
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของ

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอป-

เมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม 2562



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 226,807               295,790               192,117               215,818               
เงินลงทุนชัว่คราว 1,395                   1,391                   1,395                   1,391                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 6 127,467               93,006                 122,551               80,270                 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 4 133,830               157,248               159,919               187,889               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       -                       8,000                   
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 17.1 262,500               165,000               262,500               165,000               
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย - สุทธิ 7 4,162,615            4,020,188            4,135,186            3,981,721            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,914,614            4,732,623            4,873,668            4,640,089            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีภาระผูกพนั 15 54,709                 54,242                 54,709                 54,242                 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 445,223               449,540               538,700               530,100               
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 10,760                 12,362                 73,619                 73,619                 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                       -                       31,480                 31,480                 
ท่ีดินรอการพฒันา 614,020               614,020               614,020               614,020               
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 93,215                 90,582                 91,993                 89,247                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 8,385                   7,930                   8,050                   7,595                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 31,616                 30,048                 7,049                   5,484                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 23,213                 19,057                 21,756                 17,614                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,281,141            1,277,781            1,441,376            1,423,401            
รวมสินทรัพย์ 6,195,755            6,010,404            6,315,044            6,063,490            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562
หน่วย : พนับาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 399,422               395,957               399,422               395,957               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 12 355,557               326,749               335,483               299,349               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 2,955                   2,880                   2,886                   2,813                   
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13 1,339,398            1,507,929            1,339,398            1,507,929            
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 14 130,000               150,000               130,000               150,000               
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15 346,832               338,229               346,832               338,229               
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 944,379               1,026,606            984,379               1,019,966            
เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 4 354,300               155,000               354,300               155,000               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 104,197               81,804                 101,669               79,874                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,977,040            3,985,154            3,994,369            3,949,117            
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 12,187                 8,379                   12,187                 8,379                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 9,354                   10,122                 9,241                   9,991                   
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 714,559               614,972               714,559               614,972               
หุน้กู ้- สุทธิ 15 577,603               583,164               577,603               583,164               
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า 24,802                 28,207                 24,802                 28,207                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,224                   6,869                   8,163                   6,819                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,456                   1,065                   2,456                   1,065                   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,349,185            1,252,778            1,349,011            1,252,597            
รวมหนี้สิน 5,326,225            5,237,932            5,343,380            5,201,714            
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 560,000               560,000               560,000               560,000               

หุน้ท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 410,000               410,000               410,000               410,000               
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,471)                  (2,471)                  -                       -                       
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 31,420                 25,925                 31,420                 25,925                 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 430,562               338,998               530,244               425,851               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 869,511               772,452               971,664               861,776               
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19                        20                        -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 869,530               772,472               971,664               861,776               
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,195,755            6,010,404            6,315,044            6,063,490            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562
หน่วย : พนับาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
2, 3, 4, 16

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 824,982                421,401                808,866                421,401                
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,410                     146,096                -                        67,804                  
รายไดอ่ื้น 17,967                  6,941                     20,912                  8,515                     
รวมรายได้ 852,359                574,438                829,778                497,720                
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 527,351                309,716                516,313                309,716                
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 9,946                     47,423                  -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 98,734                  57,154                  100,755                57,379                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,853                  43,445                  53,689                  42,426                  
รวมค่าใช้จ่าย 690,884                457,738                670,757                409,521                
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 161,475                116,700                159,021                88,199                  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (14,519)                 (3,175)                   -                        -                        
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 146,956                113,525                159,021                88,199                  
ตน้ทุนทางการเงิน (23,197)                 (6,851)                   (23,190)                 (6,851)                   
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 123,759                106,674                135,831                81,348                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (26,701)                 (22,353)                 (25,943)                 (16,636)                 
กาํไรสําหรับงวด 97,058                  84,321                  109,888                64,712                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 97,058                  84,321                  109,888                64,712                  

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 97,059                  84,322                  109,888                64,712                  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                          (1)                          -                        -                        

97,058                  84,321                  109,888                64,712                  

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 97,059                  84,322                  109,888                64,712                  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                          (1)                          -                        -                        

97,058                  84,321                  109,888                64,712                  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.24                       0.21                       0.27                       0.16                       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 410,000                410,000                410,000                410,000                

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



ส่วนเกินจากการ รวม

ทุนเรือนหุน้ รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออกและชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 410,000                  (2,471)                     25,925                      338,998                772,452                20                           772,472                
สาํรองตามกฎหมาย -                          -                          5,495                         (5,495)                   -                        -                          -                        
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            97,059                  97,059                  (1)                            97,058                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 410,000                  (2,471)                     31,420                      430,562                869,511                19                           869,530                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 410,000                  (2,471)                     5,020                         75,207                  487,756                22                           487,778                
 สาํรองตามกฎหมาย -                          -                          3,236                         (3,236)                   -                        -                          -                        
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            84,322                  84,322                  (1)                            84,321                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 410,000                  (2,471)                     8,256                         156,293                572,078                21                           572,099                

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
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ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้

ท่ีออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 410,000                25,925                  425,851                861,776                
สาํรองตามกฎหมาย -                        5,495                    (5,495)                   -                        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        109,888                109,888                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 410,000                31,420                  530,244                971,664                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 410,000                5,020                    87,373                  502,393                
 สาํรองตามกฎหมาย -                        3,236                    (3,236)                   -                        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        64,712                  64,712                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 410,000                8,256                    148,849                567,105                

กาํไรสะสม

บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 123,759                106,674                135,831                81,348                  
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (4)                          (45)                        (4)                          (45)                        
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -                        (59)                        -                        (59)                        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินมดัจาํ -                        5,000                     -                        5,000                     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14,519                  3,175                     -                        -                        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,936                  9,042                     14,823                  8,948                     
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                        278                        -                        278                        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,355                     820                        1,344                     801                        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า -                        27,304                  -                        27,304                  
รายไดด้อกเบ้ีย (4,412)                   (1,295)                   (4,526)                   (1,295)                   
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 23,197                  6,851                     23,190                  6,851                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 173,350                157,745                170,658                129,131                
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (34,021)                 (49,879)                 (42,291)                 (36,939)                 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 23,418                  (8,471)                   27,970                  (9,353)                   
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (137,500)               (110,800)               (137,500)               (110,800)               
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 134,567                273,361                123,529                273,361                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                        (1,093)                   -                        (1,093)                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (199)                      (1,827)                   (198)                      (1,773)                   

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19,617                  57,112                  26,780                  19,260                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (87,873)                 48,654                  (41,233)                 48,654                  
เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 199,300                -                        199,300                -                        
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 3,808                     -                        3,808                     -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,391                     -                        1,391                     -                        

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 295,858                364,802                332,214                310,448                
จ่ายชาํระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า (3,405)                   (613)                      (3,405)                   (613)                      
ดอกเบ้ียรับ 1                            1                            125                        1                            
จ่ายดอกเบ้ีย (51,272)                 (33,121)                 (51,265)                 (33,121)                 
จ่ายภาษีเงินได้ (6,329)                   (6,718)                   (5,713)                   (4,539)                   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 234,853                324,351                271,956                272,176                

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                        50,000                  -                        50,000                  
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        8,000                     -                        
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,600)                   -                        (8,600)                   -                        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (7,849)                   (2,170)                   (7,849)                   (2,061)                   
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (935)                      (629)                      (772)                      (629)                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (17,384)                 47,201                  (9,221)                   47,310                  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ :
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (693)                      (163)                      (677)                      (163)                      
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (265,759)               (333,961)               (265,759)               (333,961)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลภายนอก 10,000                  40,000                  10,000                  40,000                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลภายนอก (30,000)                 (225,000)               (30,000)                 (225,000)               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (286,452)               (519,124)               (286,436)               (519,124)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (68,983)                 (147,572)               (23,701)                 (199,638)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด 295,790                326,274                215,818                305,148                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 226,807                178,702                192,117                105,510                

ข้อมูลเพิม่เติม

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 9,240                     (993)                      9,403                     (993)                      
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 32,516                  16,587                  32,516                  16,587                  
ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 10,147                  -                        10,147                  -                        
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน 40,000                  15,000                  40,000                  15,000                  
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 194,331                565,289                194,331                565,289                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



 

9 

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัตามกฎหมาย

ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์จาก “บริษทัจาํกดั” เป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน

2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ท่ีดิน พัฒนาท่ีดิน หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์

ทุกประเภท โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอใน

รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ

นําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่าน

งบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบ

การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ในงบ

การเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดย

เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอ

ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ 

ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก  แหล่งอ่ืนและ

นาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้

สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การ

ปรับประมาณการทางบัญชีจะบนัทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับ

ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ

กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นว

ปฏิบัติทางการบัญชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้– รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ 

   โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะ

มีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีไดมี้การจดัประเภทรายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ดังน้ี เพ่ือการเปรียบเทียบโดยไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ตามนโยบายการบญัชีเดิม จดัประเภทใหม่ 

ตามมาตราฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงวดสาม 

   เดือนส้ินสุด วันที ่31 มนีาคม 2561 

   

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 426,872 (5,471) 421,401 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 147,098 (1,002) 146,096 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 63,627 (6,473) 57,154 

 หน่วย : พนับาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามนโยบายการบญัชีเดิม จดัประเภทใหม่ 

ตามมาตราฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงวดสาม 

   เดือนส้ินสุด วันที ่31 มนีาคม 2561 

   

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 426,872 (5,471) 421,401 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 68,806 (1,002) 67,804 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 63,852 (6,473) 57,379 

รายการจดัประเภทขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ – บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุด

พกัอาศยัหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของอาคารชุดพกัอาศยั โดยจ่ายแทนลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียน

หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่รายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย

ให้ลูกคา้ ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกรายการดงักล่าวหักจากมูลค่ารายไดใ้นสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงั

วนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําห รับงบการเงินท่ี มีรอบระยะเวลาบัญ ชีท่ี เร่ิมในหรือหลัง 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั

ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั

วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง

การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี

เร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญา

เช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี

เร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้เน่ืองจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติั ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย นอกจากท่ีได้

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2 

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ 

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั* การร่วมคา้ 

*เดิมช่ือ บริษทั เอจี ทองหล่อ12 จาํกดั  
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บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทั้ งโดยทางตรงและ 

โดยทางออ้มในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูล

ฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี บริษทัฯ มีรายการสําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายการระหว่างบริษัทฯ กบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม    

บริษัทย่อย     

รายไดอ่ื้น - - 2,832 1,573 

ดอกเบ้ียรับ - - 114 - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย - - 6,996 3,664 

การร่วมค้า     

รายไดค้่านายหนา้ 515 - - - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 8,680  3,617 8,680  3,617 

ดอกเบ้ียรับ 3,945 1,167 3,945 1,167 

กรรมการและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - 4,018 - 4,018 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,295 5,343 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 489 190 

รวม 8,784 5,533 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

รายได้ค้างรับ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 703 2,703 

ลูกหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - 39 183 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวทิ 50 จาํกดั 30 20 30 20 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 8 - 8 - 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 38 20 77 203 

ดอกเบีย้ค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   (หมุนเวยีน)    

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - - 10 

ดอกเบีย้ค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   (ไม่หมุนเวยีน)    

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

   สุขมุวทิ 50 จาํกดั 7,523 6,355 7,523 6,355 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 3,317 540 3,317 540 

รวมดอกเบีย้ค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   (ไม่หมุนเวยีน) 10,840 6,895 10,840 6,895 



 

17 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 35,142 41,288 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - - 8,000 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่ 

   เกีย่วข้องกนั    

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

   สุขมุวทิ 50 จาํกดั 150,771 152,738 157,800 157,800 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 294,452 296,802 380,900 372,300 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่ 

   เกีย่วข้องกนั 445,223 449,540 538,700 530,100 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (3 เดือน) (12 เดือน) (3 เดือน) (12 เดือน) 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษัทย่อย 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - - 8,000 - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - - - 9,000 

ลดลงระหวา่งงวด - - (8,000) (1,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - - - 8,000 

กรรมการ     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - 950 - - 

ลดลงระหวา่งงวด - (950) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - - - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ  

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - - 8,000 
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เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ตามเง่ือนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยลงวนัท่ี 

27 ธนัวาคม 2561 รวมจาํนวน 8.00 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มีการคิด

อตัราดอกเบ้ียระหวา่งกนั ในอตัราร้อยละ 9 ต่อปี 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 0.95 ลา้นบาท และ 1.00 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าว

ไม่ไดจ้ดัทาํสัญญากูย้มืเงินไม่มีหลกัประกนัและไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (3 เดือน) (12 เดือน) (3 เดือน) (12 เดือน) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

การร่วมค้า     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 449,540 157,800 530,100 157,800 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 8,600 372,300  8,600 372,300 

ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

ผลขาดทุนเกินทุนในการร่วมคา้ 

ระหวา่งงวด (หมายเหตุ 8) (12,917) (80,560) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

   ทีเ่กีย่วข้องกนั 445,223 449,540 538,700 530,100 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินระยะยาวแก่การร่วมคา้ ตามเง่ือนไขในสัญญาระหวา่ง

ผูถื้อหุน้ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 รวมจาํนวน 510.00 ลา้นบาท บริษทัฯให้เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวในปี 2561

เป็นจาํนวนเงิน 372.30 ล้านบาท เงินให้กู ้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน มีการคิดอัตรา

ดอกเบ้ียระหวา่งกนั ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะยาวแก่การร่วมคา้ ตามเง่ือนไขในสัญญาระหวา่งผู ้

ถือหุ้นลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 รวมจาํนวน 157.80 ลา้นบาท เงินให้กู ้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มี

หลกัประกนั มีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหวา่งกนั ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย

ภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั 126 1,237 126 1,237 

รายได้รับล่วงหน้าค่านายหน้า 

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวทิ 50 จาํกดั 10,847 11,361 - - 

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ 

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวทิ 50 จาํกดั 8,148 6,604 8,148 6,604 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 6,192 3,096 6,192 3,096 

รวมรายได้รับล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ 

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 14,340 9,700 14,340 9,700 

รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 40,000 - 

เงนิรับล่วงหน้าค่าทีด่นิ     

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั 354,300 155,000 354,300 155,000 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2562 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบัการร่วมคา้แห่งหน่ึง จาํนวน 885.75 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ได้รับเงินมัดจาํค่าท่ีดิน จาํนวน 354.30 ลา้นบาท บริษทัฯ มีกาํหนดการโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้งหมดภายในเดือนกนัยายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจองสิทธ์ิห้องชุดกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญาจาํนวน

1,147.83 ลา้นบาทโดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินจองสิทธ์ิแลว้ในระหวา่งงวด จาํนวน 40 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกเป็น

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสดในมือ 49,254 18,357 49,209 18,312 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 150,644 224,178 116,057 145,680 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,364 14,314 1,306 14,241 

เงินฝากระหวา่งทาง 25,545 38,941 25,545 37,585 

รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 226,807 295,790 192,117 215,818 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้า 4,093 14,320 - - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

รายไดค้า้งรับ 1,320 4,087 2,023 6,790 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 20 77 203 

เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 93,016 50,562 93,016 50,562 

เงินมดัจาํ 15,453 15,534 15,453 15,494 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,600 6,354 8,981 5,323 

ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 10 

อ่ืนๆ 3,947 2,129 3,001 1,888 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 123,374 78,686 122,551 80,270 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 127,467 93,006 122,551 80,270 
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7. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,757,376 3,525,795 3,757,376 3,525,795 

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 1,537,791 1,297,482 1,499,897 1,259,588 

ระบบสาธารณูปโภค 162,837 130,553 162,421 130,137 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 132,022 106,092 131,866 105,935 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 273,806 232,494 273,806 232,494 

รวม 5,863,832 5,292,416 5,825,366 5,253,949 

หกั จาํนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้ 

   จนถึงปัจจุบนั (1,701,217) (1,272,228) (1,690,180) (1,272,228) 

ต้นทุนโครงการพฒันา 

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 4,162,615 4,020,188 4,135,186 3,981,721 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของ

บริษทับางส่วนไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 13) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 42.66 ลา้นบาท และ 16.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็นตน้ทุนขายสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 และ 2561 สาํหรับงบการเงินรวม จาํนวน 527.14 ลา้นบาท และ 309.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 516.10 ลา้นบาท และ 309.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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8. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ประกอบดว้ย: 

   
หน่วย : พนับาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  
สัดส่วนเงินลงทุน (%) ทุนชาํระแลว้ 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

บญัชีวธีิราคาทุน 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 2562 2561 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

   เพ่ือขายภายใตช่ื้อ  

   โครงการ “The Excel  

   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 - - 10,199 10,199 1,967 3,175 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

   เพ่ือขายภายใตช่ื้อ 

   โครงการ“The Impression 

   Eakkamai” 

51.00 51.00 100,000 100,000 - - 51,000 51,000 10,949 - 

 

 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั เอจี ทองหล่อ 

12 จาํกดั) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

   เพ่ือขาย 

62.10 62.10 20,000 20,000 10,760 

 

 

12,362 

 

 

12,420 

 

 

12,420 

 

 

1,603 

 

 

- 

 

 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า      
10,760 12,362 73,619 73,619 14,519 3,175 
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ข้อมูลทางการเงนิของการร่วมค้า 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ และมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

เงินสดและรายการการเทียบเท่าเงินสด 49,554 106,798 37,485 50,007 12,761 92,092 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 726,245 664,377 1,608,054 1,523,280 354,470 275,103 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8,932 7,999 7,889 2,036 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 248,687 248,195 748,679 748,211 - - 

หน้ีสินหมุนเวยีน 221,401 218,410 58,737 3,109 168 103 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 310,000 310,000 768,000 730,000 344,890 344,890 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 18,425 12,496 6,803 1,325 4,847 2,296 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

งบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม      

รายไดร้วม 96 - - - 67 - 

ขาดทุนสุทธิ 3,856 6,226 21,470 - 2,581 - 
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั รวม 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ (13,783) (9,927) 71,209 92,678 17,326 19,906   

สัดส่วนการถือหุน้ใน 

    การร่วมคา้ (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10   

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ 

    ของการร่วมค้า (7,029) (5,062) 36,316 47,266 10,760 12,362   

การตดักาํไรระหวา่งกนัจาก 

    รายไดค้่านายหนา้จากการ 

    ขายท่ีดิน - - (122,764) (122,764) - -   

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า 

   การลงทุนในการร่วมค้า -  

   สุทธิ - - - - 10,760 12,362 10,760 12,362 

ผลขาดทุนเกนิทุนแสดงหัก 

   จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ 

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (7,029) (5,062) (86,448) (75,498) - - (93,477) (80,560) 
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9. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 90,582 89,247 

ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด (ราคาทุน) 17,252 17,252 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (14,619) (14,506) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 93,215 91,993 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 14.62 

ลา้นบาท และ 8.86 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 14.51 ลา้นบาท และ 8.76 ลา้นบาท ตามลาํดบัได้

บนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้

งานอยู ่จาํนวน 13.57 ลา้นบาท 

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 7,930 7,595 

ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด  (ราคาทุน) 772 772 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (317) (317) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 8,385 8,050 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  การเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  

   (ค่าเส่ือมราคา) - 458 - 458 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 

    รายไดค้่าเช่า 5,641 (681) - 4,960 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,374 271 - 1,645 

รายไดค้่านายหนา้จากการขายท่ีดิน 

   ระหวา่งกนั 24,553 - - 24,553 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  31,568 48 - 31,616 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

   (ค่าเส่ือมราคา)    1,520 (1,520) - - 

รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 1,520 (1,520) - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับัญชี - สุทธิ 30,048 1,568 - 31,616 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  

   (ค่าเส่ือมราคา) - 456 - 456 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 

    รายไดค้่าเช่า 5,641 (681) - 4,960 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,364 269 - 1,633 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  7,005 44 - 7,049 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

   (ค่าเส่ือมราคา)    1,521 (1,521) - - 

รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 1,521 (1,521) - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 5,484 1,565 - 7,049 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 28,269 28,851 27,508 23,134 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,568) (6,498) (1,565) (6,498) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,701 22,353 25,943 16,636 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบางแห่ง ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสาม

เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561  

บริษทัย่อยบางแห่งใช้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามอตัราขั้นบนัได ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 สาํหรับผูป้ระกอบการซ่ึงเป็น

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจ้าหนีก้ารค้า 193,558 195,280 186,773 182,974 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126 1,237 126 1,237 

รายไดรั้บล่วงค่าหนา้นายหนา้ 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,847 11,361 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริหารจดัการ 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,340 9,700 14,340 9,700 

เจา้หน้ีอ่ืน 19,756 25,539 19,609 24,974 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 34,270 28,732 34,270 28,732 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 14,972 15,021 14,972 15,021 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,661 3,511 5,544 3,498 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,532 19,101 32,108 18,252 

เงินรับล่วงหนา้ค่าส่วนกลาง 10,361 7,163 10,361 7,163 

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 15,567 6,327 15,567 6,164 

อ่ืนๆ 2,567 3,777 1,813 1,634 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 161,999 131,469 148,710 116,375 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 355,557 326,749 335,483 299,349 
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13. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ   

วงเงิน 647.10 ลา้นบาท 287,321 260,000 

วงเงิน 750.00 ลา้นบาท 155,891 350,610 

วงเงิน 304.40 ลา้นบาท 153,400 153,400 

วงเงิน 366.00 ลา้นบาท 171,000 171,000 

วงเงิน 230.00 ลา้นบาท 230,000 230,000 

วงเงิน 623.10 ลา้นบาท 232,553 235,100 

วงเงิน 765.00 ลา้นบาท 155,000 155,000 

วงเงิน 586.00 ลา้นบาท 150,000 150,000 

วงเงิน 327.00 ลา้นบาท 165,600 165,600 

วงเงิน 270.00 ลา้นบาท 270,000 270,000 

วงเงิน 381.60 ลา้นบาท 100,500 - 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (17,308) (17,809) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,053,957 2,122,901 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,339,398) (1,507,929) 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 714,559 614,972 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 2,122,901 730,636 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 194,331 2,539,658 

ลดลงระหวา่งงวด (263,275) (1,147,393) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 2,053,957 2,122,901 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดให้ชาํระคืนในอตัรา 

ร้อยละ 60 - 80 ของราคาขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า เม่ือมีการขอปลดจาํนองพ้ืนท่ีและ 

โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรายย่อยในโครงการ ทั้งน้ีราคาขายต่อยูนิตตอ้งไม่ตํ่ากว่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และ

กาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือน

สิงหาคม 2566  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี

กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั

บุคคลอ่ืนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หกู้ ้

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งหมดดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้

เป็นจาํนวน 2,641.51 ลา้นบาท และ 2,850.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14. เงนิกู้ยืมจากบุคคลภายนอกทีถ่ึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี 

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 130,000 150,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ในระหวา่งงวด มีรายละเอียด

ดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 150,000 225,000 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 10,000 150,000 

ลดลงระหวา่งงวด (30,000) (225,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 130,000 150,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้มืจากบุคคลภายนอก เพ่ือวตัถุประสงคใ์น

การจ่ายชาํระค่าท่ีดินสาํหรับโครงการและใชห้มุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี กาํหนดชาํระ

ให้เสร็จส้ินภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา โดยเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกทั้งหมดคํ้าประกนัโดยเช็คจ่าย

ลงวนัท่ีล่วงหนา้  
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15. หุ้นกู้ - สุทธิ 

หุน้กู ้ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด 936,000 182,100 

ออกเพ่ิมระหวา่งงวด - 753,900 

 936,000 936,000 

หกั ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (11,565) (14,607) 

 924,435 921,393 

หกั หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (346,832) (338,229) 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินงวด 577,603 583,164 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีหุน้กู ้จาํนวน 936.00 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดไม่ระบุช่ือ

ผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วย

ละ 1,000 บาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่าย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้าํนวน 22.82 ลา้น

บาท ทั้งน้ีหุ้นกูด้งักล่าวมีอาย ุ9 - 24 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 7.62 - 8.72 ต่อปี ซ่ึงจะครบกาํหนด

ไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ซ่ึงบริษทัฯ ไดว้า่จา้งให้บริษทัหลกัทรัพยส์องแห่งเป็นตวัแทน

ในการเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ โดยไดท้าํสัญญาจาํนาํตัว๋แลกเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนัดชาํระเงินตน้ 

หรือดอกเบ้ียของหุน้กู ้

16. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในส่วนงานแนวสูง เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียม และส่วนงานแนวราบ เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทาวน์

โฮม รวมทั้งใหบ้ริการบริหารอาคารและเป็นนายหนา้ในการขายอสังหาริมทรัพย ์โดยรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงาน

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
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 หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคารและ

นายหนา้ในการขาย

อสังหาริมทรัพย ์

 

รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

 

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 824,982 421,401 9,410 146,096 834,392 567,497 - - 834,392 567,497 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 6,981 3,664 6,981 3,664 (6,981) (3,664) - - 

รวมรายได้ 824,982 421,401 16,391 149,760 841,373 571,161 (6,981) (3,664) 834,392 567,497 

กาํไรของส่วนงาน 297,631 111,685 1,850 100,560 299,481 212,245 (2,386) (1,887) 297,095 210,358 

รายไดอ่ื้น         17,967 6,941 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (98,734) (57,154) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (54,853) (43,445) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         (14,519) (3,175) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (23,197) (6,851) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         123,759 106,674 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (26,701) (22,353) 

กาํไรสําหรับงวด         97,058 84,321 

สินทรัพยด์าํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย          

   ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 92,008 63,729 1,207 1,480 93,215 65,209 - - 93,215 65,209 

   อ่ืนๆ 6,254,680 2,703,187 87,008 99,681 6,341,688 2,802,868 (239,148) (46,675) 6,102,540 2,756,193 

รวมสินทรัพย์ดาํเนินงาน 6,346,688 2,766,916 88,215 101,161 6,434,903 2,868,077 (239,148) (46,675) 6,195,755 2,821,402 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

17.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระค่าซ้ือท่ีดินท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในอนาคต จาํนวน 1,224.47 ลา้นบาท และ

1,234.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าท่ีดินแลว้ จาํนวน 262.50 ลา้นบาท และ 165.00 ลา้น

บาท ตามลาํดบั และมีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้งหมดภายในปี 2562 

17.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตามสัญญา

ก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 996.32 ลา้นบาท และ 644.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

17.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่า

ก่อสร้างสาํนกังานขายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 7.27 ลา้นบาท และ 1.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

17.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานและสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 61,093 60,208 59,950 58,888 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35,172 44,646 34,911 44,226 

รวม 96,265 104,854 94,861 103,114 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

18.1 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลหน่ึง จาํนวน 40 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ 

ไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าท่ีดิน จาํนวน 20 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํสัญญา และมีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตาม

สัญญาจะซ้ือจะขายทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 2563 

18.2 เม่ือวัน ท่ี  5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ ้มครองแรงงาน (ฉบับ ท่ี  7) พ .ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน 

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนั

ครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินสํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 1.32 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ : 1.31 ลา้นบาท) บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 

ในกาํไรหรือขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้
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18.3 เม่ือวนัท่ี 26 - 30 เมษายน 2562 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนและผูมี้อุปการะคุณของบริษทัจาํนวน 

150 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.90 บาท และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนรับชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 หุ้นของบริษทัฯ เร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

19. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
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