
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของ
บริษทั ออลล ์อินสไปร์ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอป-
เมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2562



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 275,158              295,790              216,426              215,818              

เงินลงทุนชวัคราว 51,400                1,391                  51,400                1,391                  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 6 340,751              93,006                326,417              80,270                

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 4 114,313              157,248              136,701              187,889              

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                     -                     -                     8,000                  

เงินมดัจาํค่าทีดิน 18.1 635,190              165,000              635,190              165,000              

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย - สุทธิ 7 3,974,306           4,020,188           3,946,878           3,981,721           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,391,118           4,732,623           5,313,012           4,640,089           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสนัทีมีภาระผกูพนั 15 54,329                54,242                54,329                54,242                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 452,489              449,540              560,700              530,100              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 9,122                  12,362                73,619                73,619                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     31,480                31,480                

ทีดินรอการพฒันา 614,020              614,020              614,020              614,020              

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 90,072                90,582                86,055                89,247                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 9,522                  7,930                  9,034                  7,595                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 29,923                30,048                5,350                  5,484                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4 28,777                19,057                26,502                17,614                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,288,254           1,277,781           1,461,089           1,423,401           

รวมสินทรัพย์ 6,679,372           6,010,404           6,774,101           6,063,490           

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 400,000              395,957              400,000              395,957              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 12 361,285              326,749              343,679              299,349              

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,035                  2,880                  2,963                  2,813                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13 1,572,245           1,507,929           1,572,245           1,507,929           

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 14 130,000              150,000              130,000              150,000              

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15 810,256              338,229              810,256              338,229              

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 843,511              1,026,606           843,511              1,019,966           

เงินรับล่วงหนา้ค่าทีดิน 4 354,300              155,000              354,300              155,000              

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 38,338                81,804                37,312                79,874                

รวมหนสิีนหมุนเวียน 4,512,970           3,985,154           4,494,266           3,949,117           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 8,342                  8,379                  8,342                  8,379                  

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 8,566                  10,122                8,471                  9,991                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 304,403              614,972              304,403              614,972              

หุน้กู ้- สุทธิ 15 118,741              583,164              118,741              583,164              

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า 15,806                28,207                15,806                28,207                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 10,903                6,869                  10,814                6,819                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,737                  1,065                  3,737                  1,065                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 470,498              1,252,778           470,314              1,252,597           

รวมหนสิีน 4,983,468           5,237,932           4,964,580           5,201,714           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               16

ทุนจดทะเบียน

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

หุน้ทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 410,000              410,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 560,364              -                     560,364              -                     

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,471)                (2,471)                -                     -                     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 37,794                25,925                37,794                25,925                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 540,198              338,998              651,363              425,851              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,695,885           772,452              1,809,521           861,776              

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 19                       20                       -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,695,904           772,472              1,809,521           861,776              

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,679,372           6,010,404           6,774,101           6,063,490           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

2, 3, 4

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 794,136              539,592              794,136              539,592              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16,725                15,168                -                     -                     

รายไดอื้น 28,722                7,568                  30,888                9,558                  

รวมรายได้ 839,583              562,328              825,024              549,150              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 471,174              326,049              471,215              326,049              

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 9,095                  4,040                  -                     -                     

ค่าใชจ้่ายในการขาย 100,819              84,417                102,101              88,868                

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 76,809                38,821                75,890                37,569                

รวมค่าใช้จ่าย 657,897              453,327              649,206              452,486              

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 181,686              109,001              175,818              96,664                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (16,372)              (349)                   -                     -                     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 165,314              108,652              175,818              96,664                

ตน้ทุนทางการเงิน (22,468)              (5,839)                (22,464)              (5,839)                

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 142,846              102,813              153,354              90,825                

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (26,836)              (21,979)              (25,861)              (19,482)              

กาํไรสําหรับงวด 116,010              80,834                127,493              71,343                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                     -                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 116,010              80,834                127,493              71,343                

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 116,010              80,835                127,493              71,343                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     (1)                       -                     -                     

116,010              80,834                127,493              71,343                

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 116,010              80,835                127,493              71,343                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     (1)                       -                     -                     

116,010              80,834                127,493              71,343                

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 0.23                    0.20                    0.25                    0.17                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

ทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 508,901              410,000              508,901              410,000              

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

2, 3, 4, 17

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,619,118           960,993              1,603,002           960,993              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 26,135                161,264              -                     67,804                

รายไดอื้น 46,689                14,509                51,800                18,073                

รวมรายได้ 1,691,942           1,136,766           1,654,802           1,046,870           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 998,525              635,765              987,528              635,765              

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 19,041                51,463                -                     -                     

ค่าใชจ้่ายในการขาย 199,553              141,571              202,856              146,247              

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 131,662              82,266                129,579              79,995                

รวมค่าใช้จ่าย 1,348,781           911,065              1,319,963           862,007              

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 343,161              225,701              334,839              184,863              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (30,891)              (3,524)                -                     -                     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 312,270              222,177              334,839              184,863              

ตน้ทุนทางการเงิน (45,665)              (12,690)              (45,654)              (12,690)              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 266,605              209,487              289,185              172,173              

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 11 (53,537)              (44,332)              (51,804)              (36,118)              

กาํไรสําหรับงวด 213,068              165,155              237,381              136,055              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                     -                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 213,068              165,155              237,381              136,055              

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 213,069              165,157              237,381              136,055              

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                       (2)                       -                     -                     

213,068              165,155              237,381              136,055              

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 213,069              165,157              237,381              136,055              

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                       (2)                       -                     -                     

213,068              165,155              237,381              136,055              

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 0.46                    0.40                    0.52                    0.33                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

ทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 459,724              410,000              459,724              410,000              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



ส่วนเกินจากการ รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียที

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 410,000                -                      (2,471)                   25,925                  338,998              772,452              20                         772,472              

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพมิทุน 16 150,000                585,000              -                        -                        -                      735,000              -                        735,000              

ค่าใชจ่้ายทางตรงเกียวกบัการจาํหน่ายหุน้เพมิทุน 16 -                        (24,636)               -                        -                        -                      (24,636)               -                        (24,636)               

สาํรองตามกฎหมาย -                        -                      -                        11,869                  (11,869)               -                      -                        -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด -                        -                      -                        -                        213,069              213,069              (1)                          213,068              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 560,000                560,364              (2,471)                   37,794                  540,198              1,695,885           19                         1,695,904           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 410,000                -                      (2,471)                   5,020                    75,207                487,756              22                         487,778              

 สาํรองตามกฎหมาย -                        -                      -                        6,803                    (6,803)                 -                      -                        -                      

จ่ายเงินปันผล -                        -                      -                        -                        (60,024)               (60,024)               -                        (60,024)               

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด -                        -                      -                        -                        165,157              165,157              (2)                          165,155              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 410,000                -                      (2,471)                   11,823                  173,537              592,889              20                         592,909              

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี                      7



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 410,000                          -                                  25,925                            425,851                          861,776                          

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพมิทุน 16 150,000                          585,000                          -                                  -                                  735,000                          

ค่าใชจ่้ายทางตรงเกียวกบัการจาํหน่ายหุน้เพมิทุน 16 -                                  (24,636)                           -                                  -                                  (24,636)                           

สาํรองตามกฎหมาย -                                  -                                  11,869                            (11,869)                           -                                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  237,381                          237,381                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 560,000                          560,364                          37,794                            651,363                          1,809,521                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 410,000                          -                                  5,020                              87,373                            502,393                          

 สาํรองตามกฎหมาย -                                  -                                  6,803                              (6,803)                             -                                  

 จ่ายเงินปันผล -                                  -                                  -                                  (60,024)                           (60,024)                           

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  136,055                          136,055                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 410,000                          -                                  11,823                            156,601                          578,424                          

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี                      8



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 266,605              209,487              289,185              172,173              

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (9)                       (90)                     (9)                       (90)                     

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                     (188)                   -                     (188)                   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 30,891                3,524                  -                     -                     

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,322                18,412                29,048                18,218                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                     3,740                  -                     3,740                  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 4,034                  1,640                  3,995                  1,602                  

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า -                     26,986                -                     26,986                

รายไดด้อกเบีย (9,389)                (3,329)                (9,406)                (3,267)                

ค่าใชจ้่ายดอกเบียจ่าย 45,665                12,690                45,654                12,690                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 367,119              272,872              358,467              231,864              

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (247,751)            (64,300)              (246,157)            (61,031)              

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 42,935                (12,761)              51,188                (17,079)              

เงินมดัจาํค่าทีดิน (510,190)            (278,300)            (510,190)            (278,300)            

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย 449,763              366,782              438,724              366,782              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน -                     (685)                   -                     (685)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,665)                (4,028)                (846)                   (3,971)                

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 32,205                67,223                41,836                58,673                

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (194,624)            174,608              (187,984)            174,608              

เงินรับล่วงหนา้ค่าทีดิน 199,300              -                     199,300              -                     

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (37)                     8,252                  (37)                     8,252                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,672                  -                     2,672                  -                     

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 139,727              529,663              146,973              479,113              

จ่ายชาํระหนีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า (12,401)              (8,921)                (12,401)              (8,921)                

ดอกเบียรับ 1,260                  437                     1,287                  375                     

จ่ายดอกเบีย (103,640)            (53,975)              (103,629)            (53,975)              

จ่ายภาษีเงินได้ (96,885)              (29,586)              (94,232)              (26,476)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (71,939)              437,618              (62,002)              390,116              

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินลงทุนระยะสนัทีติดภาระคาํประกนัเพิมขึน -                     (39,055)              -                     (39,055)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว -                     168,000              -                     168,000              

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (50,000)              (200,000)            (50,000)              (200,000)            

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                     8,000                  -                     

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                     -                     (1,000)                

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (30,600)              -                     (30,600)              -                     

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (30,907)              (20,379)              (27,951)              (20,270)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,200                  700                     3,200                  700                     

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,471)                (1,012)                (2,155)                (1,012)                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (110,778)            (91,746)              (99,506)              (92,637)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ :

เงินสดจ่ายหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (1,401)                (328)                   (1,370)                (328)                   

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (526,878)            (508,147)            (526,878)            (508,147)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลภายนอก 10,000                150,000              10,000                150,000              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลภายนอก (30,000)              (225,000)            (30,000)              (225,000)            

เงินสดรับจากหุน้กู้ -                     453,217              -                     453,217              

เงินสดรับจากการเพิมทุนหุน้สามญั 735,000              -                     735,000              -                     

ค่าใชจ้่ายทางตรงเกียวกบัการจาํหน่ายหุน้เพิมทุน (24,636)              -                     (24,636)              -                     

เงินปันผลจ่าย -                     (60,024)              -                     (60,024)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 162,085              (190,282)            162,116              (190,282)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (20,632)              155,590              608                     107,197              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 295,790              326,274              215,818              305,148              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันสินงวด 275,158              481,864              216,426              412,345              

ข้อมูลเพมิเตมิ

เจา้หนีซือทรัพยสิ์นเพิมขึนระหวา่งงวด 226                     956                     389                     956                     

ดอกเบียจ่ายทีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 66,159                34,349                66,159                34,349                

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีทีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 23,606                15,463                23,606                15,463                

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายเพิมขึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าทีดิน 40,000                123,000              40,000                123,000              

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายเพิมขึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 274,116              1,406,966           274,116              1,406,966           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัตำมกฎหมำย
ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์จำก “บริษทัจ ำกดั” เป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบญัญติัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน
2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขำย ท่ีดิน พัฒนำท่ีดิน หมู่บ้ำนจัดสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย ์
ทุกประเภท โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียน ตั้งอยู่เลขท่ี 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้ ำเสนอใน
รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย  ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำร
น ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดท ำเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมำยเหตุ
ประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ้่ำน
งบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

นอกจำกท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล รำยกำรอ่ืนๆ ในงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุน 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 โดย
เน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอ
ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณ
และข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำงๆ 
ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำก  แหล่งอ่ืนและ
น ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้
สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำร
ปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีกำรประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม ประกอบด้วยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่ำ 
“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ

งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนว

ปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี

ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้– รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร 

   โฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่น

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้

เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะ

มีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญั

ต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ดงัน้ี เพ่ือกำรเปรียบเทียบโดย

ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

ตำมนโยบำยกำร

บญัชีเดิม จดัประเภท 

จดัประเภทตำม

มำตรฐำนใหม ่

ตำมมำตรำฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุด วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561     

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 550,244 - (10,652) 539,592 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 93,865 1,204 (10,652) 84,417 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 40,025 (1,204) - 38,821 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุด วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561     

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 977,116 - (16,123) 960,993 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 162,266 - (1,002) 161,264 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 158,696 - (17,125) 141,571 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ตำมนโยบำยกำร

บญัชีเดิม จดัประเภท 

จดัประเภทตำม

มำตรฐำนใหม ่

ตำมมำตรำฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุด วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561     

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 550,244 - (10,652) 539,592 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 98,316 1,204 (10,652) 88,868 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 38,773 (1,204) - 37,569 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
   เบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุด วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561     

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 977,116 - (16,123) 960,993 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 68,806 - (1,002) 67,804 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 163,372 - (17,125) 146,247 

รำยกำรจดัประเภทขำ้งตน้มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กำรจ่ำยช ำระค่ำใชจ่้ำยแทนลูกคำ้ – บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนหน่วยในอำคำรชุด

พกัอำศยัหรือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงนิติบุคคลของอำคำรชุดพกัอำศยั โดยจ่ำยแทนลูกคำ้เม่ือลูกคำ้จดทะเบียน

หน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจำรณำว่ำรำยกำรเหล่ำน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำย

ให้ลูกคำ้ ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกรำยกำรดังกล่ำวหักจำกมูลค่ำรำยไดใ้นสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็น

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบับใหม่  ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำห รับงบกำรเงินท่ี มีรอบระยะเวลำบัญ ชีท่ี เร่ิมในหรือหลัง 

วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั

ซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน

จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง

กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบั

วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ี

เร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร

ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร

แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำ

เช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบั

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ี

เร่ิมน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได้เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฏิบติั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย นอกจำกท่ีได้
เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 2 

4. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ
ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 
บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 
บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั* กำรร่วมคำ้ 
*เดิมช่ือ บริษทั เอจี ทองหล่อ12 จ ำกดั  
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บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีควำมเก่ียวข้องกันทั้ งโดยทำงตรงและ 
โดยทำงออ้มในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูล
ฐำนท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี บริษทัฯ มีรำยกำรส ำหรับงวดสำมเดือน
และหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

   

บริษัทย่อย     

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 2,266 2,103 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย - - 5,807 6,945 

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 1,102 - - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 737 2,269 737 2,269 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 8,681 1,349 8,681 1,349 
ดอกเบ้ียรับ 4,097 1,181 4,097 1,181 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน    

บริษัทย่อย     
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 5,098 3,676 
ดอกเบ้ียรับ - - 114 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย - - 12,803 10,609 

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 1,617 - - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 737 4,537 737 4,537 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 17,361 2,698 17,361 2,698 
ดอกเบ้ียรับ 8,042 2,348 8,042 2,348 

กรรมกำรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั     
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ - 4,018 - 4,018 

บริษทัฯ มีรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้โดยใชร้ำคำทุนบวกก ำไรและตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 
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ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,818 11,217 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจำ้ง 1,755 380 

รวม 18,573 11,597 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือของรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

รำยได้ค้ำงรับ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 666 2,703 

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - - 183 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 26 20 26 20 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 14 - 14 - 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 40 20 40 203 

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 
   (หมุนเวยีน)     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - - 10 
ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 
   (ไม่หมุนเวยีน)     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 8,703 6,355 8,703 6,355 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 6,235 540 6,235 540 

รวมดอกเบีย้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
   (ไม่หมุนเวยีน) 14,938 6,895 14,938 6,895 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 29,750 41,288 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - - 8,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ี 
   เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 146,906 152,738 157,800 157,800 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 305,583 296,802 402,900 372,300 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่ 
   เกีย่วข้องกนั 452,489 449,540 560,700 530,100 

ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 (6 เดือน) (12 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - - 8,000 - 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด - - - 9,000 

ลดลงระหวำ่งงวด - - (8,000) (1,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - - - 8,000 

กรรมกำร     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - 950 - - 

ลดลงระหวำ่งงวด - (950) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - - - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ  
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - - - 8,000 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ตำมเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยลงวนัท่ี 
27 ธันวำคม 2561 รวมจ ำนวน 8.00 ลำ้นบำท เงินให้กูย้ืมระยะสั้นดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิด
อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งกนั ในอตัรำร้อยละ 9 ต่อปี 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวน 0.95 ลำ้นบำท และ 1.00 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำว
ไม่ไดจ้ดัท ำสญัญำกูย้มืเงินไม่มีหลกัประกนัและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 (6 เดือน) (12 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
กำรร่วมค้ำ     
ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 449,540 157,800 530,100 157,800 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 30,600 372,300 30,600 372,300 
ลดลงจำกส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
ผลขำดทุนเกินทุนในกำรร่วมคำ้ 
ระหวำ่งงวด (หมำยเหตุ 8) (27,651) (80,560) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกัน 452,489 449,540 560,700 530,100 

 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำให้กูย้ืมเงินระยะยำวแก่กำรร่วมคำ้ ตำมเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงผู ้
ถือหุ้นลงวนัท่ี 22 สิงหำคม 2561 รวมจ ำนวน 510.00 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 
บริษทัฯมีให้เงินให้กูย้ืมระยะยำวดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 402.90 ลำ้นบำท และ 372.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงินให้
กูย้ืมระยะยำวดงักล่ำวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนั ในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2566 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2560 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำให้กูย้ืมเงินระยะยำวแก่กำรร่วมคำ้ ตำมเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงผู ้
ถือหุ้นลงวนัท่ี 22 สิงหำคม 2560 รวมจ ำนวน 157.80 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนั ในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในวนัท่ี 10 สิงหำคม 2565 

 

 



 

22 

 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขมุวิท 50 จ ำกดั 101 1,237 101 1,237 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 216 - 16 - 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 317 1,237 117 1,237 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 9,745 11,361 - - 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 1,438 - - - 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 11,183 11,361 - - 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 9,692 6,604 9,692 6,604 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 9,288 3,096 9,288 3,096 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 18,980 9,700 18,980 9,700 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำที่ดิน     
บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 354,300 155,000 354,300 155,000 

เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบักำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง จ ำนวน 885.75 ลำ้นบำท 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน จ ำนวน 354.30 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีก ำหนดกำรโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสญัญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในเดือนกนัยำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจองสิทธ์ิห้องชุดกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง มูลค่ำตำมสัญญำจ ำนวน
1,147.83 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินจองสิทธ์ิแลว้ในระหว่ำงงวด จ ำนวน 40 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึก
เป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีภำระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้คืนเงินจอง
สิทธ์ิตำมสัญญำจองสิทธ์ิห้องชุดแก่บริษทัย่อยดงักล่ำว จ ำนวน 40 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้กำรคืนเงินทั้งจ ำนวน
แลว้ในเดือน มิถุนำยน 2562 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เงินสดในมือ 275 18,357 230 18,312 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 203,492 224,178 144,807 145,680 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 28,977 14,314 28,975 14,241 

เงินฝำกระหวำ่งทำง 42,414 38,941 42,414 37,585 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 275,158 295,790 216,426 215,818 

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 13,101 14,320 - - 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
รำยไดค้ำ้งรับ 1,176 4,087 1,842 6,790 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40 20 40 203 
เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 133,303 50,562 133,303 50,562 
เงินทดรองจ่ำยสิทธิกำรเช่ำช่วง 150,000 - 150,000 - 
เงินมดัจ ำ 15,182 15,534 15,154 15,494 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 23,027 6,354 21,271 5,323 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 10 

อ่ืนๆ 4,922 2,129 4,807 1,888 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 327,650 78,686 326,417 80,270 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 340,751 93,006 326,417 80,270 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2562 บริษทัฯได้ท ำสัญญำซ้ือสิทธิกำรเช่ำช่วงอำคำรห้ำงสรรพสินคำ้กับบริษทัแห่งหน่ึง 
จ ำนวน 150 ลำ้นบำท มีก ำหนดระยะเวลำสิทธิกำรเช่ำ จ ำนวน 29 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 มกรำคม 2591 โดยบริษทัฯไดจ่้ำย
ช ำระค่ำสิทธิเช่ำช่วงแลว้ ณ วนัท่ีท ำสัญญำ บริษทัฯมีสิทธิให้บุคคลใด หรือ บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ  ำกดั เขำ้เปล่ียน
ช่ือ กำรรับโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรหำ้งสรรพสินคำ้ หรือกำรเขำ้จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ 
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7. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,760,999 3,525,795 3,760,999 3,525,795 
ค่ำก่อสร้ำงและค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำง 1,729,039 1,297,482 1,691,145 1,259,588 
ระบบสำธำรณูปโภค 177,839 130,553 177,423 130,137 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำโครงกำร 157,708 106,092 157,552 105,935 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 320,908 232,494 320,908 232,494 

รวม 6,146,493 5,292,416 6,108,027 5,253,949 
หกั จ ำนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำยแลว้ 
   จนถึงปัจจุบนั (2,172,187) (1,272,228) (2,161,149) (1,272,228) 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำ 
   อสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 3,974,306 4,020,188 3,946,878 3,981,721 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 ท่ีดินของโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดิน
ของบริษทับำงส่วนไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 13) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 จ ำนวน 89.77 ลำ้นบำท และ 16.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 998.53 ลำ้นบำท และ 635.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 987.53 ลำ้นบำท และ 635.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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8. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ย: 

   หน่วย : พนับำท 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

  สดัส่วนเงินลงทุน (%) ทุนช ำระแลว้ 
มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
บญัชีวิธีรำคำทุน 

ส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร 
30 มิถุนำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
30 มิถุนำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
30 มิถุนำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
30 มิถุนำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 2562 2561 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำยภำยใตช่ื้อ  
   โครงกำร “The Excel  
   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 - - 10,199 10,199 5,831 3,524 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำยภำยใตช่ื้อ 
   โครงกำร“The Impression 
   Eakkamai” 

51.00 51.00 100,000 100,000 - - 51,000 51,000 21,820 - 
 
 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั เอจี ทองหล่อ 
12 จ ำกดั) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำย 

62.10 62.10 20,000 20,000 9,122 
 
 

12,362 
 
 

12,420 
 
 

12,420 
 
 

3,240 
 
 

- 
 
 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ      
9,122 12,362 73,619 73,619 30,891 3,524 
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ข้อมูลทำงกำรเงินของกำรร่วมค้ำ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ และมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ  ำกดั 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรกำรเทียบเท่ำเงินสด 12,336 106,798 50,024 50,007 12,674 92,092 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 764,406 664,377 1,623,481 1,523,280 354,471 275,103 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,845 7,999 13,166 2,036 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - 749,148 748,211 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 249,179 248,195 - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียน 232,530 218,410 85,013 3,109 139 103 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 310,000 310,000 790,000 730,000 344,890 344,890 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 17,238 12,496 12,616 1,325 7,427 2,296 

 หน่วย : พนับำท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ  ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน      
รำยไดร้วม 130 197 169 - 104 - 
ขำดทุนสุทธิ 11,435 6,910 42,784 - 5,217 - 
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กำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขมุวิท 50 จ ำกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ  ำกดั รวม 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

สินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมคำ้ (21,360) (9,927) 49,894 92,678 14,689 19,906   
สดัส่วนกำรถือหุ้นใน 
    กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10   
ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ 
    ของกำรร่วมค้ำ (10,893) (5,062) 25,446 47,266 9,122 12,362   
กำรตดัก ำไรระหวำ่งกนัจำก 
    รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำร 
    ขำยท่ีดิน - - (122,764) (122,764) - -   
มูลค่ำตำมบัญชีของมูลค่ำ 
   กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ -  
   สุทธิ - - - - 9,122 12,362 9,122 12,362 

ผลขำดทุนเกินทุนแสดงหัก 
   จำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (10,893) (5,062) (97,318) (75,498) - - (108,211) (80,560) 
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9. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 90,582 89,247 
ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด (รำคำทุน) 31,296 28,340  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (28,606) (28,332) 

ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (รำคำตำมบญัชี) (3,200) (3,200) 

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 90,072 86,055 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 28.61 
ลำ้นบำท และ 18.00 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 28.33 ลำ้นบำท และ 17.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัฯ มีส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้แต่ยงัคง
ใชง้ำนอยู ่จ  ำนวน 16.57 ลำ้นบำท 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 7,930 7,595 
ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด (รำคำทุน) 2,308 2,155 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (716) (716) 

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 9,522 9,034 
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11. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงงวดมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์  
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) - 29 - 29 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
    รำยไดค้่ำเช่ำ 5,641 (2,480) - 3,161 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 1,374 806 - 2,180 
รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน 
   ระหว่ำงกนั 24,553 - - 24,553 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  31,568 (1,645) - 29,923 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 2,152 3,933 6,085 1,520 (1,520) - - 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,520 (1,520) - - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 30,048 (125) - 29,923 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์  
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) - 26 - 26 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
    รำยไดค้่ำเช่ำ 5,641 (2,480) - 3,161 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 1,364 799 - 2,163 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  7,005 (1,655) - 5,350 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 2,152 3,933 6,085 1,521 (1,521) - - 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,521 (1,521) - - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 5,484 (134) - 5,350 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (53,412) (48,265) (51,670) (40,051) 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (125) 3,933 (134) 3,933 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (53,537) (44,332) (51,804) (36,118) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบำงแห่ง ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวดหก
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561  

บริษทัย่อยบำงแห่งใช้อตัรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมอตัรำขั้นบันได ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำดว้ยกำรกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรซ่ึงเป็น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 
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12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 171,788 195,280 169,923 182,974 
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 317 1,237 117 1,237 
รำยไดรั้บล่วงค่ำหนำ้นำยหนำ้ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,183 11,361 - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำบริหำรจดักำร 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,980 9,700 18,980 9,700 
เจำ้หน้ีอ่ืน 33,759 25,539 33,595 24,974 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 43,187 28,732 43,116 28,732 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 17,126 15,021 17,126 15,021 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 4,814 3,511 4,591 3,498 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 40,847 19,101 38,630 18,252 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำส่วนกลำง 8,543 7,163 8,543 7,163 
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 6,553 6,327 6,553 6,164 

อ่ืนๆ 4,188 3,777 2,505 1,634 

รวมเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 189,497 131,469 173,756 116,375 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 361,285 326,749 343,679 299,349 
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13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน   
วงเงิน 647.10 ลำ้นบำท 261,878 260,000 
วงเงิน 750.00 ลำ้นบำท - 350,610 
วงเงิน 304.40 ลำ้นบำท 153,400 153,400 
วงเงิน 366.00 ลำ้นบำท 171,000 171,000 
วงเงิน 600.00 ลำ้นบำท (ปี 2561 วงเงิน 230.00 ลำ้นบำท) 230,000 230,000 
วงเงิน 623.10 ลำ้นบำท 232,553 235,100 
วงเงิน 765.00 ลำ้นบำท 155,000 155,000 
วงเงิน 586.00 ลำ้นบำท 150,000 150,000 
วงเงิน 327.00 ลำ้นบำท 165,600 165,600 
วงเงิน 270.00 ลำ้นบำท 270,000 270,000 
วงเงิน 381.60 ลำ้นบำท 100,500 - 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (13,283) (17,809) 

รวมเงินกูย้มืระยะยำว 1,876,648 2,122,901 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (1,572,245) (1,507,929) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 304,403 614,972 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 
ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 2,122,901 730,636 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 274,116 2,539,658 
ลดลงระหวำ่งงวด (526,878) (1,157,021) 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 6,509 9,628 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 1,876,648 2,122,901 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยำวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดให้ช ำระคืนในอตัรำ 
ร้อยละ 60 - 75 ของรำคำขำยหรือรำคำประเมินแล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ เม่ือมีกำรขอปลดจ ำนองพ้ืนท่ีและ 
โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรำยย่อยในโครงกำร ทั้งน้ีรำคำขำยต่อยูนิตตอ้งไม่ต ่ำกว่ำตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และ
ก ำหนดให้ช ำระดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 ถึง
เดือนสิงหำคม 2566  

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ี
ก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่น ำท่ีดินโครงกำรไปจดจ ำนองหรือก่อภำระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั
บุคคลอ่ืนตลอดอำยสุญัญำเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บกำรยนิยอมจำกผูใ้หกู้ ้

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทั้งหมดดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร 
และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้
เป็นจ ำนวน 2,865.83 ลำ้นบำท และ 2,850.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. เงินกู้ยืมจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

เงินกูย้มืจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เงินกูย้มืจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 130,000 150,000 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ในระหว่ำงงวด มีรำยละเอียด
ดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 
ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 150,000 225,000 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 10,000 150,000 

ลดลงระหวำ่งงวด (30,000) (225,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 130,000 150,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพ่ือวตัถุประสงค์
ในกำรจ่ำยช ำระค่ำท่ีดินส ำหรับโครงกำรและใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี ก ำหนด
ช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ำประกนัโดยเช็ค
จ่ำยลงวนัท่ีล่วงหนำ้  
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15. หุ้นกู้ - สุทธิ 

หุน้กู ้ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 
ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด 936,000 182,100 

ออกเพ่ิมระหวำ่งงวด - 753,900 

 936,000 936,000 

หกั ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (7,003) (14,607) 

 928,997 921,393 

หกั หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (810,256) (338,229) 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินงวด 118,741 583,164 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีหุ้นกู ้จ  ำนวน 936.00 ลำ้นบำท เป็นหุ้นกูช้นิดไม่ระบุ
ช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และมีรำคำเสนอขำย
หน่วยละ 1,000 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกูท่ี้บันทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้จ  ำนวน 
22.82 ลำ้นบำท ทั้งน้ีหุ้นกูด้งักล่ำวมีอำยุ 9 - 24 เดือน และมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 7.62 - 8.77 ต่อปี ซ่ึงจะ
ครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนกนัยำยน 2562 ถึงเดือนตุลำคม 2563 ซ่ึงบริษทัฯ ไดว้ำ่จำ้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยส์องแห่ง
เป็นตวัแทนในกำรเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษทัฯ โดยได้ท ำสัญญำจ ำน ำเงินลงทุนระยะสั้ นในตั๋วแลกเงินเพื่อเป็น
หลกัประกนักรณีผดินดัช ำระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุน้กู ้

16. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหว่ำงวนัท่ี 26 - 30 เมษำยน 2562 บริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนและผูมี้อุปกำระคุณของบริษทั
จ ำนวน 150 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 4.90 บำท และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนรับช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 หุ้นของบริษทัฯ เร่ิมกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยหุ้นเพ่ิม
ทุนดงักล่ำวจ ำนวนเงิน 24.64 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุน้ท่ีไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุ้น 

17. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนงำนแนวสูง เป็นส่วนงำนธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นคอนโดมิเนียม และส่วนงำนแนวรำบ เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็น 
ทำวน์โฮม รวมทั้งให้บริกำรบริหำรอำคำรและเป็นนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์โดยรำยไดแ้ละก ำไรของ
ส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
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 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย ์

 
รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 

 
ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,619,118 960,993 26,135 161,264 1,645,253 1,122,257 - - 1,645,253 1,122,257 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 12,775 10,609 12,775 10,609 (12,775) (10,609) - - 

รวมรำยได้ 1,619,118 960,993 38,910 171,873 1,658,028 1,132,866 (12,775) (10,609) 1,645,253 1,122,257 

ก ำไรของส่วนงำน 620,593 325,228 11,908 115,942 632,501 441,170 (4,814) (6,141) 627,687 435,029 
รำยไดอ่ื้น         46,689 14,509 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (199,553) (141,571) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (131,662) (82,266) 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้         (30,891) (3,524) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (45,665) (12,690) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         266,605 209,487 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (53,537) (44,332) 

ก ำไรส ำหรับงวด         213,068 165,155 

สินทรัพยด์ ำเนินงำน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน ประกอบดว้ย          
   ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 86,068 70,679 4,004 1,380 90,072 72,059 - - 90,072 72,059 

   อ่ืนๆ 6,718,114 4,119,032 81,238 86,312 6,799,352 4,205,344 (210,052) (51,432) 6,589,300 4,153,912 

รวมสินทรัพย์ด ำเนินงำน 6,804,182 4,189,711 85,242 87,692 6,889,424 4,277,403 (210,052) (51,432) 6,679,372 4,225,971 
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18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในภำยหนำ้ดงัต่อไปน้ี 

18.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือท่ีดินท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยในอนำคต จ ำนวน 1,310.41 ลำ้นบำท และ
1,234.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินแลว้ จ ำนวน 635.19 ลำ้นบำท และ 165.00 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั และมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสญัญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในปี 2565 

18.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ
ก่อสร้ำงโครงกำรของบริษทัฯ จ ำนวน 1,272.04 ลำ้นบำท และ 644.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำ
ก่อสร้ำงส ำนกังำนขำยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2.70 ลำ้นบำท และ 1.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ
บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรก่อสร้ำงส ำนกังำนขำย จ ำนวน 2.58 ลำ้นบำท และ 1.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและสญัญำบริกำร ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 79,381 60,208 75,375 58,888 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,832 44,646 46,173 44,226 

รวม 131,213 104,854 121,548 103,114 

19. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

19.1 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ  ำกดั จ ำนวน 9,997 หุ้น 
ช ำระแลว้ 100 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมี
ส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

19.2 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้กู้ยืมเงินระยะยำวแก่กำรร่วมค้ำ ตำมเง่ือนไขสัญญำ
ระหว่ำงผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2562 รวมจ ำนวน 24.48 ลำ้นบำท เงินให้กูย้ืมระยะยำวดงักล่ำวเป็นเงิน
กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนั ในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงิน
ตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยในวนัท่ี 10 สิงหำคม 2565 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 
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