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ที่ ALL-AC003/2562         

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

2562 2561 ลา้นบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 2,347.03            1,938.61            408.41          21.07%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 48.17                 203.40               (155.24)         -76.32%

รายไดค้า่นายหนา้จากการขายทีด่ิน 442.51               117.95               324.56          275.16%

รายไดเ้งินปันผล -                     -                     -                -                

รายไดอ่ื้น 80.51                 42.59                 37.92            89.04%

รวมรายได้ 2,918.22            2,302.56            615.66          26.74%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,553.14            1,269.36            283.78          22.36%

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 30.06                 78.76                 (48.70)           -61.84%

คา่ใชจ้่ายในการขาย 328.22               281.57               46.65            16.57%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 250.27               188.74               61.52            32.60%

รวมค่าใช้จ่าย 2,161.68            1,818.42            343.25          18.88%

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 756.54               484.13               272.41          56.27%

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ (60.63)                (11.22)                (49.41)           440.32%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 695.91               472.91               223.00          47.15%

ตน้ทนุทางการเงิน (60.82)                (35.69)                (25.13)           70.43%

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 635.09               437.22               197.87          45.25%

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (134.00)              (93.81)                (40.19)           42.84%

ก าไรส าหรับปี 501.09               343.41               157.67          45.91%

งบการเงินรวม ผลตา่ง

หนว่ย : ลา้นบาท



2 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรบั ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายไดร้วม จ านวน 2,302.56 ลา้นบาท และ 2,918.22 ลา้นบาท ตามล าดบั และมี
ก าไรสทุธิ จ านวน 343.41 ลา้นบาท และ 501.09 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีรายไดร้วมเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
ซึ่งรายไดห้ลกัของกลุม่บริษัท คือ รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาและขายอสงัหาริมทรพัย ์โดยมาจากการเพิ่มขึน้ของโครงการที่แลว้
เสรจ็ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1. รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ ส  าหรบัปี 2561 และปี 2562 จ านวน   1,938.61 ลา้นบาท และ 2,347.03 ลา้น

บาท ตามล าดบั หรือคิดป็นรอ้ยละ 84.19 และรอ้ยละ 80.43 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ดงันัน้ จากการเพิ่มขึน้ของ

งวดเดียวกนั เกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ ไดแ้ก่ โครงการ The Excel 

Groove มลูคา่รวม 17.80 ลา้นบาท โครงการ The Excel Khukot มลูคา่รวม 343.90 ลา้นบาท โครงการ Rise Rama 

9 มลูคา่รวม 1,293.06 ลา้นบาท และโครงการ Hue มลูคา่รวม 26.33 ลา้นบาท และจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ

แนวราบ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่  โครงการ The Vision Ladpao-Nawamin มูลค่ารวม 510.94 ล้านบาท  

อี ก ทั้ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  ไ ด้ ร า ย ไ ด้ พิ เ ศ ษ จ า ก ก า ร ข า ย ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  โ ค ร ง ก า ร 

มยัลาภ มลูคา่รวม 155 ลา้นบาท 

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ จ านวน 

48.17 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.65 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 155.24 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ลดลงจากการขายหอ้งชุดใหผู้ป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัยร์ายอื่นของ

บรษัิทยอ่ยลดลง 

1.3. รายไดค้า่นายหนา้จากการขายที่ดิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  กลุม่บรษัิทกลุม่บรษัิทมีรายไดจ้ากการ

ขายที่จ านวน 442.51 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.16 ของรายไดร้วม จากการขายที่ดิน จ านวน 3 แปลง ไดแ้ก่ 

รายไดจ้ากการขายที่ดินแปลงอดุมสขุ มีก าไรสทุธิ 85.65 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายที่ดินแปลงส าโรง มีก าไรสทุธิ 

124.99 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายที่ดินแปลง 20 มิถนุา มีก าไรสทุธิ 231.87 ลา้นบาท 

1.4. รายไดอ้ื่น ส  าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

ดอกเบีย้รบั รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดอ้ื่นจากกิจการที่เก่ียวขอ้ง  รายได้

ค่าบริการ และรายไดอ้ื่นๆ รวมเป็นจ านวน 80.51 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.76 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกันของปี 2561 จ านวน 37.92 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 89.04 ส่วนใหญ่รายไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้เนื่องจาก

กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริหารงานโครงการกับบริษัทที่มีการร่วมลงทุน  ได้แก่ โครงการ The Excel Hideaway 

Sukhumvit 50 และโครงการ The Impression Ekkamai, รายได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบีย้รับ และเงินรับ

ลว่งหนา้จากลกูคา้จากการยกเลกิสญัญา  
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2. ค่าใช้จ่าย  

กลุ่มบริษัท มีค่าใชจ้่ายรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 และ 2562 จ านวน 1,818.42 ลา้นบาท และ 

2,161.68 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 78.97 และรอ้ยละ 74.08 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยมีคา่ใชจ้่ายหลกั ไดแ้ก่ ตน้ทนุ

การขายอสงัหารมิทรพัย ์คา่ใชจ้่ายในการขาย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

2.1. ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์ส  าหรบัปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทมีตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 1,269.36 

ล้านบาท และ 1,553.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.47 และร้อยละ 66.17 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรพัย ์ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 283.78 ลา้นบาท เนื่องจากมีโครงการท่ี

โอนกรรมสทิธ์ิและรบัรูร้ายไดเ้พิ่มขึน้ ไดแ้ก่ โครงการ The Vision Ladpao-Nawamin  

2.2. ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ส าหรบัปี 2562  กลุม่บรษัิทมีตน้ทนุคา่บรกิาร จ านวน 30.06 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1.03 

ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 48.70 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปี 2561 ซึง่ผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการบรกิารที่

ลดลง 

2.3. คา่ใชจ้่ายในการขาย ส าหรบัปี 2561 และปี 2562 กลุม่บรษัิท มีคา่ใชจ้่ายในการขาย จ านวน 281.57 ลา้นบาท และ 

328.22 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.23 และรอ้ยละ 11.25 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนจ านวน 46.65 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.57 เมื่อเทียบกบังวดกนัของปีก่อน เนื่องจาก คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบั

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย สอดคลอ้งกบัการเปิดตวัโครงการใหม่ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2561 

จ านวน 2 โครงการ ซึง่เป็นโครงการท่ีบรษัิทจะรบัรูร้ายไดใ้นอนาคต ไดแ้ก่ โครงการ The Impression Ekkamai และ 

โครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan อีกทั้งค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิและภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึน้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ นอกจากนีเ้งินเดือนและค่าใชจ้่ายเ ก่ียวกบัพนกังานฝ่าย

ขายที่เพิ่มขึน้ จากการสรรหาพนกังานเพื่อรองรบัโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่ขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

2.4. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ส าหรบัปี 2561 และ 2562 กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 188.74 ลา้นบาท 

และ 250.27 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 8.20 และรอ้ยละ 8.58 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนั

ของปี 2561 จ านวน 61.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.60 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและค่าใชจ้่าย

เก่ียวกบัพนกังาน คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายบรหิารอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของกลุม่บรษัิท 

3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ส าหรบังวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่ง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้จ านวน 60.63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 440.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 

2561 เกิดจากผลขาดทุนจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้งส าหรบัโครงการ  The Excel Hideaway 

Sukhumvit 50 และอยู่ระหวา่งรอการพฒันาส าหรบัโครงการ The Impression Ekkamai ของบริษัท ออลล ์อินสไปร ์- ฮูซิ

เออร ์สขุมุวิท 50 จ ากดั และบรษัิท เอเอชเจ เอกมยั จ ากดั ตามล าดบั 

4. ต้นทุนทางการเงนิ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม ดอกเบีย้เช่าซือ้ตดัจ่าย คา่ธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน และดอกเบีย้

จ่ายหุน้กู ้ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  กลุม่บริษัทมีตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 60.82 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

70.43 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 เกิดจากดอกเบีย้ส  าหรบัเงินท่ีกลุม่บรษัิทน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
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ด าเนินกิจการ เช่นสนับสนุนการเพิ่มขึน้ของพนักงานและสรา้งส านักงานขายเพื่อแสดงตัวอย่างหอ้งชุด เป็นตน้ และ

ดอกเบีย้เงินกูย้ืมของโครงการ Rise Rama 9 ซึง่สิน้สดุการรวมตน้ทนุกูย้ืมเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุโครงการ 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  กลุม่บรษัิท มีคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนั

ของปีก่อน จ านวน 40.19 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.84 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท ที่มียอด

รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

6. ก าไรสุทธิส าหรับงวด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ จ านวน 501.09 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 17.17 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้ 157.67 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.91 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจาก

งวดเดียวกนัปี 2561 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทตามที่กลา่วแลว้ในขา้งตน้ 

7. ฐานะทางการเงนิ 

 

7.1. สนิทรพัย ์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัท มีสินทรพัยร์วม จ านวน 7,631.62 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,621.22 ลา้น

บาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 

5,989.08 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,256.46 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตหุลกัจากเงิน

มดัจ าค่าที่ดิน สว่นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 1,642.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 

364.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเงินมดัจ าซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ โดยบริษัทฯ ไดซ้ือ้สิทธิการเช่าช่วงอาคาร

หา้งสรรพสนิคา้ และไดซ้ือ้สทิธิการเช่าอาคารพาณิชยก์บับรษัิทแหง่หนึง่ 

7.2. หนีส้นิ 

กลุม่บรษัิทมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 5,651.60 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 413.67 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย หนีส้นิหมนุเวียนจ านวน 4,613.45 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 628.30 

ลา้นบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จ านวน 1,038.15 ลา้นบาท ลดลง 214.63 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลง

ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่ผนัแปรตามการโอนกรรมสทิธ์ิจากการขายอสงัหารมิทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้ 
 

 

 

31 ธ.ค. 62 31  ธ.ค. 61 เพิ่ม (ลด) 31 ธ.ค. 62 31  ธ.ค. 61 เพิ่ม (ลด)

สนิทรพัยห์มนุเวียน 5,989.08                   4,732.62                   1,256.46          6,138.79               4,640.09               1,498.70      

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 1,642.54                   1,277.78                   364.76             1,532.04               1,423.40               108.64         

สนิทรพัย์ 7,631.62                   6,010.40                   1,621.22          7,670.83               6,063.49               1,607.34      

หนีส้นิ 5,651.60                   5,237.93                   413.67             5,545.66               5,201.71               343.95         

สว่นของผูถื้อหุน้ 1,980.02                   772.47                      1,207.55          2,125.17               861.78                  1,263.39      

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 7,631.62                   6,010.40                   1,621.22          7,670.83               6,063.49               1,607.34      

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : ลา้นบาท 
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7.3. สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 772.47 ลา้นบาท และ 1,980.02 ลา้นบาท 

ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 รอ้ยละ 156.32 ทัง้นี ้สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้ตาม

ผลประกอบการของบรษัิท 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

         (นายธนากร ธนวรทิธ์ิ) 

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


