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ที่ ALL-AC002/2563 (แกไ้ข)         

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“กลุม่บรษัิท”) มีผลการด าเนินงาน ส าหรบังวดสาม

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

  

2563 2562 ลา้นบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 615,563              824,982              (209,419)          -25.38%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,971                  9,410                  (1,439)             -15.29%

รายไดอ่ื้น 55,241                17,967                37,274             207.46%

รวมรายได้ 678,775              852,359              (173,584)          -20.37%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 351,526              527,351              (175,825)          -33.34%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,772                  9,946                  (2,174)             -21.86%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 82,857                98,734                (15,877)            -16.08%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 50,484                54,853                (4,369)             -7.96%

รวมค่าใช้จ่าย 492,639              690,884              (198,245)          -28.69%

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 186,136              161,475              24,661             15.27%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,455)                 (14,519)               9,064               -62.43%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 180,681              146,956              33,725             22.95%

ตน้ทุนทางการเงิน (37,988)               (23,197)               (14,791)            63.76%

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 142,693              123,759              18,934             15.30%

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,588)               (26,701)               (2,887)             10.81%

ก าไรส าหรับงวด 113,105              97,058                16,047             16.53%

งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

ผลต่าง
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

กลุม่บรษัิทมีรายไดร้วมส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ของปี 2562 และ 2563 จ านวน 852.36 ลา้นบาท และ 

678.78 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลงจ านวน 173.58 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 20.37 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส  าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรพัย ์จ านวน  824.98 ลา้นบาท และ 615.56 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.79 และรอ้ยละ 

90.69 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ทัง้นี ้เกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ ไดแ้ก่ ปิด

โครงการ The Excel Groove มลูคา่รวม 1.88 ลา้นบาท  ปิดโครงการ The Excel Khukot มลูคา่รวม 4.05 ลา้นบาท และ

โครงการ Rise Rama 9 มลูคา่รวม 6.53 ลา้นบาท และจากการโอนกรรมสทิธ์ิโครงการใหม ่จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ The 

Impression Phuket มลูคา่รวม 158.06 ลา้นบาท และโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 มลูคา่รวม 354.72 

ลา้นบาท  และจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการแนวราบ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Vision Ladpao-

Nawamin มลูคา่รวม 90.38 ลา้นบาท  

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่บรษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร จ านวน 7.97 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 1.17 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 1.44 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ลดลง

จากการขายหอ้งชดุใหผู้ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นของบรษัิทยอ่ยลดลง 

1.3. รายไดอ้ื่น ส  าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ยประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า ดอกเบีย้รบั 

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา รายไดค้า่บรกิาร และรายไดอ้ื่นๆ รวมเป็นจ านวน 55.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.14 ของ

รายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2562 จ านวน 37.27 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 207.46 สว่นใหญ่รายได้

อื่นที่เพิ่มขึน้เนื่องการยกเลิกสญัญาจะซือ้จะขาย ดว้ยเหตุสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) ส่งผลใหล้กูคา้ยกเลิกสญัญาและยินยอมใหด้ าเนินการยึดเงินรบัลว่งหนา้จา้งลกูคา้ อีกทัง้กลุม่บริษัทมี
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รายไดค้า่บรหิารงานโครงการกบับรษัิทท่ีมีการรว่มลงทนุ ไดแ้ก่ โครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 โครงการ 

The Impression Ekkamai โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic และรายไดด้อกเบีย้รบั 

2. ค่าใช้จ่าย  

กลุ่มบริษัท มีค่าใชจ้่ายรวม ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 และไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 690.88 ลา้นบาท และ 492.64 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.06 และรอ้ยละ 72.58 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยมีค่าใชจ้่ายหลกั ไดแ้ก่ ตน้ทนุการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์คา่ใชจ้่ายในการขาย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

2.1. ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ส  าหรบัปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 527.35 

ลา้นบาท และ 351.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 61.87 และรอ้ยละ 51.79 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ซึ่งลดลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 175.83 ลา้นบาท เน่ืองจากมีโครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิและรบัรูร้ายไดล้ดลง  

2.2. ตน้ทนุการใหบ้ริการ ส าหรบัปี 2563  กลุม่บริษัทมีตน้ทนุค่าบริการ จ านวน 7.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.15 

ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 2.17 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปี 2562 ซึง่ผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ที่ลดลง 

2.3. ค่าใชจ้่ายในการขาย ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 กลุม่บริษัท มีค่าใชจ้่ายในการขาย จ านวน 98.73 ลา้นบาท และ 

82.86 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 11.58 และรอ้ยละ 12.21 ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อนจ านวน 15.88 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.08 เมื่อเทียบกับงวดกันของปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมโอน

กรรมสิทธ์ิและภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ที่ลดลง นอกจากนี ้

คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่ลดลง เนื่องจากสถานณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 ท าใหกิ้จกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัคา่โฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขายลดลง  

2.4. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ส าหรบัปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 54.85 ลา้นบาท 

และ 50.48 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.44 และรอ้ยละ 7.44 ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดียวกนั

ของปี 2562 จ านวน 4.37 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 7.96 เนื่องจากการลดลงของเงินเดือนและคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบั

พนกังาน คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายบรหิารอื่นๆ  
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3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน

ลงทนุในกิจการรว่มคา้จ านวน 5.46 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 62.43 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 เนื่องจากไดม้ีการ

เริ่มโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 จ านวน 80 หอ้ง มลูค่ารวม 157.76 บาท สง่ผลให้

ก าไรสทุธิส าหรบังวดไตรมาส 1 ประจ าปี 2020 เท่ากับ  6.67 ลา้นบาท (ตามสดัส่วนการร่วมคา้ 51%) อย่างไรก็ตาม 

โครงการ The Impression Ekkamai ของบรษัิท เอเอชเจ เอกมยัจ ากดั ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งของโครง ท าใหย้งัเกิดผล

ขาดทนุจากการพฒันาโครงการ 

4. ต้นทุนทางการเงนิ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม ดอกเบีย้เช่าซือ้ตดัจ่าย คา่ธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน และดอกเบีย้

จ่ายหุน้กู ้ส  าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่บริษัทมีตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 37.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 63.76 เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 เกิดจากดอกเบีย้ส  าหรบัเงินที่กลุ่มบริษัทน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนในการด าเนิน

กิจการ และดอกเบีย้จ่ายหุน้กูเ้พิ่มขึน้ อีกทัง้ดอกเบีย้เงินกูย้ืมของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 สิน้สดุ

การรวมตน้ทนุกูย้ืมเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุโครงการ   

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่บริษัท มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จ านวน 2.89 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.81 ซึ่งผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท ที่มีผลก าไรจากการ

ด าเนินงานเพิ่มขึน้ตามที่กลา่วมาขา้งตน้ 

6. ก าไรสุทธิส าหรับงวด ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่บรษัิทมีก าไรสทุธิ จ านวน 113.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ

รอ้ยละ 16.67 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้ 16.66 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.53 เมื่อเทียบกับก าไรสทุธิจากงวดเดียวกนัปี 

2562 ซึง่เป็นตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทตามที่กลา่วแลว้ในขา้งตน้ 

7. ฐานะทางการเงนิ 

 

31 มี.ค. 63 31  ธ.ค. 62 เพิ่ม (ลด) 31 มี.ค. 63 31  ธ.ค. 62 เพิ่ม (ลด)

สนิทรพัยห์มนุเวียน 6,201.20                      5,989.08                      212.12                         6,328.88                      6,138.79                      190.09                         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,086.02                      1,642.54                      443.48                         1,860.35                      1,532.04                      328.31                         

สนิทรพัย์ 8,287.22                      7,631.62                      655.60                         8,189.23                      7,670.83                      518.40                         

หนีส้นิ 6,192.95                      5,651.60                      541.35                         5,940.69                      5,545.66                      395.03                         

สว่นของผูถื้อหุน้ 2,094.27                      1,980.02                      114.25                         2,248.53                      2,125.17                      123.36                         

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 8,287.22                      7,631.62                      655.60                         8,189.22                      7,670.83                      518.39                         

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : ลา้นบาท 
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7.1. สนิทรพัย ์ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กลุม่บริษัท มีสินทรพัยร์วม จ านวน 8,287.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 655.60 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยสนิทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 6,201.20 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 212.12 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตหุลกัจากเงินมดัจ าค่าที่ดิน

เพิ่มขึน้ สว่นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 2,086.02 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 443.48 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ โดยบริษัทฯ ไดซ้ือ้สิทธิการเช่าช่วง

อาคารหา้งสรรพสนิคา้ และไดซ้ือ้สทิธิการเช่าอาคารพาณิชยก์บับรษัิทแหง่หนึง่ 

7.2. หนีส้นิ 

กลุม่บรษัิทมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นจ านวน 6,192.95 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 541.35 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย หนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 4,685.91 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 72.46 

ลา้นบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,507.04 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 468.89 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการ

เพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่า และหุน้กูข้องบรษัิทฯ ที่เพิ่มขึน้ 

7.3. สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน  1,980.02 ลา้นบาท และ 

2,094.27 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 รอ้ยละ 5.77 ทัง้นี ้สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีก าไร

สะสมที่เพิ่มขึน้ตามผลประกอบการของบรษัิท 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

         (นายธนากร ธนวรทิธ์ิ) 

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


