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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) มีผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำม

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ซึง่มีรำยละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

  

2562 2561 พนับาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 824,982              421,401              403,581          95.77%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,410                  146,096              (136,686)        -93.56%

รายไดอ่ื้น 17,967                6,941                  11,026           158.85%

รวมรายได้ 852,359              574,438              277,921          48.38%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 527,351              309,716              217,635          70.27%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 9,946                  47,423                (37,477)          -79.03%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 98,734                57,154                41,580           72.75%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 54,853                43,445                11,408           26.26%

รวมค่าใช้จ่าย 690,884              457,738              233,146          50.93%

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 161,475              116,700              44,775           38.37%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (14,519)               (3,175)                 (11,344)          357.29%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 146,956              113,525              33,431           29.45%

ตน้ทุนทางการเงิน (23,197)               (6,851)                 (16,346)          238.59%

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 123,759              106,674              17,085           16.02%

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (26,701)               (22,353)               (4,348)            19.45%

ก าไรส าหรับงวด 97,058                84,321                12,737           15.11%

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                 0.00%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 97,058                84,321                12,737           15.11%

ผลต่าง

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

กลุม่บริษัทมีรำยได้รวมส ำหรับไตรมำส 1 ของปี 2561 และ 2562 จ ำนวน 574.44 ล้ำนบำท และ 852.36 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 

เพิ่มขึน้จ ำนวน 277.92 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

1.1. รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 

จ ำนวน 824.98 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของรำยได้รวม เพิ่มขึน้จ ำนวน 403.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 

96.24 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2561 จำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดเพ่ิมขึน้จำก 4 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร The 

Excel Groove มลูคำ่รวม 11.96 ล้ำนบำท โครงกำร The Excel Khukot มลูคำ่รวม 148.73 ล้ำนบำท โครงกำร Rise 

Rama 9 มูลค่ำรวม 493.17 ล้ำนบำท และโครงกำร Hue มูลค่ำรวม 16.12 ล้ำนบำท อีกทัง้กลุ่มบริษัท ได้รำยได้

พิเศษจำกกำรขำยที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง โครงกำรมยัลำภ มลูคำ่รวม 155.00 ล้ำนบำท 

1.2. รำยได้จำกกำรให้บริกำร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร จ ำนวน 9.41 ล้ำนบำท คิด

เป็นร้อยละ 1.1 ของรำยได้รวม ลดลงจ ำนวน 136.69 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2561 รำยได้จำกกำร

ให้บริกำร ลดลงจำกกำรขำยห้องชดุให้ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์รำยอื่นของบริษัทยอ่ยลดลง 

1.3. รำยได้อื่น ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 กลุม่บริษัทมีรำยได้อื่น ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้เช่ำ ดอกเบีย้รับ รำยได้

จำกกำรยกเลกิสญัญำ ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ รำยได้คำ่บริกำร และรำยได้อื่นๆ รวมเป็นจ ำนวน 17.97 ล้ำน

บำท คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของรำยได้รวม เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปี 2561 จ ำนวน 11.03 ล้ำนบำท คิดเป็น

เพิม่ขึน้ร้อยละ 158.91 สว่นใหญ่รำยได้อื่นท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจำกกลุม่บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรงำนโครงกำรกบับริษัทที่มี

กำรร่วมลงทุน ได้แก่ โครงกำร The Excel Hideaway Sukhumvit 50 และโครงกำร The Impression Ekkamai, 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ และรำยได้ดอกเบีย้รับ 
2. ค่ำใช้จ่ำย  

กลุ่มบริษัท มีค่ำใช้จ่ำยรวม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2561 และไตรมำส 1 ปี 2562 จ ำนวน 457.74 ล้ำนบำท และ 690.88 

ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.68 และร้อยละ 81.06 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั โดยมีค่ำใช้จ่ำยหลกั ได้แก่ ต้นทนุกำรขำย

อสงัหำริมทรัพย์ คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย และคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

2.1. ต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์ ส ำหรับไตรมำส 1 ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 527.35 

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.87 ของรำยได้รวม เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปี 2561 จ ำนวน 217.64 ล้ำนบำท 

คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 70.27 ซึง่ผนัแปรตำมรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 

2.2. ต้นทนุกำรให้บริกำร ส ำหรับไตรมำส 1 ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีต้นทนุคำ่บริกำร จ ำนวน 9.95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.17 ของรำยได้รวม ลดลงจ ำนวน 37.48 ล้ำนบำทจำกงวดเดียวกนัของปี 2561 ซึง่ผนัแปรไปตำมรำยได้จำก

กำรบริกำรทีล่ดลง 
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2.3. คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย ส ำหรับไตรมำส 1 ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำนวน 98.73 ล้ำนบำท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 11.58 ของรำยได้รวม เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปี 2561 จ ำนวน 41.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 72.75 เนื่องจำกกลุม่บริษัทมีคำ่นำยหน้ำจำกกำรขำยห้องชดุ ค่ำใช้จ่ำยภำษีธุรกิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียมโอน

กรรมสทิธ์ิ  ซึง่สอดคล้องตำมกำรโอนกรรมสทิธ์ิ และกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ที่เกิดขึน้ นอกจำกนี ้

คำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์ คำ่โฆษณำโครงกำร เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนั ปี 2561 จำกกำรท ำกำรตลำดประชำสมัพนัธ์

บริษัทและโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่กลุม่บริษัทก ำลงัพฒันำ 

2.4. คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร ส ำหรับไตรมำส 1 ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำนวน 54.85 ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 6.44 ของรำยได้รวม เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปี 2561 จ ำนวน 11.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 26.25 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยบริหำร

อื่นๆ ซึง่สอดคล้องกบักำรขยำยตวัของกลุม่บริษัท 
3. ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ  

ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสว่นแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำจ ำนวน 14.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้

ร้อยละ 357.29 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 เกิดจำกผลขำดทุนจำกกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสร้ำงของโครงกำร The Excel Hideaway Sukhumvit 50 และ The Impression Ekkamai ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ - 

ฮซูิเออร์ สขุมุวิท 50 จ ำกดั และบริษัท เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั ตำมล ำดบั 
4. ต้นทุนทำงกำรเงนิ  

ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม ดอกเบีย้เช่ำซือ้ตดัจ่ำย คำ่ธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน และดอกเบีย้จ่ำยหุ้นกู้  ส ำหรับไตร

มำส 1 ปี 2562 กลุม่บริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงิน จ ำนวน 23.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 238.60 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปี 2561 เกิดจำกดอกเบีย้ส ำหรับเงินที่กลุม่บริษัทน ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร และดอกเบีย้เงิน

กู้ยืมของโครงกำร Rise Rama9 ซึง่สิน้สดุกำรรวมต้นทนุกู้ยืมเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุโครงกำร 
5. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้  

ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 กลุม่บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ ำนวน 26.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 ของรำยได้

รวม เพิ่มขึน้จ ำนวน 4.35 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 63.47 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2561 ซึ่งผนัแปรตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท  

 
6. ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด  

ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2562 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 97.06 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิร้อยละ 11.39 ของรำยได้

รวม เพิ่มขึน้ 12.74 ล้ำนบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 15.11 เมื่อเทียบกบัก ำไรสทุธิจำกงวดเดียวกนัปี 2561ซึ่งผนัแปรตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทตำมที่กลำ่วแล้วในข้ำงต้น 

 

 



4 
 

7. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

7.1. สนิทรัพย์  

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 กลุม่บริษัท มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 6,195.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 185.35 ล้ำนบำท 

เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 โดยสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 มีจ ำนวน 4,914.62 ล้ำน

บำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 181.99 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 สำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุ

โครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย สว่นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 มีจ ำนวน 1,281.14 

ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 3.36 ล้ำนบำท  

7.2. หนีส้นิ 

กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 เป็นจ ำนวน 5,326.23 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 88.29 ล้ำนบำท 

เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวียนจ ำนวน 3,977.04 ล้ำนบำท ลดลง 8.11 ล้ำน

บำท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จ ำนวน 1,349.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 96.41 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำก กำรเพิ่มขึน้

ของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อใช้สนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ของกลุ่ มบริษัท 

รำยกำรดงักลำ่วจึงเพิ่มขึน้ในทิศทำงเดียวกนักบักำรเพิ่มของโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  

7.3. สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 มีจ ำนวน 869.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีจ ำนวน 97.06 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.56 จำกกำรท่ีกลุม่บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึน้ 


