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ท่ี ALL-AC002/2565         

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565  

เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ปี 2564 และ 2565 จ านวน   256.08 ลา้น

บาท และ   220.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 35.92 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.03 เม่ือเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย ์จ านวน   235.85 ลา้นบาท และ  174.26 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 92.10  และร้อย

ละ  79.15 ของรายได้รวม ลดลงจ านวน  61.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26.11 ตามล าดับ ซ่ึงมี 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

2565 % 2564 % ล้านบาท % 
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 174.26             79.15                 235.85              92.10                  (61.59)           (26.11)             
รายได้จากการให้บริการ 0.02                  0.01                   2.13                   0.83                     (2.11)             (99.11)             
รายได้ค่านายหน้า 25.20               11.45                  -                         -                          25.20            100.00            
รายได้อ่ืน 20.68               9.39                   18.11                7.07                     2.58               14.23               
รวมรายได้ 220.16             100.00               256.08              100.00                (35.92)           (14.03)             
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 138.30             62.82                 184.37              72.00                  (46.07)           (24.99)             
ต้นทุนการให้บริการ 0.02                  0.01                   1.28                   0.50                     (1.26)             (98.83)             
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 17.62               8.00                   28.99                11.32                  (11.36)           (39.20)             
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 38.63               17.55                 46.44                18.14                  (7.81)             (16.82)             
รวมค่าใช้จ่าย 194.57             88.38                 261.08              101.95                (66.51)           (25.48)             
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนนิงาน 25.59 11.62 (4.99) (1.95) 30.59 11.45
ต้นทุนทางการเงนิ (98.30)              (44.65)                (58.56)               (22.87)                 (39.74)           67.86               
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า (16.77)              (7.62)                  (20.60)               (8.04)                   3.83               (18.57)             
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (89.47) (40.64) (84.15) (32.86) (5.33) 6.33
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ 12.09               5.49                   12.32                4.81                     (0.23)             (1.83)                
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (77.38) (35.15) (71.83) (28.05) (5.55) 7.73

ผลต่างตารางแสดงสรุปผลการด าเนนิงาน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

งบการเงนิรวม

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ท่ีลดลงดงักล่าว เกิดจากผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสถาบนัการเงินไดเ้พ่ิมการระมดัระวงัในการ

อนุมติัสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งในสภาวะสภาพคล่องของธุรกิจท่ีตึงตวั และมีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน บริษทั

จ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาและโปรโมชัน่ เพ่ือกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทั

ยงัคงใหค้วามส าคญัในการบริหารสินคา้คงเหลืออยา่งมีประสิทธิภาพและระมดัระวงั เพ่ือรักษาสภาพคล่องใหมี้

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ จ านวน 0.02 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 2.11 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ ลดลงจากการขายหอ้งชุดใหผู้ป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพยร์ายอ่ืนของบริษทัยอ่ยลดลง และผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ชาวต่างชาติ 

1.3. รายไดค้่านายหนา้ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัมีรายไดค้่านายหนา้จากการขายท่ีดินจ านวน 25.20 ลา้นบาท

คิดเป็นร้อยละ 11.45 ของรายไดร้วม 

1.4. รายไดอ่ื้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า ดอกเบ้ีย

รับ รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา รายไดค้่าบริการ และรายไดอ่ื้นๆ รวมเป็นจ านวน 20.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

9.39 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี 2564 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.23 รายไดอ่ื้นเป็นรายไดค้่า

บริหารงานโครงการกบับริษทัท่ีมีการร่วมลงทุน ไดแ้ก่ โครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 โครงการ 

The Impression Ekkamai โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic และรายไดด้อกเบ้ียรับ 

2. ค่าใช้จ่าย  

กลุ่มบริษทั มีค่าใชจ่้ายรวม ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 261.08  ลา้นบาท และ 194.57 

ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายลดลง จากปี 2564 จ านวน 66.51 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

2.1. ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2565 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์

จ านวน 184.37 ลา้นบาท และ 138.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.00 และร้อยละ 62.82 ของรายได้รวม 

ตามล าดบั ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 46.07 ลา้นบาท เน่ืองจากมีโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิและ

รับรู้รายไดล้ดลง อีกทั้งในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ส่งผลให้ก าลงัซ้ือท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  กลุ่มบริษทัจึงไดมี้การปรับกลยทุธ์ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือกระตุน้

ยอดขาย การโอนกรรมสิทธ์ิของยนิูตท่ีสร้างเสร็จแลว้ และเป็นการเร่งระบายสินคา้คงเหลือ  

ยนูติ ล้านบาท ยนูติ ล้านบาท ยนูติ ล้านบาท
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์

-  โครงการแนวสูง 68 143.84 75 148.88 (7) (5.04)
-  โครงการแนวราบ 6 30.41 19 86.96 (13) (56.55)

74 174.26 94 235.85 (20) (61.59)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายละเอียด

รวม

25642565



3 
 

2.2. ตน้ทุนการใหบ้ริการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนค่าบริการ จ านวน 0.02  ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.01 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 1.26 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปี 2564 ซ่ึงผนัแปรไปตามรายได้

จากการใหบ้ริการท่ีลดลง 

2.3. ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2565 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร จ านวน 

75.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.46 ของรายไดร้วม และ 56.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.55 ของรายไดร้วม 

ตามล าดบั โดยไตรมาส 1 ปี 2565 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจ านวน 19.18 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.03 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัของการลดลงของค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร เป็นลดค่าใชจ่้ายพนกังานและบริหารจดัการค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และจาก

การปรับกลยทุธ์การขายและใชก้ารตลาดออนไลน์มากข้ึน  

3. ต้นทุนทางการเงนิ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2565 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 58.56 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 22.87 ของรายไดร้วม และ 98.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  44.65 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ในปี 2565  

กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 39.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.86 สาเหตุ

หลกัเกิดจากดอกเบ้ียส าหรับเงินท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการ และดอกเบ้ียจ่ายหุน้กู้

เพ่ิมข้ึน อีกทั้งดอกเบ้ียเงินกูย้มืของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 The Excel Ladprao-Sutthisan และ 

The Excel Ratchada 18 ไดส้ิ้นสุดการรวมตน้ทุนกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ ส่งผลใหต้อ้งบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงินทนัที 

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในกิจการร่วมคา้จ านวน 16.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.57 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564  เน่ืองจากโครงการ 

The Impression Ekkamai ของบริษทั เอเอชเจ เอกมยัจ ากัด ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครงการ และโครงการ 

Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic อยู่ในช่วงพฒันาท่ีดิน ท าให้ยงัเกิดผลขาดทุนจากการพฒันาโครงการ 

อีกทั้ง โครงการ The Impression Ekkamai มีแผนการก่อสร้างล่าชา้กว่าก าหนด ท าให้ยงัเกิดผลขาดทุนจากการพฒันา

โครงการ 

5. ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 77.38 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 

5.55 ลา้นบาท จากขาดทุนสุทธิ 71.83 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและภาวะ

ตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตลาด Over Supply ท าใหบ้ริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์

ใหม่โดยการลดราคาอสงัหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เพ่ือใหบ้ริษทัมีสภาพคล่องในการด าเนินงานต่อเน่ือง และตน้ทุน
ทางการเงินท่ีสูงข้ึน 
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6. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

 

6.1. สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 7,870.13 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 28.99 

ลา้นบาทเม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 

5,826.84 ลา้นบาทลดลงจ านวน 17.56 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาเหตุหลกัมาจากการ

โอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งบันทึกตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเป็นตน้ทุนขาย

อสังหาริมทรัพยใ์นไตรมาส 1 ปี 2565 ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 2,043.29

ลา้นบาท ลดลงจ านวน 11.43 ลา้นบาท สาเหตุหลกัการลดลงเน่ืองจากไดมี้การทะยอยคืนเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50   

6.2. หนี้สิน กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวน 5,937.89 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจ านวน 46.86 

ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย หน้ีสินหมุนเวยีนจ านวน 3,167.98 ลา้นบาท ลดลง 

226.37 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน จ านวน 2,769.91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 273.24ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก

การเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืบุคคลภายนอกของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 1,932.22 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 75.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.78  เม่ือเทียบ

กบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาเหตุหลกัจาก สาเหตุหลกัจาก ผลขาดทุนสะสมเพ่ืมข้ึน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

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

  (นายธนากร ธนวริทธ์ิ) 

                                                                                                                         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ.วนัที่ 31 มีนาคม  31 มี.ค. 65  31 ธ.ค. 64 เพิ่ม(ลด)  31 มี.ค. 65  31 ธ.ค. 64 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพยห์มนุเวียน 5,826.84 5,844.40 (17.56) 5,772.79 5,788.09 (15.30)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 2,043.29 2,054.72 (11.43) 2,330.70 2,313.19 17.51
รวมสินทรัพย์ 7,870.13 7,899.12 (28.99) 8,103.49 8,101.28 2.20
หน้ีสิน 5,937.89 5,891.03 46.86 5,832.07 5,783.53 48.54
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,932.22 2,008.07 (75.85) 2,271.42 2,317.75 (46.33)
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,870.11 7,899.10 (28.99) 8,103.49 8,101.28 2.20

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : ลา้นบาท 


