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ที่ ALL-AC002/2562         

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึง่มีรายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

2562 2561 ลา้นบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,031.37           1,399.04           632.33           45.20%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 29.18                177.56              (148.38)          -83.57%

รายไดค้า่นายหนา้จากการขายท่ีดิน 210.64              -                   210.64           

รายไดเ้งินปันผล -                

รายไดอ่ื้น 68.20                25.81                42.39             164.23%

รวมรายได้ 2,339.38           1,602.41           736.97           45.99%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,303.39           907.17              396.22           43.68%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 23.14                65.07                (41.93)            -64.44%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 272.80              203.58              69.22             34.00%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 199.22              131.40              67.82             51.61%

รวมค่าใช้จ่าย 1,798.55           1,307.22           491.33           37.59%

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 540.83              295.19              245.64           83.22%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (47.72)               (5.73)                 (41.99)            732.77%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 493.12              289.46              203.66           70.36%

ตน้ทุนทางการเงิน (59.73)               (19.63)               (40.10)            204.27%

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 433.39              269.83              163.56           60.61%

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (91.02)               (57.10)               (33.92)            59.40%

ก าไรส าหรับงวด 342.37              212.73              129.64           60.94%

ผลต่าง

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

กลุม่บริษัทมีรายไดร้วมส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน ของปี 2561 และ 2562 จ านวน 1,602.41 ลา้นบาท และ 

2,339.38 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 736.97 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.99 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1. รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ ส  าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 2,031.37 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 86.83 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จ านวน 

632.32 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.20 เมื่อเทียบกบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน ของปี 2561 จากการโอน

กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดเพ่ิมขึน้จาก 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ The Excel Groove มลูค่ารวม 15.40 ลา้นบาท โครงการ 

The Excel Khukot มูลค่ารวม 288.99 ล้านบาท โครงการ Rise Rama 9 มูลค่ารวม 1,234.61 ล้านบาท และ

โครงการ Hue มูลค่ารวม 16.12 ลา้นบาท และจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการแนวราบ จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการ The Vision Ladpao-Nawamin มลูคา่รวม 321.25 ลา้นบาท อีกทัง้กลุม่บรษัิท ไดร้ายไดพ้ิเศษจากการขาย

ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง โครงการมยัลาภ มลูคา่รวม 155 ลา้นบาท 

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน ของปี 2562  กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร จ านวน 29.18 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.25 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 148.39 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน ของปี 2561 รายได้จากการให้บริการ ลดลงจากการขายห้องชุดให้

ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นของบรษัิทยอ่ยลดลง 

1.3. รายไดค้่านายหนา้จากการขายที่ดิน ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายได้

จากการขายที่จ านวน 210.64 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9 ของรายไดร้วม จากการขายที่ดิน จ านวน 2 แปลง ไดแ้ก่ 

รายไดจ้ากการขายที่ดินแปลงอดุมสขุ มีก าไรสทุธิ 85.61 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายที่ดินแปลงส าโรง มีก าไร

สทุธิ 124.99 ลา้นบาท 

1.4. รายไดอ้ื่น ส  าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน ของปี 2562  กลุม่บรษัิทมีรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ยรายไดจ้าก

การใหเ้ช่า ดอกเบีย้รบั รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดอ้ื่นจากกิจการที่เก่ียวขอ้ง 

รายไดค้่าบริการ และรายไดอ้ื่นๆ รวมเป็นจ านวน 68.20 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.92 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกันของปี 2561 จ านวน 42.40 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 164.26 ส่วนใหญ่รายไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริหารงานโครงการกับบริษัทที่มีการร่วมลงทุน  ได้แก่ โครงการ The Excel 

Hideaway Sukhumvit 50 และโครงการ The Impression Ekkamai, รายไดจ้ากการใหเ้ช่า รายไดด้อกเบีย้รบั และ

เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้จากการยกเลกิสญัญา 
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2. ค่าใช้จ่าย  

กลุม่บริษัท มีค่าใชจ้่ายรวม ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน ของปี 2561 และ 2562 จ านวน 1,307.22 ลา้น

บาท และ 1,798.55 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.58 และรอ้ยละ 76.88 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยมีค่าใชจ้่ายหลกั 

ไดแ้ก่ ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์คา่ใชจ้่ายในการขาย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

2.1. ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ ส  าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน ของปี 2562  กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขาย

อสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 1,303.39 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 55.72 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 

2561 จ านวน 396.22 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.68 ซึ่งผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่

เพิ่มขึน้ 

2.2. ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน ของปี 2562  กลุม่บรษัิทมีตน้ทนุคา่บรกิาร จ านวน 

23.14 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.99 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 41.99 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปี 2561 

ซึง่ผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการบรกิารท่ีลดลง 

2.3. ค่าใชจ้่ายในการขาย ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขาย 

จ านวน 272.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.66 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2561 จ านวน 

69.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.00 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีค่านายหนา้จากการขายหอ้งชุด ค่าใชจ้่ายภาษี

ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิ  ซึ่งสอดคลอ้งตามการโอนกรรมสิทธ์ิ และการรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัยท์ี่เกิดขึน้ นอกจากนีค้า่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์คา่โฆษณาโครงการ เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั ปี 2561 

จากการท าการตลาดประชาสมัพนัธบ์รษัิทและโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่กลุม่บรษัิทก าลงัพฒันา 

2.4. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการ

บริหาร จ านวน 199.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.52 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2561 

จ านวน 67.82 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 51.61 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายบรหิารอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของกลุม่บรษัิท 
3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า  

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้

จ านวน 47.72 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 732.48 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 เกิดจากผลขาดทนุจากการพฒันา

โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้งส าหรบัโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 และอยู่ระหว่างรอการพฒันา

ส าหรบัโครงการ The Impression Ekkamai ของบริษัท ออลล ์อินสไปร ์- ฮูซิเออร ์สขุมุวิท 50 จ ากดั และบริษัท เอเอชเจ 

เอกมยั จ ากดั ตามล าดบั 
4. ต้นทุนทางการเงนิ  

ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม ดอกเบีย้เช่าซือ้ตดัจ่าย ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน และดอกเบีย้จ่ายหุน้กู ้ ส  าหรบั

งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน ของปี 2562  กลุม่บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 59.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

204.27 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 เกิดจากดอกเบีย้ส  าหรบัเงินที่กลุม่บริษัทน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
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การด าเนินกิจการ และดอกเบีย้เงินกูย้ืมของโครงการ Rise Rama 9 ซึ่งสิน้สดุการรวมตน้ทนุกูย้ืมเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทนุ

โครงการ 
5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 91.02 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 3.89 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จ านวน 33.92 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 59.40 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนั

ปี 2561 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท  
6. ก าไรสุทธิส าหรับงวด  

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน ของปี 2562 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ จ านวน 342.37 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

ก าไรสทุธิรอ้ยละ 14.63 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้ 129.64 ลา้นบา้น คิดเป็นรอ้ยละ 60.94 เมื่อเทียบกับก าไรสทุธิจากงวด

เดียวกนัปี 2561 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทตามที่กลา่วแลว้ในขา้งตน้ 
7. ฐานะทางการเงนิ 

 

7.1. สนิทรพัย ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุม่บรษัิท มีสนิทรพัยร์วม จ านวน 6,644.53 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 634.13 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินทรพัยห์มุนเวียน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวน 5,145.82 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 413.20 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลกัจากเงินมดัจ าค่า

ที่ดิน สว่นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 มีจ านวน 1,498.71 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 220.93 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเงินมัดจ าซือ้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  โดยบริษัทฯ ได้ซือ้สิทธิการเช่าช่วงอาคาร

หา้งสรรพสนิคา้ และไดซ้ือ้สทิธิการเช่าอาคารพาณิชยก์บับรษัิทแหง่หนึง่ 

7.2. หนีส้นิ 

กลุม่บรษัิทมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจ านวน 4,819.32 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 418.61 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดว้ย หนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 3,930.35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27.80 

ลา้นบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จ านวน 888.97 ลา้นบาท ลดลง 363.81 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลง

ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่ผนัแปรตามการโอนกรรมสทิธ์ิจากการขายอสงัหารมิทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้ 
 

หน่วย : ล้านบาท

30 ก.ย. 62 31  ธ.ค. 61 เพิ่ม (ลด) 30 ก.ย. 62 31  ธ.ค. 61 เพิ่ม (ลด)

สนิทรพัยห์มนุเวียน 5,145.82                      4,732.62                      413.20                         5,242.40                      4,640.09                      602.31                         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 1,498.71                      1,277.78                      220.93                         1,532.55                      1,423.40                      109.15                         

สนิทรพัย์ 6,644.53                      6,010.40                      634.13                         6,774.95                      6,063.49                      711.46                         

หนีส้นิ 4,819.32                      5,237.93                      (418.61)                        4,799.81                      5,201.71                      (401.90)                        

สว่นของผูถื้อหุน้ 1,825.20                      772.47                         1,052.73                      1,975.14                      861.78                         1,113.36                      

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 6,644.52                      6,010.40                      634.12                         6,774.95                      6,063.49                      711.46                         

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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7.3. สว่นของผูถื้อหุน้ 

สว่นของผูถื้อหุน้ของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 มีจ านวน 1,825.20 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 จ านวน 1,052.73 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 136.28 จากการที่กลุม่บริษัทมีผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ 

และการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแก่ประชาชนทั่วไปครัง้แรก (IPO) 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

         (นายธนากร ธนวรทิธ์ิ) 

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


