเง�นม�ดจ�าค�าท��ด�นในป�  2564 ส�วนส�นทร�พย�ไม�หม�นเว�ยน ณ 

ว �นท�� 30 ม�ถ�นายน 2564 ม�จ �านวน 2,042.03 ล�านบาท ลดลงจ�านวน 63.04 ล�านบาท สาเหต�หล�กการลดลงเน��องจาก

ได�ม�การทะยอยค�นเง�นลงท�นในการร�วมค�า ของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50   

6.2. หน��ส�น กล��มบร�ษ�ทม�หน��ส�นรวม ณ ว�นท�� 30 ม�ถ�นายน 2564 เป� นจ�านวน 5,973.84 ล�านบาทเพ��มข��นจ�านวน 37.42 

ล�านบาท เม��อเท�ยบก�บ ณ ว �นท��  31 ธ�นวาคม 2563 ประกอบด�วย หน�� ส�นหม�นเว�ยนจ�านวน 3,987.32 ล�านบาท 

เพ��มข��น 418.60 ล�านบาท และหน�� ส�นไม�หม�นเว�ยน จ�านวน 1,986.52 ล�านบาท เพ��มข��น 456.02 ล�านบาท สาเหต�

หล�กมาจากการเพ��มข��นของเง�นก��ย�มระยะยาวจากสถาบ�นการเง�นและเง�นก��ย�มบ�คคลภายนอกของบร�ษ�ทฯ ท��

เพ��มข��น 

6.3. ส�วนของผ����อห��น 

ณ ว�นท�� 30 ม�ถ�นายน 2564 ม�จ �านวน 2,312.18 ล�านบาท เพ��มข��นจ�านวน 84.16 ล�านบาท ค�ดเป� นเพ��มข��นร�อยละ 3.78 

เม��อเท�ยบก�บ ณ ว �นท�� 31 ธ�นวาคม 2563 สาเหต�หล�กจาก การเพ��มท�นห� �นสาม�ญในไตรมาส 2 ป�  2564 

 

จ�งเร�ยนมาเพ��อทราบ 

  ขอแสดงความน�บถ�อ 

 

 

                                                                                                                  …………………………………… 

  (นายธนากร ธนวร�ทธ�� ) 

                                                                                                                         ประธานเจ�าหน�าท��บร�หาร 


