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ที่ ALL-AC004/2563         

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีผลการด าเนินงาน ส าหรบังวดเกา้

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

  

2563 2562 พันบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,351,671        2,031,366        (679,695)          (33.46)    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 20,324             29,176             (8,852)              (30.34)    

ก าไรจากการโอนสทิธ์ิสญัญาจะซือ้จะขายทีด่ิน 120,000           210,642           (90,642)            (43.03)    

รายไดเ้งินปันผล -                   -                   -                   -         

รายไดอ่ื้น 99,931             68,199             31,732             46.53      

รวมรายได้ 1,591,926       2,339,383       (747,457)        (31.95)    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 799,578           1,303,390        (503,812)          (38.65)    

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 18,464             23,138             (4,674)              (20.20)    

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 165,465           272,804           (107,339)          (39.35)    

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 164,321           199,217           (34,896)            (17.52)    

รวมค่าใช้จ่าย 1,147,828       1,798,549       (650,721)        (36.18)    

ก าไรกอ่นสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้

  ตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 444,098           540,834           (96,736)            (17.89)    

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ (20,229)            (47,718)            27,489             (57.61)    

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 423,869         493,116         (69,247)          (14.04)    

ตน้ทนุทางการเงิน (142,988)          (59,729)            (83,259)            139.39    

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 280,881         433,387         (152,506)        (35.19)    

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (61,623)            (91,020)            29,397             (32.30)    

ก าไรส าหรับงวด 219,258         342,367         (123,109)        (35.96)    

หน่วย : พันบาท

ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว

งบการเงนิรวม ผลต่าง
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

กลุม่บริษัทมีรายไดร้วมส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน ของปี 2562 และ 2563 จ านวน 2,339.38 ลา้นบาท 

และ 1,591.93  ลา้นบาทตามล าดบั ลดลงจ านวน 747.45 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 31.95 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส  าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์จ านวน  2,031.37 ลา้นบาท และ 1,351.67 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 86.83 และรอ้ยละ 

84.91 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ทัง้นี ้เกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ ไดแ้ก่ ปิด

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

ปิดโครงการ Rise Rama 9 มลูคา่รวม 15.85 ลา้นบาท และจากการโอนกรรมสทิธ์ิโครงการใหม ่จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

The Impression Phuket มูลค่ารวม 226.96 ลา้นบาท และโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 มูลค่ารวม 

851.21 ลา้นบาท  และจากการโอนกรรมสทิธ์ิโครงการแนวราบ จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ The Vision Ladpao-

Nawamin มลูคา่รวม 251.78 ลา้นบาท  

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 กลุม่บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ จ านวน 20.32 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 1.28 ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 8.85 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

ลดลงเกิดจากการขายหอ้งชดุใหผู้ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นของบรษัิทยอ่ยลดลง 

1.3. ก าไรจากการโอนสิทธ์ิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 กลุม่บริษัทมีรายไดจ้ากการขายที่ดินจ านวน 

120 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.54 ของรายไดร้วม ซึง่เป็นการขายที่ดินจากแปลงเอกมยั 23 

1.4. รายไดอ้ื่น ส  าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ยประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า ดอกเบีย้รบั 

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา รายไดค้า่บรกิาร และรายไดอ้ื่นๆ รวมเป็นจ านวน 99.93 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.28 ของ

รายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2562 จ านวน 31.73 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.53 สว่นใหญ่รายไดอ้ืน่

ที่เพิ่มขึน้เนื่องการยกเลิกสัญญาจะซือ้จะขาย ด้วยเหตุสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
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(“COVID-19”) สง่ผลใหล้กูคา้ยกเลกิสญัญาและยินยอมใหด้ าเนินการยดึเงินรบัลว่งหนา้ลกูคา้ อีกทัง้กลุม่บรษัิทมีรายได้

ค่าบริหารงานโครงการกบับริษัทที่มีการรว่มลงทนุ ไดแ้ก่ โครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 โครงการ The 

Impression Ekkamai โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic และรายไดด้อกเบีย้รบั 

2. ค่าใช้จ่าย  

กลุม่บรษัิท มีคา่ใชจ้่ายรวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 และไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 1,798.55 ลา้นบาท และ 1,147.83 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 76.88 และรอ้ยละ 72.10 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยมีค่าใชจ้่ายหลกั ไดแ้ก่ ตน้ทนุการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์คา่ใชจ้่ายในการขาย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

2.1. ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์ส  าหรบัปี 2562 และปี 2563 กลุม่บริษัทมีตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 1,303.39 

ลา้นบาท และ 799.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 55.72 และรอ้ยละ 50.23 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ซึ่งลดลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน  503.81 ลา้นบาท เน่ืองจากมีโครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิและรบัรูร้ายไดล้ดลง  

2.2. ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ส าหรบัปี 2563  กลุม่บรษัิทมีตน้ทนุคา่บรกิาร จ านวน 18.46 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1.16 

ของรายไดร้วม ลดลงจ านวน 4.67 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปี 2562 ซึง่ผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ที่ลดลง 

2.3. คา่ใชจ้่ายในการขาย ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 กลุม่บรษัิท มีคา่ใชจ้่ายในการขาย จ านวน 272.80 ลา้นบาท และ 

165.47 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.66 และรอ้ยละ 10.39 ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนจ านวน 107.34 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 39.35 เมื่อเทียบกบังวดกนัของปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียม

โอนกรรมสิทธ์ิและภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่ลดลง นอกจากนี ้

ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขายและการตลาดที่ลดลง เนื่องจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 ท าใหกิ้จกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัคา่โฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขายลดลง  

2.4. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ส าหรบัปี 2562 และ 2563 กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 199.22 ลา้นบาท 

และ 164.32 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 8.52 และรอ้ยละ 10.32 ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดยีวกนั

ของปี 2562 จ านวน 34.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.52 เนื่องจากการลดลงของค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายบรหิารอื่นๆ  
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3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน

ลงทนุในกิจการรว่มคา้จ านวน 20.23 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57.61 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 เนื่องจากไดม้ี

การเริม่โอนกรรมสทิธ์ิของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 จ านวน 327 หอ้ง มลูคา่รวม 684.76 บาท สง่ผล

ใหก้ าไรสทุธิส าหรบังวดไตรมาส 3 ประจ าปี 2563 เท่ากับ 6.18 ลา้นบาท (ตามสดัส่วนการร่วมคา้ 51%) อย่างไรก็ตาม 

โครงการ The Impression Ekkamai ของบริษัท เอเอชเจ เอกมยัจ ากดั ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งของโครงการ ท าใหย้งั

เกิดผลขาดทนุจากการพฒันาโครงการ 

4. ต้นทุนทางการเงนิ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม ดอกเบีย้เช่าซือ้ตดัจ่าย คา่ธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน และดอกเบีย้

จ่ายหุน้กู ้ส  าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 กลุม่บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 142.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 139.39 เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 เกิดจากดอกเบีย้ส  าหรบัเงินที่กลุ่มบริษัทน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนในการด าเนิน

กิจการ และดอกเบีย้จ่ายหุน้กูเ้พิ่มขึน้ อีกทัง้ดอกเบีย้เงินกูย้ืมของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 สิน้สดุ

การรวมตน้ทนุกูย้ืมเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุโครงการ   

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัท มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จ านวน 29.40 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 32.30 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท ที่มีผลก าไรจากการ

ด าเนินงานลดลงตามที่กลา่วมาขา้งตน้ 

6. ก าไรสุทธิส าหรับงวด ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 กลุม่บรษัิทมีก าไรสทุธิ จ านวน 219.26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ

รอ้ยละ 13.77 ของรายไดร้วม ลดลง 123.11 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 35.96 เมื่อเทียบกับก าไรสทุธิจากงวดเดียวกนัปี 

2562 ซึง่เป็นตามผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทตามที่กลา่วแลว้ในขา้งตน้ 

7. ฐานะทางการเงนิ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม(ลด) 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม(ลด)

สนิทรพัยห์มนุเวียน 6,110.14        5,989.08        121.06           6,063.06        6,138.79        (75.73)            

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,050.15        1,642.54        407.61           2,028.57        1,532.04        496.53           

สินทรัพย์ 8,160.29       7,631.62       528.67         8,091.63       7,670.83       420.80         

หนีส้นิ 5,961.12        5,651.60        309.52           5,718.03        5,545.66        172.37           

สว่นของผูถื้อหุน้ 2,199.17        1,980.02        219.15           2,373.60        2,125.17        248.43           

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 8,160.29       7,631.62       528.67         8,091.63       7,670.83       420.80         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : ลา้นบาท 
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7.1. สนิทรพัย ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุม่บรษัิท มีสนิทรพัยร์วม จ านวน 8,160.29 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 528.67 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสินทรพัยห์มุนเวียน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 6,110.14

ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 121.06 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สว่นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 2,050.15 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 407.61 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเงินลงทนุในการ

รว่มคา้ และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ โดยบริษัทฯ ไดซ้ือ้สิทธิการเช่าช่วงอาคารหา้งสรรพสินคา้ และไดซ้ือ้สทิธิ

การเช่าอาคารพาณิชยก์บับรษัิทแหง่หนึง่ 

7.2. หนีส้นิ 

กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 เป็นจ านวน 5,961.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 309.52 ลา้น

บาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย หนีส้ินหมุนเวียนจ านวน 4,616.66 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

3.21 ลา้นบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียน จ านวน 1,344.47 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 306.32 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก

การเพิ่มขึน้ของหุน้กู ้

7.3. สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 2,199.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 

รอ้ยละ 11.07 ทัง้นี ้สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้ตามผลประกอบการของบรษัิท 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

         (นายธนากร ธนวรทิธ์ิ) 

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


