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ที ่ALL-AC001/2564         

วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2564 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) มผีลการด าเนินงาน ส าหรบัปี  

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

 

  

2563 % 2562 % ล้านบาท %
รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,961.73       88.34   2,347.03       80.43   (385.30)        (16.42)  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 20.28           0.91     48.17           1.65     (27.89)          (57.90)  

ก าไรจากการโอนสทิธิส์ญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิ 120.00         5.40     442.51         15.16   (322.51)        (72.88)  

รายไดอ้ืน่ 118.56         5.34     80.51           2.76     38.05           47.26   

รวมรายได้ 2,220.57        100.00  2,918.22        100.00  (697.65)          (23.91)  

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,223.40       55.09   1,553.14       53.22   (329.74)        (21.23)  

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 19.75           0.89     30.05           1.03     (10.30)          (34.28)  

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 215.22         9.69     328.22         11.25   (113.00)        (34.43)  

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 208.80         9.40     250.27         8.58     (41.47)          (16.57)  

รวมค่าใช้จา่ย 1,667.17        75.08    2,161.68        74.08    (494.51)          (22.88)  

ก าไรก่อนสว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้

ตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 553.40         24.92   756.54         25.92   (203.14)        (26.85)  

ตน้ทุนทางการเงนิ (197.51)        (8.89)    (60.82)          (2.08)    (136.69)        224.75 

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (39.84)          (1.79)    (60.63)          (2.08)    20.79           (34.29)  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 316.05           14.23    635.09           21.76    (319.04)          (50.24)  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (74.13)          (3.34)    (134.00)        (4.59)    59.87           (44.68)  

ก าไรส าหรบังวด 241.92           10.89    501.09           17.17    (259.17)          (51.72)  

หน่วย : ลา้นบาท

ผลต่างงบการเงินรวม
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมส าหรบัปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคมปี 2562 และ 2563 จ านวน 2,918.22 ลา้นบาท 

และ 2,220.57  ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 697.65 ล้านบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 23.91 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์จ านวน  2,347.03 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 80.43 ของรายไดร้วม และ 1,961.73 ลา้นบาท 

คดิเป็นร้อยละ 88.34 ของรายได้รวม ตามล าดบั รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ปี 2563 ลดลงจากปี 

2562 จ านวน 385.30 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.42  โดยรายละเอยีดดงันี้ 

 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ทีล่ดลงดงักล่าว เกดิจากสภาวะการแข่งขนักจิกรรมส่งเสรมิการขายที่

มากขึน้ ส่งผลใหลู้กคา้มตีวัเลอืกในการตดัสนิใจทีเ่พิม่ขึน้   อกีทัง้ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลใหลู้กคา้วางแผนการใชจ้่ายเพิม่มากยิง่ขึน้และส่งผลกระทบต่อ

การตดัสนิใจในการซือ้อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นผลผกูพนัระยะยาว   

1.2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร จ านวน 48.17 

ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.65 ของรายไดร้วม และ 20.28 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.91  ของรายไดร้วม  

ตามล าดบั  รายได้จากการให้บริการปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 27.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

57.90  เกดิจากกลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารในการเป็นตวัแทนขายใหก้บัผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นของ

บรษิทัย่อย สาเหตุหลกัของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 

COVID-19 สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ชาวต่างชาต ิ

1.3. ก าไรจากการโอนสทิธิส์ญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิและรายไดอ้ื่น  

ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมกี าไรจากการโอนสทิธิส์ญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ จ านวน 120.00 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 5.40 ของรายไดร้วม ประกอบดว้ย การโอนสทิธิส์ญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิแปลงเอกมยั 23 

นอกจากนี้ ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นจ านวน  80.51 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.76 

ของรายได้รวม และ 118.56 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.34 ของรายได้รวม ตามล าดบั รายได้อื่นปี 2563 

เพิม่ขึน้จากปี 2562 คดิเป็นร้อยละ 47.26 สาเหตุหลกัเกดิจากมกีารรบัรู้รายได้จากการยกเลกิสญัญาของ

ลูกค้า รวมถึงค่าบรหิารจดัการโครงการร่วมทุนที่เพิม่ขึน้ โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิัทได้ร่วมทุนเพิม่ขึน้ 1 

โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic 

 

ประเภท 2562 2563

โครงการแนวสงู 1,836.09                            1,605.32                            

โครงการแนวราบ 510.94                              356.41                              

รวม 2,347.03                                 1,961.73                                 
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2. ค่าใช้จ่าย  

กลุ่มบรษิทั มคี่าใชจ้่ายรวมส าหรบัปี 2562 และปี 2563  จ านวน 2,161.68 ลา้นบาทซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 74.08 ของ

รายได้รวม และ 1,667.17 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 75.08 ของรายได้รวม โดยมคี่าใช้จ่ายปี 2563 ลดลงจากปี 

2562 จ านวน 494.51 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.88 ของรายไดร้วม  ประกอบดว้ย 

2.1. ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 1,553.14 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 53.22 ของรายไดร้วม และ 1,223.40 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.09 ของรายไดร้วม 

ตามล าดบั ปี 2563 ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากปี 2562 จ านวน 329.74 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 

21.23  เนื่องจากมีโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิและรบัรูร้ายไดล้ดลง อีกทัง้ในช่วงวกิฤตทางเศรษฐกจิที่ได้รบั

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 กลุ่มบรษิทัจงึไดม้กีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เพื่อ

กระตุน้ยอดขาย การโอนกรรมสทิธิข์องยนิูตทีส่รา้งเสรจ็แลว้ และเป็นการเร่งระบายสนิคา้คงเหลอื  

2.2. ตน้ทุนการใหบ้รกิาร ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 30.05 ลา้นบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 1.03 ของรายไดร้วม และ 19.75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.89 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ปี 2563 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารลดลงจากปี 2562 จ านวน 10.30 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.28  

2.3. ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ส าหรับปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 

578.49 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 19.83 ของรายได้รวม และ 424.02 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 19.09 ของ

รายไดร้วม ตามล าดบั โดยปี 2563 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจ านวน 154.47 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.70 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ สาเหตุหลกัของการลดลงของ

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เป็นผลจากการควบคุมและบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

และจากการปรบักลยุทธก์ารขายและใชก้ารตลาดออนไลน์มากขึน้  

3. ต้นทุนทางการเงิน  ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิ จ านวน 60.82 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

2.08 ของรายไดร้วม และ 197.51 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.89 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ปี 2563 กลุ่มบรษิทัมี

ต้นทุนทางการเงนิ เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 136.69 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 224.75  เนื่องจากเริม่มกีารรบัรู้

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิส าหรบัโครงการทีส่รา้งเสรจ็  และกลุ่มบรษิทัมกีารออกหุน้กู้จ านวน 1,198.00 ลา้นบาท เพื่อ

ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสง่ผลใหค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่ายดงักล่าว บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายทนัท ี

4. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรว่มค้า ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัมสีว่นแบ่งขาดทุนจากกจิการ

ร่วมคา้ จ านวน 60.63 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.08 ของรายไดร้วม และ 39.84 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.79 ของ

รายได้รวม ตามล าดบั ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมสี่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า ลดลงจากปี 2562 

จ านวน 20.79 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.29 เนื่องจากปี 2563 ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิข์องโครงการ The Excel 

Hideaway Sukhumvit 50 จ านวน 389 หอ้ง มลูค่ารวม 798.99 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม โครงการ The Impression 

Ekkamai ของบรษิัท เอเอชเจ เอกมยัจ ากดั ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครงการ และโครงการ Impression 

Charoennakhon Luxe Neo Classic อยูใ่นช่วงพฒันาที่ดิน ท าใหย้งัเกดิผลขาดทุนจากการพฒันาโครงการ 

5. ก าไรสุทธิส าหรบังวด ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิัทมกี าไรสุทธิ จ านวน 501.09 ล้านบาทซึ่งคดิเป็นร้อยละ 

17.17 ของรายได้รวม และ 241.92 ล้านบาทซึ่งคดิเป็นร้อยละ 10.89 ของรายได้รวม ตามล าดบั ปี 2563 กลุ่ม

บรษิทัมกี าไรสุทธ ิลดลงจากปี 2562 จ านวน 259.17 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.72 เนื่องจากก าไรจากการโอน
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กรรมสทิธิข์องโครงการ ลดลงเป็นจ านวน 322.51 ลา้นบาท อกีทัง้จากการลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย

โครงการ เนื่องจากการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายในระหว่างการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 

COVID-19 

 
6. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

6.1. สินทรพัย ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์รวม จ านวน 8,164.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 532.82 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.98 เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  รายละเอยีดดงันี้ 

6.1.1 สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน 6,059.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 70.29 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  รายการเปลี่ยนแปลงที่

ส าคญัมดีงันี้ 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 307.91 ล้านบาท เกิดจากการช าระคืนเงินกู้ยืม

สถาบนัการเงนิและการช าระคนืหุน้กู ้

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง 239.71 ล้านบาท เกิดจากการจดัประเภทเงินลงทุน

ชัว่คราวไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นปี 2563  

- เงนิมดัจ าค่าทีด่นิเพิม่ขึน้ 624.60 ลา้นบาท เกดิจากการจ่ายค่าทีด่นิของโครงการใหม่ในท าเลที่

มศีกัยภาพสงู 

6.1.2 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 2,105.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 

462.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.16 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  รายการ

เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัมดีงันี้ 

- เงนิลงทุนในการร่วมคา้ เพิม่ขึน้ 261.56 ลา้นบาท จากการทีก่ลุ่มบรษิทัลงทุนในกจิการร่วมคา้

เพิม่ขึน้อกี 1 บรษิทั 

- สว่นปรบัปรุงอาคารลดลง 40.62 ลา้นบาท เกดิจากค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยส์นิ  

- สนิทรพัยส์ทิธิก์ารใชเ้พิม่ขึน้ 248.88 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทเงนิลงทุนชัว่คราวมาเป็น

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นปี 2563  

 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพ่ิม(ลด) %

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,059.37      5,989.08      70.29          1.17            

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,105.07      1,642.54      462.53         28.16          

สินทรพัย์ 8,164.44       7,631.62       532.82          6.98              

หนี้สนิ 5,936.41      5,651.60      284.81         5.04            

สว่นของผูถ้อืหุน้ 2,228.03      1,980.02      248.01         12.53          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 8,164.44       7,631.62       532.82          6.98              

งบการเงินรวม

หน่วย : ลา้นบาท 
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6.2. หน้ีสิน 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน 5,936.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 284.81 คดิเป็นรอ้ยละ 

5.04   เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัมดีงันี้ 

6.2.1 หนี้สนิหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน 4,405.92 ลา้นบาท ลดลง 207.53 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 4.50  รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัมดีงันี้ 

- เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิลดลง 669.47 ล้านบาท   จากการช าระหนี้ใหก้บัสถาบนัการเงนิ

ต่าง ๆ 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 173.67 ลา้นบาท จากการเร่งก่อสรา้งโครงการ 

The Excel Ladprao-Sutthisan 

- เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 208.22 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุน

หมุนเวียนในการก่อสร้างโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 และใช้เป็นทุน

หมุนเวยีนภายในบรษิทั 

- หุน้กูเ้พิม่ขึน้ 375.61 เกดิจากหุน้กูส้ว่นทีถ่งึก าหนดช าระในปี 2564  

- รายไดร้บัล่วงหน้าจากลกูคา้ลดลง 330.43 เน่ืองจากโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 

71 และโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิแ์ล้ว  

รายไดร้บัล่วงหน้าดงักล่าวจงึบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2563 

6.2.2 หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน 1,530.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 492.35 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 47.43  รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัมดีงันี้ 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกลดลง 111.57 ลา้นบาท เนื่องจากเงนิกูย้มืดงักล่าวครบ

ก าหนดในปี 2564 จงึถูกจดัประเภทอยู่ในหนี้สนิหมุนเวยีนในปี 2563 

- หุน้กูเ้พิม่ขึน้ 520.76 ลา้นบาท เกดิจากกลุ่มบรษิทัออกหุน้กูเ้พิม่ขึน้ในวงเงนิ 

6.3. ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน 2,228.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 248.01 คดิเป็นรอ้ยละ 12.53 เมื่อ

เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เกดิจากก าไรทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2563  

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 

                                 ...................................................... 

  (นายธนากร ธนวรทิธิ)์ 

                                                                                         ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


