คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันและผลกระทบทีม่ ตี อ่ บริษัท
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 รำยงำนจำกสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติคำดว่ำ เศรษฐกิจไทยจะขยำยตัว
ร้อยละ 3.5-4.5 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 1.6 ในปี 2564 โดยมีปัจจัยบวกมำจำกกำรปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภำยในประเทศ, กำรฟื้นตัวของ
ภำคกำรท่องเที่ยว, กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของภำคกำรส่งออก และจำกกำรลงทุนของภำครัฐ สำหรับภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
รัฐบำลได้ขยำยมำตรกำรให้มีกำรลดค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธิ์และกำรจดจำนองสำหรับท่ีอยู่อำศัยท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท
และครอบคลุมไปถึงบ้ำนมือสอง ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2565 อีกทั้งธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกำศผ่อนคลำย
มำตรกำร LTV ชั่วครำว สำหรับสัญญำเงินกู้ที่ทำสัญญำตั้งแต่วันที่ 20 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2565
ในปี 2565 ปัจจัยลบที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบทำให้ภำวะเศรษฐกิจ ซบเซำ รวมถึงภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีกำรชะลอตัวลง คือ
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งและกำรสู้รบระหว่ำงรัสเซียและยูเครน ที่ทำให้รำคำน้ำมันในตลำดโลกและวัสดุก่อสร้ำงปรับรำคำเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งกำรขำดแคลนแรงงำนภำคกำรก่อสร้ำง หนี้สินภำคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น และกำรปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ จำกที่ได้กล่ำว
ข้ำงต้นมำนั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ยังคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มในปี 2565 สถำนกำรณ์อุปทำนและอุปสงค์ของตลำดที่อยู่อำศัย จะ
ยังคงมีปัจจัยเป็นบวกและปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564
มุมมองผูบ้ ริหำรและแผนกำรในอนำคต
เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนำคม 2565 ชะลอลงเล็กน้อย ตำมกำรใช้จ่ำยในประเทศของภำคเอกชนที่ปรับลดลงทั้งกำรบริโภคและกำร
ลงทุนสอดคล้องกับกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม จำกกำรระบำดของ COVID-19 สำยพันธุ์โอมิครอน และต้นทุนกำรผลิตและค่ำครอง
ชีพที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันกำรใช้จ่ำยภำครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเล็กน้อยจำกทั้งรำยจ่ำยประจำและรำยจ่ำยลงทุนของรัฐบำลกลำง
อย่ำงไรก็ดี มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำปรับเพิ่มขึ้นตำมอุปสงค์จำกประเทศคู่ค้ำ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
หลังมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรจำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตำมรำคำ
พลังงำนและรำคำอำหำรสำเร็จรูป ด้ำนตลำดแรงงำนปรับ ตัวดีขึ้น แต่โดยรวมยังเปรำะบำง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมำเกินดุล
ตำมดุลกำรค้ำที่เกินดุลเพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลบริกำร รำยได้ และเงินโอนขำดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน
สำหรับเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือ ในวันที่ 29 เมษำยน 2565 ทำงบริษัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวำระสำคัญ
คือขออนุมัติแผนกำรดำเนินงำนกรณีกำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ภำยใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่เหมำะสมสำหรับกำรดำเนินงำน และ/หรือ ขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้
และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ ซื้อที่ดิน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวำระนี้ และส่งผลให้ทำงบริษัทสำมำรถออกเสนอขำยหุ้น กู้
ตำมที่ขออนุมัติได้
สำหรับควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ของบริษัท ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัท และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ยังคง
เดินหน้ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรคอนโดมิเนียมที่พักอำศัย 2 แห่ง ซึ่งเป็นโครงกำรร่วมทุนในสัดส่วน 51:49 ระหว่ำงบริษัท และบริษัท
โตเกียว ทำเทโมโนะ เอเชีย พีทีอี จำกัด คือ โครงกำร ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ และ โครงกำร เทตต์ สำทร ทเวลฟ์ โดยกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จกว่ำร้อยละ 94 และร้อยละ 41 ตำมลำดับ อีกทั้งโครงกำรอำคำรสำนักงำนเกรดเอ วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (One City Centre, OCC)
ซึ่งโครงกำรนี้เป็นกำรร่วมทุนในสัดส่วน 60:40 ระหว่ำงบริษัท กับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย (ชื่ออย่ำงเป็นทำงกำร เอ็มอีเอ คอม
เมอร์เชียล โฮลดิ้งส์ จำกัด) โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จร้อยละ 73
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
ผลประกอบกำรที่สำคัญในไตรมำส 1 ปี 2565
• ยอดขำยรอรับรู้รำยได้ (Backlog) ของบริษัทมีมูลค่ำรวม 5,715.0 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
• ยอดขำย (Presales) เท่ำกับ 318.3 ล้ำนบำท
• รำยได้รวมเท่ำกับ 95.8 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 19.8 ล้ำนบำท
• สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 8,039.4 ล้ำนบำท และมีหนี้สินรวม 3,547.0 ล้ำนบำท
• อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 เท่ำกับ 0.69 เท่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 ลดลงจำก 0.81 เท่ำ ณ สิ้นปี 2564
ผลกำรดำเนินงำนในไตรมำส 1 ปี 2565

สรุปงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ไตรมำส 1 ปี 2565
ล้ำนบำท

ร้อยละ

ไตรมำส 1 ปี 2564
ล้ำนบำท

ร้อยละ

เปลีย่ นแปลง
ล้ำนบำท

ร้อยละ

รำยได้
รำยได้

27.4

28.6

1,554.1

รำยได้อื่น

68.5

71.4

45.1

95.8

100.0

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์

25.9

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

97.2 (1,526.7)
23.4

51.9

1,599.2

100.0 (1,503.4)

(94.0)

27.0

1,164.8

72.8 (1,139.0)

(97.8)

22.2

23.2

105.8

6.6

(83.6)

(79.0)

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

98.9

103.2

88.2

5.5

10.7

12.2

ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินสุทธิ

63.9

66.7

37.5

2.3

26.4

70.3

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ

2.7

2.8

6.5

0.4

(3.8)

(58.7)

ค่ำใช้จำ่ ย (รำยได้) ภำษีเงินได้

0.2

0.2

58.0

3.6

(57.8)

(99.7)

(118.0)

(123.1)

138.3

8.6

(256.3)

(185.3)

รำยได้รวม

2.8

(98.2)

ค่ำใช้จำ่ ย

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

1 คำนวณจำกหนี้สินทีม
่ ีดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565

รำยได้
ไตรมำส 1 ปี 2565
ล้ำนบำท

ไตรมำส 1 ปี 2564

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

เปลีย่ นแปลง
ล้ำนบำท

ร้อยละ

รำยได้
เดอะ ลอฟท์ สีลม

19.8

20.6

1,182.3

เดอะ ริเวอร์

-

-

323.7

20.2

(323.7)

(100.0)

เดอะ ลอฟท์ อโศก

-

-

41.4

2.6

(41.4)

(100.0)

19.8

20.6

1,547.4

96.8 (1,527.7)

(98.7)

7.6

7.9

6.7

0.4

1.0

14.4

29.2

30.5

17.9

1.1

11.3

63.4

7.0

7.3

2.5

0.2

4.5

177.0

ค่ำธรรมเนียมกำรค้ำประกัน

13.7

14.3

11.5

0.7

2.2

18.8

กำไรจำกกำรปิดบริษัทย่อย

-

-

0.2

0.0

(0.2)

(100.0)

18.6

19.4

13.0

0.8

5.6

43.3

95.8

100.0

1,599.2

100.0 (1,503.4)

(94.0)

รวมรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

73.9 (1,162.6)

(98.3)

รำยได้อนื่
ค่ำบริหำรโครงกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรตลำด

รำยได้อื่นๆ1
รำยได้รวม

รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย

ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์โครงกำร เดอะ ลอฟท์ สีลม มูลค่ำ 19.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
20.6 ของรำยได้รวม สำเหตุหลักของกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เพื่อขำยมำจำกโครงกำรสร้ำงเสร็จ ที่มีอยู่ได้
ทยอยโอนและปิดโครงกำรในปี 2564 เกือบหมดแล้ว ซึ่งทำงบริษัทคำดว่ำจะรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรใหม่คือ ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์
ในช่วงไตรมำส 3 ปี 2565 และ โครงกำร เทตต์ สำทร ทเวลฟ์ ไตรมำส 3 ปี 2566

ยอดขำย (Presales) และยอดขำยรอรับรู้รำยได้ (Backlog)

ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทมียอดขำยรวม 318.3 ล้ำนบำท ลดลงจำก 1,036.4 ล้ำนบำท ในงวดเดียวกันของปีก่อน กำรลดลง
ของยอดขำยเนื่องมำจำกโครงกำร เดอะ ริเวอร์ และ เดอะ ลอฟท์ สีลม ได้ปิดโครงกำรไปในปี 2564 จึงกล่ำวได้ว่ำในไตรมำสนี้
ยอดขำยส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรที่กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงคือ ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ และ เทตต์ สำทร ทเวลฟ์
1

รำยได้ขำกกำรไม่รับโอนห้องชุดและอื่นๆ
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 ยอดขำยรอรับรู้รำยได้ของบริษัทมีมูลค่ำรวม 5,715.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จำก 5,451.6 ล้ำนบำท
ณ สิ้นปี 2564 ยอดขำยรอรับรู้รำยได้เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรที่กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกโครงกำร วิวมอลล์ ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ และจำกโครงกำรแคลพสันส์ เดอะ ริเวอร์
เรสซิเด้นซ์ บนถนนเจริญนคร รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรในไตรมำส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.6 ล้ำนบำท จำก 6.7 ล้ำนบำท ใน
งวดเดียวกันของปีก่อน สำเหตุที่รำยได้เพิ่มขึ้นเนื่องจำกประเทศไทยได้มีนโยบำยเปิดรับนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศมำกขึ้นตั้งแต่
ปลำยปี 2564 จึงทำให้รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรจำกโครงกำรแคลพสันส์ เดอะ ริเวอร์ เรสซิเด้นซ์ เพิ่มสูงขึ้น

รำยได้ค่ำบริหำรโครงกำร

รำยได้ค่ำบริหำรโครงกำรเป็นรำยได้จำกกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำ และรับบริหำรนิติบุคคลของโครงกำรต่ำงๆ
ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทมีรำยได้เท่ำกับ 29.2 ล้ำนบำท จำก 17.9 ล้ำนบำท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 11.3 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 63.4 รำยได้เพิ่มขึ้นจำกควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงโครงกำรมำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งมีรำยได้จำกกำรรับ
บริหำรนิติบุคคลทีเ่ พิ่มขึ้น

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรตลำด และ รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค้ำประกัน

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรตลำดเป็นค่ำคอมมิชชั่นที่บริษัทเรียกเก็บจำกกิจกำรร่วมค้ำเมื่อมีลูกค้ำทำสัญญำซื้อขำยห้องชุดในโครงกำร
ภำยใต้กิจกำรร่วมค้ำ อีกทั้งเป็นค่ำคอมมิชชั่นที่ได้รับเมื่อบริษัทขำย (re-sales) หรือหำผู้เช่ำให้กับเจ้ำของห้อง
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค้ำประกันเป็นค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บจำกกิจกำรร่วมค้ำเมื่อรับเป็นผู้ค้ำประกันหนี้สินให้กับกิจกำรร่วม
ค้ำ ในปี 2565 บริษัทมีกิจกำรร่วมค้ำ 4 แห่งประกอบด้วย 1) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี้ซิก จำกัด ผู้พั ฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียม
ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ 2) บริษัท ไรมอน แลนด์ สำทร จำกัด ผู้พัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียม เทตต์ สำทร ทเวลฟ์ 3) บริษัท อำร์
เอ็ม แอล 548 จำกัด ผู้พัฒนำโครงกำรอำคำรสำนักงำนเกรดเอ เพื่อให้เช่ำ วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ และ 4) บริษัท ไรมอน แลนด์ เทอร์ตี้เอท
จำกัด ผู้พัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมในซอยสุขุมวิท 38 ที่กำลังรอกำรเปิดตัว
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรตลำดในไตรมำสนี้เพิ่มขึ้นจำกค่ำคอมมิชชั่นที่บริษัทสำมำรถขำย และหำผู้เช่ำให้กับเจ้ำของห้องได้ โดยเพิ่มขึ้น
เป็น 7.0 ล้ำนบำท จำก 2.5 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของค่ำธรรมเนียมกำรค้ำประกันเพิ่มขึ้นจำก
กำรที่กิจกำรร่วมค้ำ 3 แห่งที่มีโครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงมียอดเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นตำมควำมคืบหน้ำในกำร
ก่อสร้ำงโครงกำร โดยในไตรมำส 1 ปี 2565 รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค้ำประกันเท่ำกับ 13.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.2 ล้ำนบำท จำก 11.5
ล้ำนบำท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565

กำไรจำกกำรปิดกิจกำรของบริษัทย่อย

ในไตรมำส 1 ปี 2565 ไม่มีรำยกำรนี้เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำมในไตรมำส 1 ปี 2564 บริษัทได้ดำเนินกำรปิดกิจกำรของบริษัทย่อย 2 แห่ง
เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ไรมอน แลนด์ดิจิตอล (สิงคโปร์) และ LIVVZ.com Pte. Ltd. และได้บันทึกกำไรจำกกำรปิดกิจกำรเป็น
จำนวน 0.2 ล้ำนบำท โดยรำยได้ในกลุ่มนี้เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

รำยได้อื่น

สำหรับรำยได้อื่นๆ ไตรมำส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 18.6 ล้ำนบำท จำก 13.0 ล้ำนบำท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มำจำก
รำยได้เงินมัดจำโครงกำร เดอะ ลอฟท์ สีลม และ เดอะ ลอฟท์ อโศก จำกกำรที่ลูกค้ำไม่มำรับโอนห้องชุด

ต้นทุนขำย, ขำดทุนขั้นต้นและอัตรำขำดทุนขั้นต้นจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย

ในไตรมำส 1 ปี 2565 ต้นทุนขำยสำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยเท่ำกับ 25.9 ล้ำนบำท จำกต้นทุนขำย 1,164.8 ล้ำนบำทในไตร
มำสเดียวกันของปีก่อน โดยต้นทุนขำยที่ลดลงเป็นไปตำมรำยได้ที่ลดลง ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทมีขำดทุนขั้นต้น 6.1 ล้ำนบำท
ลดลงจำกกำไรขั้นต้น 382.6 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำขำดทุนขั้นต้นร้อยละ 30.8 ลดลงจำกอัตรำกำไรขั้นต้นร้อยละ 24.7 ในไตร
มำสเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม 121.1ล้ำนบำท ลดลง 72.8 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 37.6 จำก 194.0 ล้ำนบำท จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ กำรขำยเช่น ค่ำโฆษณำ,ค่ำทำ
กำรตลำด, ค่ำนำยหน้ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรโอนห้องชุดลดลง 83.6 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 97.4 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 10.7 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2564 โดยสำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรภำษีที่ดิน ของกำรขำยที่ดิน
พญำไท

ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินสุทธิ

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเกิดจำกดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทำงบริษัททำสัญญำเงินกู้กับทำงสถำบันกำรเงินเพื่อกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งจะถูกบันทึก
เข้ำเป็นต้นทุนของโครงกำรจนกว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ หลังจำกนั้นดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในงบ
กำไรขำดทุนและเงินกู้จะทยอยคืนเมื่อมีกำรโอนห้องชุด ในปัจจุบันทำงบริษัทได้มีกำรระดมทุนโดยกำรออกหุ้นกู้และเงินกู้ที่มีอยู่ กับ
สถำบันกำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจึงมำจำกดอกเบี้ยจำกหุ้นกู้และเงินกู้ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น
ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินสุทธิ 63.9 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 26.4 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.3 จำก 37.5 ล้ำน
บำท ในงวดเดียวกันของปีก่อนสำเหตุหลักจำกมำจำกดอกเบี้ยที่เกิดจำกหุ้นกู้ซึ่งทำงบริษัทได้มีกำรออกหุ้นกู้ในปี 2564 ทั้งสิ้น 1,652
ล้ำนบำท

ขำดทุนสุทธิ

ในไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทขำดทุนสุทธิตำมงบกำรเงินรวม 118.0 ล้ำนบำท ลดลง 256.3 ล้ำนบำท จำกผลกำไรสุทธิ 138.3 ล้ำน
บำท ในไตรมำส 1 ปี 2564 โดยคิดเป็นขำดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.03 บำท ต่อหุ้น
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สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
ฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

สินทรัพย์
หนีส้ นิ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย
หนี้สินอื่นๆ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

31 มีนำคม 2565
ล้ำนบำท
ร้อยละ
8,039.4
100.0
3,547.0
44.1
3,114.1
38.7
432.9
5.4
4,492.4
55.9
8,039.4
100.0

31 ธันวำคม 2564
ล้ำนบำท
ร้อยละ
9,451.1
100.0
4,874.5
51.6
3,689.2
39.0
1,185.3
12.5
4,576.5
48.4
9,451.1
100.0

เปลีย่ นแปลง
ล้ำนบำท
(1,411.6)
(1,327.5)
(575.1)
(752.5)
(84.1)
(1,411.6)

ร้อยละ
(14.9)
(27.2)
(15.6)
(63.5)
(1.8)
(14.9)

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,039.4 ล้ำนบำท ลดลง 1,411.6 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 14.9 จำกสินทรัพย์รวม 9,451.1 ล้ำนบำท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรที่สำคัญดังนี้ 1)เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 679.8 ล้ำนบำท
จำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีกับสถำบันกำรเงิน 2) ต้นทุนพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ลดลง 1,044.1 ล้ำนบำทจำกกำร
ขำยที่ดินของบริษัท และ 3) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรอื่นเพิ่มขึ้น 233.3 ล้ำนบำท

หนีส้ นิ

บริษัทมีหนี้สินรวม 3,547.0 ล้ำนบำท ลดลง 1,327.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.2 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม 4,874.5 ล้ำนบำท ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 โดยแบ่งเป็นยอดหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเท่ำกับ 3,114.1 ล้ำนบำท ลดลง 575.1 ล้ำนบำท จำกหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
3,689.2 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กำรลดลงของหนี้สินเกิดจำกรำยกำรดังนี้ 1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ลดลง 77.4 ล้ำนบำท, 2) เงินมัดจำค่ำที่ดินลดลง 555.7 ล้ำนบำท, 3) เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำลดลง 60.1 ล้ำนบำท, และ 4) เงิน
กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง 620.4 ล้ำนบำท

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,492.4 ล้ำนบำท ลดลง 84.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.8 จำก 4,576.5 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2564
สำเหตุหลักจำกผลขำดทุนสุทธิในไตรมำส 1 ปี 2565

อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน 1

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ณ สิ้นไตรมำส 1 ปี 2565 เท่ำกับ 0.69 เท่ำ ลดลงจำก 0.81 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1 คำนวณจำกหนี้สินทีม
่ ีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
กระแสเงินสด
ในไตรมำส 1 ปี 2565 สำหรับกิจกรรมดำเนินงำน บริษัทมีกระแสเงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน 273.0 ล้ำนบำท, กระแสเงินสดจ่ำยสุทธิ
ส ำหรับดอกเบี้ยและภำษีรวม 80.9 ล้ำนบำท ส่งผลให้ บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 192.1 ล้ำนบำท โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงของรำยกำรสำคัญดังนี้ 1) ขำดทุนก่อนภำษีในไตรมำสนี้ 117.8 ล้ำนบำท, 2) เงินสดรับจำกรับจำกกำรขำยที่ดิน (ต้นทุน
กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 1,045.1 ล้ำนบำท, และ 3) เจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อื่นลดลง 631.2 ล้ำนบำท สำหรับกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยสุทธิ 290.5 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลักมำจำก 1) เงินสดจ่ำยเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรอื่น 233.3
ล้ำนบำท และ 2) เงินสดจ่ำยเพื่อเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 56.1 ล้ำนบำท สำหรับกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยสุทธิ
581.4 ล้ำนบำท โดยเป็นรำยกำรเงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 619.7 ล้ำนบำท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนำคม
2565 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ 570.5 ล้ำนบำท

ควำมเคลือ่ นไหวของกระแสเงินสดในไตรมำส 1 ปี 2565
273.0

(80.9)

(290.5)

1,250.4

(581.4)

570.5

ต้นงวด
31 ธ.ค. 64

เงินสดจำก
กำรดำเนินงำน

ดอกเบี้ยจ่ำย
และภำษี

เงินสดจ่ำย
เพื่อกำรลงทุน

เงินสดจ่ำยสุทธิ
จำกกำรจัดหำเงิน

ปลำยงวด
31 มี.ค. 65

.....................................................................
จรรย์จิรำ พนิตพล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรเงิน

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) | 13 พฤษภำคม 2565
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