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ที่ ALL-AC001/2562         

วนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรักงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) มีผลการด าเนินงาน ส าหรับงวดหก

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ซึง่มีรายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

  

2562 2561 พนับาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,619,118          960,993            658,125        68%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 26,135              161,264            (135,129)       -84%

รายไดอ่ื้น 46,689              14,509              32,180          222%

รวมรายได้ 1,691,942          1,136,766          555,176        49%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 998,525            635,765            362,760        57%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 19,041              51,463              (32,422)         -63%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 199,553            141,571            57,982          41%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 131,662            82,266              49,396          60%

รวมค่าใช้จ่าย 1,348,781          911,065            437,716        48%

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 343,161            225,701            117,460        52%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (30,891)             (3,524)               (27,367)         777%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 312,270            222,177            90,093          41%

ตน้ทุนทางการเงิน (45,665)             (12,690)             (32,975)         260%

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 266,605            209,487            57,118          27%

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (53,537)             (44,332)             (9,205)           21%

ก าไรส าหรับงวด 213,068            165,155            47,913          29%

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม ผลต่าง
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

กลุม่บริษัทมีรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน ของปี 2561 และ 2562 จ านวน 1,136.77 ล้านบาท และ 

1,691.94 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 555.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.84 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1. รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 1,619.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.70 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จ านวน 

658.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.48 เมื่อเทียบกบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2561 จากการโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดเพ่ิมขึน้จาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Groove มลูค่ารวม 11.96 ล้านบาท โครงการ 

The Excel Khukot มูลค่ารวม 188.70 ล้านบาท โครงการ Rise Rama 9 มูลค่ารวม 1,101.37 ล้านบาท และ

โครงการ Hue มูลค่ารวม 16.12 ล้านบาท และจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการแนวราบ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ The Vision Ladpao-Nawamin มลูคา่รวม 145.97 ล้านบาท อีกทัง้กลุม่บริษัท ได้รายได้พิเศษจากการขาย

ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง โครงการมยัลาภ มลูคา่รวม 155 ล้านบาท 

1.2. รายได้จากการให้บริการ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน ของปี 2562  กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ

ให้บริการ จ านวน 26.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของรายได้รวม ลดลงจ านวน 135.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั

งวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน ของปี 2561 รายได้จากการให้บริการ ลดลงจากการขายห้องชุดให้

ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นของบริษัทยอ่ยลดลง 

1.3. รายได้อื่น ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2562  กลุม่บริษัทมีรายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จาก

การให้เช่า ดอกเบีย้รับ รายได้จากการยกเลิกสญัญา ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้อื่นจากกิจการที่เก่ียวข้อง 

รายได้ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ รวมเป็นจ านวน 46.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกันของปี 2561 จ านวน 32.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 221.79 ส่วนใหญ่รายได้อื่นที่เพิ่มขึน้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริหารงานโครงการกับบริษัทที่มีการร่วมลงทุน  ได้แก่ โครงการ The Excel 

Hideaway Sukhumvit 50 และโครงการ The Impression Ekkamai, รายได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบีย้รับ และ

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าจากการยกเลกิสญัญา 
2. ค่าใช้จ่าย  

กลุม่บริษัท มีคา่ใช้จ่ายรวม ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2561 และ 2562 จ านวน 911.07 ล้านบาท 

และ 1,348.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.15 และร้อยละ 79.72 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยมีค่าใช้จ่ายหลกั ได้แก่ 

ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
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2.1. ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน ของปี 2562  กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขาย

อสงัหาริมทรัพย์จ านวน 998.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.02 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 

2561 จ านวน 362.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 57.06 ซึ่งผนัแปรตามรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่

เพิ่มขึน้ 

2.2. ต้นทนุการให้บริการ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2562  กลุม่บริษัทมีต้นทนุคา่บริการ จ านวน 

19.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.13 ของรายได้รวม ลดลงจ านวน 32.42 ล้านบาทจากงวดเดียวกนัของปี 2561 

ซึง่ผนัแปรไปตามรายได้จากการบริการท่ีลดลง 

2.3. ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 

จ านวน 199.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.79 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2561 จ านวน 

57.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.96 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าจากการขายห้องชุด ค่าใช้จ่ายภาษี

ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิ  ซึ่งสอดคล้องตามการโอนกรรมสิทธ์ิ และการรับรู้รายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ที่เกิดขึน้ นอกจากนีค้า่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่โฆษณาโครงการ เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั ปี 2561 

จากการท าการตลาดประชาสมัพนัธ์บริษัทและโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กลุม่บริษัทก าลงัพฒันา 

2.4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร จ านวน 131.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.78 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2561 

จ านวน 49.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.04 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายบริหารอื่นๆ ซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัของกลุม่บริษัท 
3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า  

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

จ านวน 30.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 776.59 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 เกิดจากผลขาดทนุจากการพฒันา

โครงการ ซึง่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของโครงการส าหรับโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 และอยูร่ะหวา่งรอ

การพฒันาส าหรับโครงการ The Impression Ekkamai ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ - ฮซูิเออร์ สขุมุวิท 50 จ ากดั และบริษัท 

เอเอชเจ เอกมยั จ ากดั ตามล าดบั 
4. ต้นทุนทางการเงนิ  

ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืม ดอกเบีย้เช่าซือ้ตดัจ่าย ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน และดอกเบีย้จ่ายหุ้นกู้  ส าหรับ

งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2562  กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 45.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

259.85 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 เกิดจากดอกเบีย้ส าหรับเงินที่กลุม่บริษัทน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การด าเนินกิจการ และดอกเบีย้เงินกู้ยืมของโครงการ Rise Rama 9 ซึ่งสิน้สดุการรวมต้นทนุกู้ยืมเป็นสว่นหนึ่งของต้นทนุ

โครงการ 
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5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 53.54 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จ านวน 9.21 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.76 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั

ปี 2561 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท  
6. ก าไรสุทธิส าหรับงวด  

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ จ านวน 213.07 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา

ก าไรสทุธิร้อยละ 12.59 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ 47.91 ล้านบ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.01 เมื่อเทียบกับก าไรสทุธิจากงวด

เดียวกนัปี 2561 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทตามที่กลา่วแล้วในข้างต้น 
7. ฐานะทางการเงนิ 

 
 

7.1. สนิทรัพย์  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 กลุม่บริษัท มีสนิทรัพย์รวม จ านวน 6,679.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 668.97 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 5,391.12 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 658.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลกัจากเงินมดัจ าค่า

ที่ดิน ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 1,288.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 10.47 

ล้านบาท  

7.2. หนีส้นิ 

กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 เป็นจ านวน 4,983.47 ล้านบาท ลดลงจ านวน 254.46 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวียนจ านวน 4,512.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 527.82 

ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จ านวน 470.50 ล้านบาท ลดลง 782.28 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลง

ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่ผนัแปรตามการโอนกรรมสทิธ์ิจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้ 
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7.3. สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 มีจ านวน 1,695.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 จ านวน 923.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 119.54 จากการที่กลุ่มบริษัทมีผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ 

และการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

         (นายธนากร ธนวริทธ์ิ) 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


