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ท่ี ALL-AC004/2564         

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) มีผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 

สามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับสวดเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ปี 2563 และ 2564 จ านวน  307.32 ลา้นบาท 

และ  244.92 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 62.41 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.31 เม่ือเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้จากการด าเนินงา 

1.1. รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพย ์จ านวน  278.37 ลา้นบาท และ 212.43 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 90.58 และร้อย

ละ 86.73 ของรายได้รวม ลดลงจ านวน 65.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 23.69 ตามล าดับ ซ่ึงมี 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

2564 % 2563 % ล้านบาท % 
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 212.43        86.73          278.37        90.58          (65.95)        (23.69)        
รายได้จากการให้บริการ 0.87            0.36            4.75            1.55            (3.88)          (81.60)        
รายได้อ่ืน 31.61          12.91          24.20          7.87            7.42            30.65          
รวมรายได้ 244.92        100.00        307.32        100.00        (62.41)        (20.31)        
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 180.58        73.73          148.23        48.23          32.35          21.82          
ต้นทุนการให้บริการ 2.83            1.15            4.25            1.38            (1.42)          (33.40)        
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 28.33          11.57          28.62          9.31            (0.29)          (1.00)          
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 34.84          14.23          53.20          17.31          (18.35)        (34.50)        
รวมค่าใช้จ่าย 246.58        100.68        234.30        76.24          12.29          5.24            
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนนิงาน (1.67) (0.68) 73.03 23.76 (74.70) (25.55)
ต้นทุนทางการเงิน (83.45)        (34.07)        (56.84)        (18.49)        (26.61)        46.83          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (36.71)        (14.99)        (7.30)          (2.37)          (29.41)        402.99        
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (121.83) (49.74) 8.89 2.89 (130.72) (1,469.91)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงินได้ 16.62          6.79            (4.00)          (1.30)          20.62          (515.34)      
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (105.20) (42.96) 4.89 1.59 (110.10) (2,250.97)

ผลต่างตารางแสดงสรุปผลการด าเนนิงาน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ท่ีลดลงดงักล่าว เกิดจากผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสถาบนัการเงินไดเ้พ่ิมการระมดัระวงัในการ

อนุมติัสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งในสภาวะสภาพคล่องของธุรกิจท่ีตึงตวั และมีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน บริษทั

จ าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์ด้านราคาและโปรโมชัน่ เพ่ือกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ นอกจากน้ี จากสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและภาวะตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตลาด Over 

Supply ท าให้บริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์ใหม่โดยการลดราคาอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เพ่ือให้บริษทัมีสภาพ

คล่องในการด าเนินงานต่อเน่ือง 

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ จ านวน 0.87 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 0.36 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 3.88 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ลดลงจากการขายห้องชุดให้ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยร์ายอ่ืนของบริษทัยอ่ยลดลง และผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

1.3. รายไดอ่ื้น ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า ดอกเบ้ียรับ 

รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา รายไดค้่าบริการ และรายไดอ่ื้นๆ รวมเป็นจ านวน 31.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.91

ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี 2563 จ านวน 7.42 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.65 ส่วนใหญ่

รายได้อ่ืนเป็นรายได้ค่าบริหารงานโครงการกับบริษัทท่ีมีการร่วมลงทุน ได้แก่ โครงการ The Excel Hideaway 

Sukhumvit 50 โครงการ The Impression Ekkamai โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic และรายได้

ดอกเบ้ียรับ 

2. ค่าใช้จ่าย  

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายรวม ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และ ปี 2564 จ านวน 234.30 ลา้นบาท และ 246.58 ลา้นบาท โดย

มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน จากปี 2563 จ านวน 12.29 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

2.1. ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์

จ านวน 148.23 ลา้นบาทและ 180.58 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 48.23 และร้อยละ 73.73 ของรายได้

รวม ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 32.35 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม โครงการท่ีโอน

กรรมสิทธ์ิและการรับรู้รายไดข้องบริษทัลดลง แต่ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพยสู์งข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนการก่อสร้าง

ท่ีเพิมข้ึนจากงานก่อสร้างล่าชา้กว่าแผนงานท่ีก าหนดไว ้และตน้ทุนค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากความผนัผวนราคา

เหลก็และวสัดุการก่อสร้าง  

ยูนติ ล้านบาท ยูนติ ล้านบาท ยูนติ ล้านบาท
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์

-  โครงการแนวสูง 90 173.85        107 229.08 (17) (55.23)
-  โครงการแนวราบ 10 38.58          12 49.30 (2) (10.72)

100 212.43        119 278.37        (19) (65.95)

รายละเอียด

รวม

ไตรมาส 3 ปี 2563ไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึน้(ลดลง)
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2.2. ตน้ทุนการใหบ้ริการส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนค่าบริการ จ านวน 2.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.15 ของรายไดร้วมลดลงจ านวน 1.42 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงผนัแปรไปตามรายไดจ้าก

การใหบ้ริการท่ีลดลง 

2.3. ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 

81.82 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของรายไดร้วมและ 63.17 ลา้นบาท หรือ คดเป็นร้อยละ 25.80 ของ

รายไดร้วม ตามล าดบัโดยไตรมาส 3 ปี 2564 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจ านวน 

18.64 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.50 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี2563 สาเหตุหลกัของการลดลงของ

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร บริษทัมีนโยบายลดค่าใชจ่้ายเน่ืองจากผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 และจากการปรับกลยทุธ์การขายและเนน้การตลาดออนไลน์มากข้ึน  

3. ต้นทุนทางการเงนิ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 56.84 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ18.49 ของรายไดร้วม และ 83.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.07 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ในปี 2564 กลุ่ม

บริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 26.61 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 46.83 เกิดจาก

ดอกเบ้ียส าหรับเงินท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการ และดอกเบ้ียจ่ายหุน้กูเ้พ่ิมข้ึน อีกทั้ง

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 The Excel Ladprao-Sutthisan และ The Excel 

Ratchada 18 ไดส้ิ้นสุดการรวมตน้ทุนกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ ส่งผลใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในกิจการร่วมคา้จ านวน 36.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 402.99 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากโครงการ 

The Impression Ekkamai ของบริษทั เอเอชเจ เอกมยัจ ากัด ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครงการ และโครงการ 

Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic อยู่ในช่วงพฒันาท่ีดิน ท าให้ยงัเกิดผลขาดทุนจากการพฒันาโครงการ 

อีกทั้ง โครงการ The Impression Ekkamai มีแผนการก่อสร้างล่าชา้กวา่ก าหนด จึงส่งผลให้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชี (Deferred Tax Asset) ในปี 2018 และปี 2019 ไม่ถูกน ามาใช ้

ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 105.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

110.10 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิ 4.89 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและ

ภาวะตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตลาด Over Supply ท าให้บริษทัตอ้ง

ปรับกลยทุธ์ใหม่โดยการลดราคาอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เพ่ือให้บริษทัมีสภาพคล่องในการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง และตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน 
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5. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  

 
5.1. สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 8,045.41 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 119.03 

ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563โดยสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 

6,188.33 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจ านวน 128.96 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของเงินฝากท่ีมีภาระค ้าประกนัและเงินมดัจ าค่าท่ีดินในปี 2564 ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 มีจ านวน1,857.08 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 247.99 ลา้นบาท สาเหตุหลกัการลดลงเน่ืองจากไดมี้การ

ทะยอยคืนเงินลงทุนในการร่วมคา้ ของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50   

5.2. หนีสิ้น กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวน 5,835.32 ลา้นบาทลดลงจ านวน 101.10 

ลา้นบาท เม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย หน้ีสินหมุนเวียนจ านวน  3,854.10 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 551.81 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน จ านวน  1,981.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  450.71 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืบุคคลภายนอกของบริษทัฯ ท่ี

เพ่ิมข้ึน 

5.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน  2,210.09 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  17.93 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.80 

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สาเหตุหลกัจาก ผลขาดทุนสะสมเพ่ืมข้ึน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

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

  (นายธนากร ธนวริทธ์ิ) 

                                                                                                                         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ.วนัที่ 30 กันยายน  30 ก.ย. 64  31 ธ.ค. 63 เพิ่ม(ลด)  30 ก.ย. 64  31 ธ.ค. 63 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพยห์มุนเวียน 6,188.33 6,059.37 128.96 6,143.22 6,020.13 123.10
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,857.08 2,105.07 (247.99) 2,064.83 2,096.45 (31.62)
รวมสินทรัพย์ 8,045.41 8,164.44 (119.03) 8,208.05 8,116.57 91.47
หน้ีสิน 5,835.32 5,936.41 (101.10) 5,736.61 5,685.63 50.98
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,210.09 2,228.03 (17.93) 2,471.44 2,430.95 40.49
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,045.41 8,164.44 (119.03) 8,208.05 8,116.57 91.47

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ลา้นบาท 


