
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ออลล ์อนิสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ไตรมาส 1 สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563
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รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 ของบริษทั 

ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 

จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอนื การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 23 ในเดือนมีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศให้โคโรน่าไวรัส

สายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) เป็นโรคระบาดของทวัโลก และแนะนาํให้มีการควบคุมโรคระบาดและมีมาตรการเพือลดการแพร่

ระบาดทวัโลก ณ วนัทีอนุมตัิให้ออกงบการเงินนี กลุ่มบริษทัยงัคงดาํเนินงานตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถ

ประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเกียวกบัระยะเวลาหรือความรุนแรงของการแพร่ระบาด และขอบเขตของผลกระทบซึงอาจมี

ผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปีการเงินถดัไป 

ตามประกาศจงัหวดัภูเก็ต ฉบบัที 11/2563 เมือวนัที 29 มีนาคม 2563 เรือง ปิดช่องทางเขา้-ออกจงัหวดัภูเก็ต เป็นผลให้

บริษทัฯ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิอาคารชุดให้แก่ลูกคา้ในประเทศไดจ้าํนวน 3 ยูนิต อย่างไรก็ดีบริษทัฯไดบ้นัทึกรับรู้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุดดงักล่าวจาํนวน 158.06 ล้านบาท ในงบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 

มีนาคม 2563 เนืองจากบริษทัฯ ไดส่้งมอบอาคารชุด ซึงลูกค้าได้ตรวจรับอาคารชุดและจ่ายชําระเงินค่าอาคารชุดให้กบั

บริษทัครบถว้นแลว้ ดงันนับริษทัฯ จึงถือวา่ไดม้ีการโอนการควบคุมให้แก่ผูซื้อเรียบร้อยในงวดแลว้ 

เรืองอืน 

เนืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเหตุให้บริษทัฯ ตอ้งเลือนการจดั

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นออกไป จึงยงัไม่มีมติทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เรืองการแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

สําหรับรอบบญัชีปี 2563 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้นาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้

แต่งตงัขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลสําหรับงวดไตรมาสที 1 ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ซึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) 

ฉบบัที ทจ. 28/2563 ลงวนัที 27 มีนาคม 2563  

 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เชือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2563 



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 417,453                 398,754                 315,425                 367,771                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 25 1,738                     251,576                 1,738                     251,576                 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4, 6 171,910                 182,075                 297,477                 281,103                 

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 4, 7 91,706                   112,847                 106,290                 131,959                 

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                         -                         110,000                 83,000                   

เงินมดัจาํค่าทีดิน 24.1 1,305,590              865,990                 1,305,590              865,990                 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย - สุทธิ 8 4,211,757              4,175,287              4,191,309              4,154,839              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,047                     2,554                     1,047                     2,554                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,201,201              5,989,083              6,328,876              6,138,792              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 3, 4 497,750                 516,187                 497,750                 628,530                 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 3, 9 271,129                 5,807                     456,739                 73,619                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         42,229                   42,229                   

ทีดินรอการพฒันา 613,593                 614,021                 613,593                 614,021                 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 10 425,092                 305,917                 -                         -                         

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 60,166                   72,125                   59,392                   68,607                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 3, 12 84,339                   -                         80,869                   -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 8,593                     9,104                     8,017                     8,513                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 29,471                   27,808                   7,418                     7,182                     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั 25, 19 54,602                   54,395                   54,602                   54,395                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4 41,281                   37,173                   39,738                   34,944                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,086,016              1,642,537              1,860,347              1,532,040              

รวมสินทรัพย์ 8,287,217              7,631,620              8,189,223              7,670,832              

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 370,379                 400,000                 370,379                 400,000                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 15 744,193                 572,564                 564,636                 484,861                 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3, 16 14,898                   3,396                     14,281                   3,121                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 1,748,507              1,649,736              1,748,507              1,649,736              

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลภายนอก 18 210,000                 160,000                 160,000                 160,000                 

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 19 585,277                 583,882                 585,277                 583,882                 

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 556,029                 827,348                 556,029                 827,348                 

เงินรับล่วงหนา้ค่าทีดิน 4 354,300                 354,300                 354,300                 354,300                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 90,169                   62,225                   89,830                   61,918                   

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 12,158                   -                         12,158                   -                         

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,685,910              4,613,451              4,455,397              4,525,166              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 7,486                     20,471                   5,348                     19,324                   

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 3, 16 94,611                   23,120                   75,326                   6,870                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 152,375                 152,179                 152,375                 152,179                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 20 111,971                 111,571                 111,971                 111,571                 

หุน้กู ้- สุทธิ 19 1,095,251              687,152                 1,095,251              687,152                 

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า 15,126                   15,806                   15,126                   15,806                   

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,697                   18,633                   18,408                   18,379                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 11,523                   9,215                     11,489                   9,215                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,507,040              1,038,147              1,485,294              1,020,496              

รวมหนีสิน 6,192,950              5,651,598              5,940,691              5,545,662              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               

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                 560,000                 560,000                 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 560,364                 560,364                 560,364                 560,364                 

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 56,000                   53,772                   56,000                   53,772                   

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 920,357                 808,340                 1,072,168              951,034                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 2,094,250              1,980,005              2,248,532              2,125,170              

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 17                          17                          -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,094,267              1,980,022              2,248,532              2,125,170              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,287,217              7,631,620              8,189,223              7,670,832              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

หน่วย : พนับาท



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

4, 22

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 615,563                824,982                615,612                808,866                

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,971                    9,410                    -                        -                        

รายไดอื้น 55,241                  17,967                  59,717                  20,912                  

รวมรายได้ 678,775                852,359                675,329                829,778                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 351,526                527,351                351,526                516,313                

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,772                    9,946                    -                        -                        

คา่ใชจ่้ายในการขาย 82,857                  98,734                  85,321                  100,755                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 50,484                  54,853                  47,913                  53,689                  

รวมค่าใช้จ่าย 492,639                690,884                484,760                670,757                

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 186,136                161,475                190,569                159,021                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (5,455)                   (14,519)                 -                        -                        

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 180,681                146,956                190,569                159,021                

ตน้ทุนทางการเงิน (37,988)                 (23,197)                 (37,530)                 (23,190)                 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 142,693                123,759                153,039                135,831                

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (29,588)                 (26,701)                 (30,817)                 (25,943)                 

กาํไรสําหรับงวด 113,105                97,058                  122,222                109,888                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี 1,140                    -                        1,140                    -                        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 114,245                97,058                  123,362                109,888                

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 113,105                97,059                  122,222                109,888                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม -                        (1)                          -                        -                        

113,105                97,058                  122,222                109,888                

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 114,245                97,059                  123,362                109,888                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม -                        (1)                          -                        -                        

114,245                97,058                  123,362                109,888                

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.20                      0.24                      0.22                      0.27                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

ทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 560,000                410,000                560,000                410,000                

หน่วย : พนับาท

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบแตส่อบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกินจากการ กาํไรจากการประมาณการ รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียที

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 560,000                560,364            (2,471)                  53,772                808,340         -                                                     -                          1,980,005         17                       1,980,022         

 สาํรองตามกฎหมาย -                        -                   -                       2,228                  (2,228)            -                                                     -                          -                   -                      -                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                   -                       -                      113,105         1,140                                                 1,140                      114,245            -                      114,245            

โอนเขา้กาํไรสะสม -                        -                   -                       -                      1,140             (1,140)                                                (1,140)                     -                   -                      -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 560,000                560,364            (2,471)                  56,000                920,357         -                                                     -                          2,094,250         17                       2,094,267         

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

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรจากการประมาณการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมองคป์ระกอบอนื

ทอีอกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 560,000                      560,364                      53,772                        951,034                      -                                                        -                             2,125,170                   

 สาํรองตามกฎหมาย -                              -                              2,228                          (2,228)                         -                                                        -                             -                              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              122,222                      1,140                                                    1,140                         123,362                      

โอนเขา้กาํไรสะสม -                              -                              -                              1,140                          (1,140)                                                   (1,140)                        -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 560,000                      560,364                      56,000                        1,072,168                   -                                                        -                             2,248,532                   

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

สาํรองตามกฎหมาย -                              -                              5,495                          (5,495)                         -                                                        -                             -                              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              109,888                      -                                                        -                             109,888                      

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

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน :

กาํไรสาํหรับงวด 113,105                97,058                  122,222                109,888                

ปรับรายการทีกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย):

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน (5)                         (4)                         (5)                         (4)                         

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน (157)                     -                       (157)                     -                       

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 35                        -                       -                       -                       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,455                    14,519                  -                       -                       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,568                  14,936                  13,118                  14,823                  

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (213)                     -                       -                       -                       

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 65                        -                       65                        -                       

ประมาณการหนีสินหมนุเวยีนอืน 12,158                  -                       12,158                  -                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,889                    1,355                    1,854                    1,344                    

รายไดด้อกเบีย (5,602)                  (4,412)                  (7,935)                  (4,526)                  

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจ่าย 37,988                  23,197                  37,530                  23,190                  

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 29,588                  26,701                  30,817                  25,943                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 209,874                173,350                209,667                170,658                

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 5,053                    (34,021)                (21,842)                (42,291)                

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 21,141                  23,418                  25,669                  27,970                  

เงินมดัจาํค่าทีดินและหอ้งชุด (612,739)              (137,500)              (612,739)              (137,500)              

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย 206,026                134,567                206,026                123,529                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 1,507                    -                       1,507                    -                       

ทีดินรอการพฒันา 428                      -                       428                      -                       

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอืน 1,184                    (199)                     364                      (198)                     

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

2563 2562 2563 2562

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื 94,776                  19,617                  79,749                  26,780                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (271,319)              (87,873)                (271,319)              (41,233)                

เงินรับล่วงหนา้ค่าทีดิน -                       199,300                -                       199,300                

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (12,985)                3,808                    (13,976)                3,808                    

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 1,605                    1,391                    1,605                    1,391                    

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (355,449)              295,858                (394,861)              332,214                

จ่ายชาํระหนีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า (680)                     (3,405)                  (680)                     (3,405)                  

ดอกเบียรับ 237                      1                          237                      125                      

จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (400)                     -                       (400)                     -                       

จ่ายดอกเบีย (63,464)                (51,272)                (63,394)                (51,265)                

จ่ายภาษีเงินได้ (3,700)                  (6,329)                  (3,426)                  (5,713)                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (423,456)              234,853                (462,524)              271,956                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 450,000                -                       450,000                -                       

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน (200,000)              -                       (200,000)              -                       

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       -                       8,000                    

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       (27,000)                -                       

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (20,400)                (8,600)                  (20,400)                (8,600)                  

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (51,000)                -                       (51,000)                -                       

เงินสดจ่ายซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (44,462)                -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (1,269)                  (7,849)                  (1,269)                  (7,849)                  

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5)                         (935)                     (5)                         (772)                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 132,864                (17,384)                150,326                (9,221)                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

หน่วย : พนับาท



บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน :

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (3,885)                  (693)                     (3,324)                  (677)                     

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (29,621)                -                       (29,621)                -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลภายนอก 50,000                  -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (113,574)              (265,759)              (113,574)              (265,759)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก -                       10,000                  -                       10,000                  

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก -                       (30,000)                -                       (30,000)                

เงินสดรับจากหุน้กู ้ 406,371                -                       406,371                -                       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 309,291                (286,452)              259,852                (286,436)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 18,699                  (68,983)                (52,346)                (23,701)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 398,754                295,790                367,771                215,818                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสินงวด 417,453                226,807                315,425                192,117                

ข้อมูลเพมิเติม

ลูกหนีขายทรัพยสิ์นเพิมขึนระหวา่งงวด (2,750)                  -                       -                       -                       

เจา้หนีซือทรัพยสิ์นเพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 75,401                  9,240                    (1,017)                  9,403                    

ดอกเบียจ่ายทีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 28,903                  32,516                  28,903                  32,516                  

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีทีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 5,615                    10,147                  5,615                    10,147                  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายเพมิขึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าทีดิน -                       40,000                  -                       40,000                  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายเพมิขึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 207,978                194,331                207,978                194,331                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าทีดินและเงินล่วงหนา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 180,940                -                       180,940                -                       

เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิมขึน

จากการจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 219,777                -                       332,120                -                       

ค่าเสือมราคาทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,705                    -                       -                       -                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พือขายเพมิขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่า

และหนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 93,277                  -                       84,084                  -                       

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัวไป 

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

ไทยเมือวนัที 29 มีนาคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

2558 โดยประกอบธุรกิจซือ ขาย ทีดิน พฒันาทีดิน หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงธุรกิจเกียวกับอสังหาริมทรัพยท์ุก

ประเภท โดยมีทีอยู่ตามทีจดทะเบียน ตงัอยู่เลขที 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน 18 ถนนสุขุมวิท 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2562) เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอใน

รูปแบบทีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  ฉบบัที 1 เรือง การ

นําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ัดทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึงการจดัทาํงบการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันนัเพือความสะดวกของผูอ้่าน 

งบการเงินทีไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึนโดยแปลจาก 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากทีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอืนๆ ใน 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 โดย

เน้นการให้ข้อมูลทีเป็นปัจจุบันเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ข้อมูลทีนําเสนอ

ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้รายงานไปแลว้ ดงันัน งบการเงินระหว่างกาลนีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 
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ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณ

และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินทีเกียวกับ 

สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ 

ทีผูบ้ริหารมีความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนนัซึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก  แหล่งอืนและ

นาํไปสู่การตดัสินใจเกียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนีสินนันๆ ดงันนั ผลทีเกิดขึนจริงจากการตงัขอ้

สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอ การ

ปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับ

ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนันๆ และจะบนัทึกในงวดทีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ

กระทบทงังวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ประกอบด้วยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

ไมมี่การเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ

ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที  

1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ดงันี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัที 7  การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

     ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

     ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

     ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เกียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีแบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ ราคาทุนตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน โดยขึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยกลุ่มบริษทัสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน โดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

- หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

- ตราสารอนุพนัธ์จัดประเภทและวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญา

อนุพนัธ์ทีใชส้าํหรับการป้องกนัความเสียง 

ข้อกําหนดการด้อยค่า 

การบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยที์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเชือและสัญญาคาํประกันทางการเงิน โดยไม่

จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึนก่อน กลุ่มบริษทัใช้วิธีทวัไป (General approach) ในการ

พิจารณาค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้ ซึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่าง

ง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

กรณีทีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผล จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงิน ซึงดอกเบียจ่าย

จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายสัุญญาเช่าเพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสาํหรับยอด

คงเหลือของหนีสินทีเหลืออยู่ สิทธิการใชสิ้นทรพัยว์ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินทีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า สิทธิการใชสิ้นทรัพยจ์ะตดัค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย์

หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซึงคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบียตามนยัของหนีสินสัญญาเช่าหากอตัรานนัสามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานนัไม่สามารถกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัจะใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาระยะสันหรือสัญญาซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (low-

value assets) จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน โดยใช้วธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านัน 

3.3 ผลกระทบต่องบการเงิน 

กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทงัสองกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม 

2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการ

ปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันัน การจดั

ประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงทีเกิดจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 
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ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นครังแรกทีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐาน 

การรายงานทาง

การเงินฉบบัที 9 

มาตรฐาน 

การรายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 516,187 (148,667) - 367,520 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,807 148,667 - 154,474 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ - - 93,277 93,277 

รวมสินทรัพย์ 521,994 - 93,277 615,271 

หนสิีนหมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า 

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,396 - 14,071 17,467 

หนสิีนไม่หมนุเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 23,120 - 78,513 101,633 

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน - - 693 693 

รวมหนีสิน 26,516 - 93,277 119,793 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐาน 

การรายงานทาง

การเงินฉบบัที 9 

มาตรฐาน 

การรายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 628,530 (261,010) - 367,520 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 73,619 261,010 - 334,629 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ - - 84,084 84,084 

รวมสินทรัพย์ 702,149 - 84,084 786,233 

หนสิีนหมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า 

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,121 - 11,309 14,430 

หนสิีนไม่หมนุเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 6,870 - 72,115 78,985 

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน - - 660 660 

รวมหนสิีน 9,991 - 84,084 94,075 

ทงันี การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิไม่

มีผลกระทบตอ่กาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกยีวข้องกัน 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเนือหาของสัญญาเงินให้กูยื้มระหว่างบริษทัฯกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ตามกรอบแนวคิด

สําหรับรายงานทางการเงิน และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงินโดยเงิน

กูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบียในตลาดร้อยละ 4.80 - 5.85 ต่อปี และ อตัราดอกเบียตามสัญญาร้อยละ 3 ต่อปี 

บริษทัฯจึงจดัประเภทแสดงรายการเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
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เครืองมือทางการเงนิ 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (วนัทีถือปฏิบัติครังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินโมเดลธุรกิจทีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการ

เงินดงันี 

 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

   ณ วันท ี1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 398,754 398,754 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 251,576 - 251,576 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื - 182,075 182,075 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการ 

   ทีเกียวขอ้งกนั - 149,245 149,245 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

   ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั 54,395 - 54,395 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 305,971 730,074 1,036,045 

หนสิีนทางการเงิน  

   ณ วันท ี1 มกราคม 2563    

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 400,000 400,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน - 572,564 572,564 

เงินกูร้ะยะสันจากบคุคลภายนอก - 160,000 160,000 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 119,100 119,100 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,801,915 1,801,915 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบคุคลภายนอก - 111,571 111,571 

หุ้นกู ้ - 1,271,034 1,271,034 

รวมหนสิีนทางการเงิน - 4,436,184 4,436,184 
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 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

   ณ วันท ี1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 367,771 367,771 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 251,576 - 251,576 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื - 281,103 281,103 

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 83,000 83,000 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการ 

   ทีเกียวขอ้งกนั - 367,520 367,520 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

   ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั 54,395 - 54,395 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 305,971 1,099,394 1,405,365 

หนสิีนทางการเงิน  

   ณ วันท ี1 มกราคม 2563    

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 400,000 400,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน - 484,861 484,861 

เงินกูร้ะยะสันจากบคุคลภายนอก - 160,000 160,000 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 93,415 93,415 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,801,915 1,801,915 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบคุคลภายนอก - 111,571 111,571 

หุ้นกู ้ - 1,271,034 1,271,034 

รวมหนสิีนทางการเงิน - 4,322,796 4,322,796 

สินทรัพย์ทางการเงินทีต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีรายการ

ดงัต่อไปนี 

 หน่วย: พนับาท 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

หลกัทรัพยเ์พอืคา้ตราสารหนี 251,576 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

ตวัแลกเงินรับ 54,395 
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สัญญาเช่า 

ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาใช้เป็นครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 เรือง 

สัญญาเช่า เป็นสิทธิการใชสิ้นทรพัยโ์ดยมีมูลค่าเท่ากบัหนีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีตอ้ง

จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึงเกียวข้องกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะทาง

การเงินก่อนวนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รงัแรก หนีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมลูค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินทีต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ได้จ่ายชําระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่ม

บริษทั อตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพมิดงักล่าวของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีนาํมาคาํนวณหนีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 อยูร่ะหว่างร้อยละ 5.53 ถึงร้อยละ 6.53  

สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 กลุ่มบริษทัรับรู้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีนาํมา

ปฏิบตัิใชค้รังแรก ดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 111,208 99,066 

บวก ภาระผกูพนัจากการต่ออายขุองสัญญาเช่า 78,668 75,417 

หัก สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (65,128) (60,690) 

หัก สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาระยะสัน (5,584) (5,584) 

หัก สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (3,176) (2,905) 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 115,988 105,304 

หัก ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (23,404) (21,880) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐาน 

   การรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาปฏิบตัิใช ้ 92,584 83,424 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 26,516 9,991 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 119,100 93,415 

ประกอบดว้ย   

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17,467 14,430 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 101,633 78,985 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 119,100 93,415 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ด ้ดงันี 

 หน่วย: พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 

ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 

ทีดิน 2,681 3,064 2,681 3,064 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 81,626 90,147 78,188 81,020 

เครืองตกแต่งและ 

   อุปกรณ์สํานกังาน 32 66 - - 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 84,339 93,277 80,869 84,084 

4. รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ

ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ดงันี 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ตี เซอร์วิส จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั การร่วมคา้ 
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บริษทัฯ มีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงมีความเกียวข้องกันทังโดยทางตรงและ 

โดยทางออ้มในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตาม

มูลฐานทีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านี บริษทัฯ มีรายการสาํหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม ทีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหว่างบริษทัฯ กับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

สําหรับสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 

   

บริษัทย่อย     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 2,787 2,832 

ดอกเบียรับ - - 2,333 114 

ค่าใชจ้่ายในการขาย - - 5,158 6,996 

การร่วมค้า     

รายไดค้่านายหนา้ 226 515 - - 

รายไดค้่าเช่า 737 - 737 - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 9,460 8,680 9,460 8,680 

ดอกเบียรับ 6,610 3,945 5,158 3,945 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคัญ 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 6,297 8,295 

ผลประโยชนเ์มือถูกเลิกจา้ง 368 489 

รวม 6,665 8,784 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

รายได้ค้างรับ    

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 368 613 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั 834 - 834 - 

รวมรายได้ค้างรับ 834 - 1,202 613 

ลูกหนีอนืกิจการทีเกยีวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 53 53 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - - 41 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จาํกดั - - 150,269 150,000 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขุมวทิ 50 จาํกดั 2,269 52 2,269 52 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 4 34 4 34 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั 5,417 8,330 5,417 8,330 

รวมลูกหนอีืนกิจการทีเกยีวข้องกัน 7,690 8,416 158,012 158,510 

ดอกเบียค้างรับกิจการทีเกยีวข้องกัน 

   (หมุนเวียน)     

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จาํกดั - - 3,541 1,208 

ดอกเบยีค้างรับกิจการทีเกยีวข้องกัน 

   (ไม่หมุนเวียน)     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

   สุขุมวทิ 50 จาํกดั 13,582 11,815 13,582 11,815 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 15,333 12,328 15,333 12,328 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั 386 - 386 - 

รวมดอกเบยีค้างรับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

   (ไม่หมุนเวียน) 29,301 24,143 29,301 24,143 

ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญา 

   ทีทํากับลกูค้า     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 23,916 28,962 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการ 

   ทเีกยีวข้องกัน     

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จาํกดั - - 110,000 83,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ 

   ทเีกยีวข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

   สุขุมวทิ 50 จาํกดั 126,636 216,461 126,636 225,630 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 251,813 299,726 251,813 402,900 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั 119,301 - 119,301 - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ 

   ทเีกยีวข้องกัน 497,750 516,187 497,750 628,530 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ มีรายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสนัและเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการที 

   เกยีวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - - 83,000 8,000 

เพมิขึนระหว่างงวด - - 27,000 83,000 

ลดลงระหว่างงวด - - - (8,000) 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่ 

   กิจการทีเกยีวข้องกัน - - 110,000 83,000 

เงินให้กูยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลกัประกนั มีการคิดอตัราดอกเบียระหว่างกนัใน

อตัราร้อยละ 9 ต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาตามสัญญา 12 เดือน 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ 

   ทเีกยีวข้องกัน     

การร่วมค้า     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 516,187 449,540 628,530 530,100 

รายการปรับปรุงจากการนาํ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 9 มาปฏิบตัิใช ้ณ วนัที  

   1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 3) (148,667) - (261,010) - 

เพมิขึนระหวา่งงวด 201,340 98,430 201,340 98,430 

จดัประเภทเป็นเงินลงทนุ 

   ในการร่วมคา้ (71,110) - (71,110) - 

ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทนุ 

   จากผลขาดทุนเกินทนุ 

   ในการร่วมคา้ระหว่างงวด 

   (หมายเหตุ 9) - (31,783) - - 

รวมเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการ 

   ทเีกยีวข้องกัน 497,750 516,187 497,750 628,530 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมทีไมมี่หลกัประกนั มีการคิดอตัราดอกเบียระหว่างกนัตาม

สัญญาในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกําหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบียภายในเดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือน

มีนาคม 2568 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการทีเกยีวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 259 - 

เจ้าหนีอืนกิจการทีเกยีวข้องกัน     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - - 10,330 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขุมวทิ 50 จาํกดั 114 86 114 86 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 19 - 19 - 

รวมเจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกนั 133 86 133 10,416 

รายได้รับล่วงหน้าค่านายหน้า 

   กิจการทีเกยีวข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวิท 50 จาํกดั 7,708 7,582 - - 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 9,694 9,104 - - 

รวมรายได้รับล่วงหน้าค่านายหน้า 

   กิจการทีเกยีวข้องกัน 17,402 16,686 - - 

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ 

   กิจการทีเกยีวข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขุมวทิ 50 จาํกดั 10,032 11,489 10,032 11,489 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 18,576 15,480 18,576 15,480 

รวมรายได้รับล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ 

   กิจการทีเกยีวข้องกัน 28,608 26,969 28,608 26,969 

เงินรับล่วงหน้าค่าทีดิน     

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั 354,300 354,300 354,300 354,300 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินสดในมือ 1,022 638 541 250 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 289,355 340,547 187,810 310,328 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 18,782 57,195 18,780 57,193 

เงินฝากระหว่างทาง 108,294 374 108,294 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 417,453 398,754 315,425 367,771 

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ลูกหนีการค้า 6,873 21,018 - - 

ลูกหนีหมนุเวียนอืน     

รายไดค้า้งรับ 834 - 1,202 613 

ลูกหนีอืนกิจการทเีกียวขอ้งกนั 7,690 8,416 158,012 158,510 

เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 123,206 120,057 110,677 97,135 

เงินมดัจาํ 21,176 22,532 16,156 14,767 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,283 8,151 6,824 7,570 

ดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 3,541 1,208 

อืนๆ 4,848 1,901 1,065 1,300 

รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน 165,037 161,057 297,477 281,103 

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 171,910 182,075 297,477 281,103 
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7. ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญาทีทํากับลูกค้า 

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 112,847 131,959 

เพมิขึนระหวา่งงวด 7,204 1,487 

รับรู้เป็นตน้ทุนบริการ (7,382) - 

รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในการขาย (19,930) (26,163) 

บนัทึกสุทธิจากรายไดเ้งินยึด (1,033) (993) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 91,706 106,290 

8. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย - สุทธ ิ

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 3,228,539 3,782,681 3,228,539 3,782,681 

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 1,983,190 2,296,759 1,945,296 2,258,865 

ระบบสาธารณูปโภค 178,969 228,556 178,553 228,140 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 184,989 198,672 184,833 198,516 

ตน้ทุนดอกเบีย 377,462 394,994 377,462 394,994 

รวม 5,953,149 6,901,662 5,914,683 6,863,196 

หกั จาํนวนทีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้ 

         จนถึงปัจจุบนั (1,741,392) (2,726,375) (1,723,374) (2,708,357) 

ต้นทุนโครงการพฒันา 

   อสังหาริมทรัพย์เพือขาย - สุทธ ิ 4,211,757 4,175,287 4,191,309 4,154,839 
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กลุ่มบริษทัมีรายละเอียดสาํหรับโครงการทีดาํเนินการอยูด่งันี 

 งบการเงินรวม 

  หน่วย : พนับาท 

 จาํนวนโครงการ จาํนวนเงิน 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ทีดินเปล่า 1 2 717,313 735,789 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 10 12 2,709,516 2,546,180 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 386,691 349,457 

ทาวน์โฮม 1 1 398,237 543,861 

 13 16 4,211,757 4,175,287 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หน่วย : พนับาท 

 จาํนวนโครงการ จาํนวนเงิน 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ทีดินเปล่า 1 2 717,313 735,789 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 9 11 2,689,068 2,525,732 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 386,691 349,457 

ทาวน์โฮม 1 1 398,237 543,861 

 12 15 4,191,309 4,154,839 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ทีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์และสิงปลูกสร้างบนทีดินของ

บริษทับางส่วนไดน้ําไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17) และเงินกูยื้ม

ระยะยาวจากบุคคลภายนอก (หมายเหตุ 20) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 34.52 ลา้นบาท และ 42.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็นตน้ทุนขายสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2563 และ 2562 สาํหรับงบการเงินรวม จาํนวน 351.53 ลา้นบาท และ 527.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 351.53 ลา้นบาท และ 516.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ประกอบดว้ย: 

   
หน่วย : พนับาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  
สัดส่วนเงินลงทนุ (%) ทุนชาํระแลว้ 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

บญัชีวิธีราคาทุน 

สําหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

ชือบริษทั ประเภทกิจการ 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 2563 2562 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

   เพอืขายภายใตชื้อ  

   โครงการ “The Excel  

   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 116,323 - 129,593 10,199 6,099 (1,967) 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

   เพอืขายภายใตชื้อ 

   โครงการ“The Impression 

   Eakkamai” 

51.00 51.00 100,000 100,000 40,648 - 202,087 51,000 (7,266) (10,949) 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พอืขาย 62.10 62.10 20,000 20,000 4,164 5,807 12,420 12,420 (1,643) (1,603) 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พอืขาย 51.00 - 100,000 - 109,994 - 112,639 - (2,645) - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า      
271,129 5,807 456,739 73,619 (5,455) (14,519) 
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เมือวนัที 8 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั จาํนวน 5,099 หุ้น มูลค่า

หุ้นทีตราไว ้100 บาท เรียกชาํระแลว้ 25 บาท รวมเป็นเงินลงทุน จาํนวน 0.51 ลา้นบาท ในสัดส่วนการลงทุน 51% 

โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และมีสัญญาการร่วมคา้กาํหนดให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกครังตอ้งมีองค์ประชุมขนัตาํ 

60% ของจาํนวนหุ้นทงัหมด โดยกาํหนดให้กรรมการทีมีสิทธิออกเสียงมาจากกลุ่มผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่าย 1 คน มีสิทธิ

ออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

เมือวนัที 30 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด จํานวน 

504,900 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว ้100 บาท ซึงจดทะเบียนเพิมทุนเมือวนัท ี30 มกราคม 2563 คิดเป็นมูลค่า 51.00 ลา้น

บาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิม 

การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่างงวด 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 5,807 73,619 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงินฉบบัที 9 มาปฏิบตัิใช ้(หมายเหตุ 3) 148,667 261,010 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 154,474 334,629 

ซือเงินลงทนุในการร่วมคา้ระหวา่งงวด 51,000 51,000 

เพมิขึนจากการจดัประเภทเงินใหกู้ยื้มระยะยาว 

   แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีเพมิขนึระหวา่งงวด 

   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 71,110 71,110 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,455) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 271,129 456,739 
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ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้า 

ขอ้มูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ และมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ โดยสรุปมีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

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

 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

งบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการการเทียบเท่าเงนิสด 75,933 12,150 37,434 56,745 12,518 12,573 13,391 - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 1,126,431 1,127,475 1,684,220 1,663,508 354,469 354,469 416,671 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,970 14,511 25,609 22,072 - - 8,363 - 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 745,000 750,000 - - - - 

เงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 419,931 419,350 - - - - - - 

หนีสินหมนุเวียน 307,170 292,915 182,062 163,769 177 158 10,847 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 363,606 443,000 638,912 790,000 344,890 344,890 266,301 - 

หนีสินไม่หมนุเวียน 26,812 36,149 30,456 24,564 15,215 12,643 4,824 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

   ทีถูกจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 119,394 - 151,088 - - - 61,639 - 
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 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

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

 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 

   สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม         

รายไดร้วม 157,807 96 100 - 1 67 - - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 13,700 (3,856) (14,247) (21,470) (2,646) (2,581) (5,187) - 

กาํไรเบด็เสร็จอนื - - - - - - - - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 13,700 (3,856) (14,247) (21,470) (2,646) (2,581) (5,187) - 
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ซึงรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อนิสไปร์- 

ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จาํกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั รวม 

 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ (23,579) (37,278) (255) 13,992 6,705 9,351 94,814 - 

สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมคา้  

   (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10 51.00 - 

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ 

    ของการร่วมค้า (12,025) (19,011) (130) 7,136 4,164 5,807 48,355 - 

การตดักาํไรระหว่างกนัจาก 

    รายไดค้่านายหนา้จากการขายทีดิน - - (122,764) (122,764) - - - - 

การตดัขาดทุนดอกเบียระหว่างกนั 

   จากการให้กูยื้มเงินระยะยาว 8,954 9,842 12,454 12,454 - - - -   

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทั 

   ทีเกียวขอ้งกนัทีถูกจดัประเภท 

   เป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 119,394 - 151,088 - - - 61,639 - 

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า 

   การลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 116,323 - 40,648 - 4,164 5,807 109,994 - 271,129 5,807 

ผลขาดทุนเกินทุนแสดงหัก 

   จากเงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ 

   กิจการทีเกยีวข้องกัน - (9,169) - (103,174) - - - - - (112,343) 
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10. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 305,917 - 

   ซือเพมิในระหว่างงวด (ราคาทนุ) 120,880 - 

   ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (1,705) - 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 425,092 - 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่าเสือมราคาเป็นสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

สาํหรับงบการเงินรวม จาํนวน 1.71 ลา้นบาท 

11. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 72,125 68,607 

   ซือเพมิในระหว่างงวด (ราคาทนุ) 252 252 

   ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (9,674) (9,467) 

   ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (2,537) - 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 60,166 59,392 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 9.67 

ลา้นบาท และ 14.62 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 9.47 ลา้นบาท และ 14.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีห้องตวัอยา่ง สํานกังานขาย และอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือม

ราคาทงัจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จาํนวน 0.30 ลา้นบาท และ 15.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 - - 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงินฉบบัที 16 มาปฏิบตัิใช ้ 93,277 84,084 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 93,277 84,084 

   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3,738) (3,215) 

   ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (5,200) - 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 84,339 80,869 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 9,104 8,513 

   ซือเพมิในระหว่างงวด (ราคาทนุ) 5 5 

   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (451) (436) 

   ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (65) (65) 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 8,593 8,017 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างงวด มีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  การเปลียนแปลงใน  

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี:    

   ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์  

      (ค่าเสือมราคา) 34 (1) - 33 

   ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 

      (ค่าเผอืการดอ้ยค่า) 314 (181) - 133 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าตดัจาํหน่าย) - 135 - 135 

   ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน - 419 - 419 

   ประมาณการหนีสินจากการรับประกนั 

      รายไดค้่าเช่า 3,161 (136) - 3,025 

   ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสาํหรับ 

      ผลประโยชน์พนกังาน 3,727 297 (285) 3,739 

   รายไดค้่านายหนา้จากการขายทีดิน 

      ระหวา่งกนั 24,553 - - 24,553 

   ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 507 1,219 - 1,726 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  32,296 1,752 (285) 33,763 

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

   อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

      (ค่าเสือมราคา) 29 (19) - 10 

   ขาดทุนดอกเบียระหว่างกนัจาก 

      การให้กูยื้มเงินระยะยาว 4,459 (177) - 4,282 

รวมหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,488 (196) - 4,292 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธ ิ 27,808 1,948 (285) 29,471 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปลียนแปลงใน  

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี: 

   ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์  

      (ค่าเสือมราคา) 31 (1) - 30 

   ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 

      (ค่าเผอืการดอ้ยค่า) 314 (181) - 133 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าตดัจาํหน่าย) - 129 - 129 

   ประมาณหนีสินหมุนเวียนอนื - 419 - 419 

   ประมาณการหนีสินจากการรับประกนั 

      รายไดค้่าเช่า 3,161 (136) - 3,025 

   ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวยีนสําหรับ 

      ผลประโยชน์พนกังาน 3,676 291 (285) 3,682 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  7,182 521 (285) 7,418 
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15. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจ้าหนีการค้า 356,705 316,828 352,198 315,607 

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน     

เจา้หนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 133 86 133 10,416 

รายไดรั้บล่วงค่าหนา้นายหนา้ 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17,402 16,686 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริหารจดัการ 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 28,608 26,969 28,608 26,969 

เจา้หนีอนื 31,702 27,061 31,164 26,889 

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 71,092 48,785 71,020 48,714 

ดอกเบียคา้งจ่าย 20,624 19,679 20,238 19,679 

เจา้หนีกรมสรรพากร 5,086 5,144 4,478 3,929 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 51,241 29,013 48,077 24,693 

เงินรบัล่วงหน้าค่าส่วนกลาง 6,520 5,421 6,509 5,421 

เจา้หนีซือทรัพยสิ์น 149,522 74,121 609 1,626 

อนืๆ 5,558 2,771 1,602 918 

รวมเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 387,488 255,736 212,438 169,254 

รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน 744,193 572,564 564,636 484,861 
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16. หนสิีนตามสัญญาเช่า - สุทธ ิ

หนีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี     

   จาํนวนขนัตาํทจีะตอ้งจ่าย 21,302 5,510 19,400 4,160 

   ดอกเบียรอตดัจ่าย (6,404) (2,114) (5,119) (1,039) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขันตํา 14,898 3,396 14,281 3,121 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     

   จาํนวนขนัตาํทจีะตอ้งจ่าย 56,821 13,350 49,697 8,239 

   ดอกเบียรอตดัจ่าย (17,750) (5,484) (13,014) (1,369) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขันตํา 39,071 7,866 36,683 6,870 

เกิน 5 ปี     

   จาํนวนขนัตาํทจีะตอ้งจ่าย 75,484 30,105 43,756 - 

   ดอกเบียรอตดัจ่าย (19,944) (14,851) (5,113) - 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขันตํา 55,540 15,254 38,643 - 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตาม 

   สัญญาเช่า 108,979 26,347 89,364 10,011 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทาํสัญญาเช่ากับบริษัทและสถาบันการเงินหลายแห่ง 

สําหรับทีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน และยานพาหนะ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมี

ระยะเวลา 2 - 11 ปี ซึงคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ สัญญาเช่าดงักล่าวมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงอตัราร้อยละ 

4.57 - 13.79 ต่อปี 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่ากบับริษทัแห่งหนึง สําหรับสัญญาเช่าช่วงสิทธิการเช่า สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา  

29 ปี ไมมี่หลกัประกนั มีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงอตัราร้อยละ 6.53 ต่อปี  
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,909,291 1,814,887 

หกั ดอกเบียรอตดัจ่าย (8,409) (12,972) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,900,882 1,801,915 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,748,507) (1,649,736) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 152,375 152,179 

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงันี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 1,801,915 2,122,901 

เพมิขึนระหวา่งงวด 207,978 483,647 

ลดลงระหว่างงวด (113,574) (814,228) 

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี 4,563 9,595 

ยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด 1,900,882 1,801,915 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูยื้มระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบียในอตัราทีอา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบียเงินให้กูยื้มขนัตาํของธนาคาร (MLR) ลบอตัราทีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดให้ชาํระคืนในอตัราร้อย

ละ 60 - 75 ของราคาขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า เมือมีการขอปลดจาํนองพืนทีและโอน

กรรมสิทธิให้แก่ผูซื้อรายย่อยในโครงการ ทังนีราคาขายต่อยูนิตต้องไม่ตาํกว่าตามทีระบุไวใ้นสัญญา และ

กาํหนดให้ชาํระดอกเบียเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง

เดือนสิงหาคม 2566  



  

42 

ภายใตสั้ญญาเงินกูยื้มกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีให้เป็นไปตามอตัราที

กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่นาํทีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบั

บุคคลอนืตลอดอายสุัญญาเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บการยินยอมจากผูใ้ห้กู ้

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทงัหมดดงักล่าวคาํประกนัโดยการจาํนองทีดินและสิงปลูกสร้างของโครงการ 

และคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีวงเงินกูยื้มระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ทียงัไม่ไดเ้บิกใช้

เป็นจาํนวน 2,500.69 ลา้นบาท และ 2,653.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18. เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลภายนอก 

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลภายนอกสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงันี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 160,000 150,000 160,000 150,000 

เพมิขนึระหว่างงวด 50,000 240,000 - 240,000 

ลดลงระหว่างงวด - (230,000) - (230,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด 210,000 160,000 160,000 160,000 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญากู ้ยืมจากบุคคลภายนอก เพือวตัถุประสงค ์

ในการจ่ายชาํระค่าทีดินสําหรับโครงการและใชห้มุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบียร้อยละ 5 - 12 ต่อปี และ

ร้อยละ 5 - 9 ต่อปี ตามลาํดบั กาํหนดชาํระให้เสร็จสินภายใน 12 เดือน นับจากวนัทีทาํสัญญา โดยเงินกูย้ืมจาก

บุคคลภายนอกทงัหมดคาํประกนัโดยเช็คจ่ายลงวนัทีล่วงหนา้  
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19. หุ้นกู้ - สุทธิ 

หุ้นกู ้ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด 1,284,100 936,000 

ออกเพมิระหว่างงวด 413,000 697,400 

ไถ่ถอนระหว่างงวด - (349,300) 

 1,697,100 1,284,100 

หกั ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (16,572) (13,066) 

 1,680,528 1,271,034 

หกั หุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (585,277) (583,882) 

ยอดคงเหลือ ณ สินงวด 1,095,251 687,152 

เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกู ้จาํนวน 413,000 หน่วย เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท และ

มีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู ้ทีบันทึกเป็นดอกเบียรอตัดจ่าย ณ วนัทีออกหุ้นกูจ้าํนวน 6.63 ล้านบาท ทังนี หุ้นกู้

ดังกล่าวมีอายุ 24 เดือน และมีอัตราดอกเบียทีแท้จริงร้อยละ 7.77 ต่อปี ซึงจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2565  

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจาํนาํสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีไมใ่ช่เงินสดเพือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัชาํระ

เงินตน้ หรือดอกเบียของหุ้นกูไ้วก้บับริษทัหลกัทรัพยส์องแห่งทีเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก ประกอบดว้ย  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก   

   เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก 114,000 114,000 

   หัก ดอกเบียรอตดัจ่าย (2,029) (2,429) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 111,971 111,571 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด 111,971 111,571 

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลภายนอกสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงันี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 111,571 - 

เพมิขึนระหวา่งงวด 400 111,571 

ยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด 111,971 111,571 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูยื้มจากบุคคลภายนอก เพือวตัถุประสงค์ใน

การใช้หมุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงร้อยละ 8.41 - 8.53 ต่อปี กาํหนดชาํระให้เสร็จสินภายใน 18 

เดือน นบัจากวนัทีทาํสัญญา โดยเงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลภายนอกทงัหมดคาํประกนัโดยทีดินบางส่วนของบริษทัฯ 

(หมายเหตุ 8) 
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21. กําไรต่อหุ้นปรับลด 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็น

หุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 160.00 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ใน

อตัรา 3.5 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทงัสินไม่เกิน 160.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้น

ละ 0.2857 บาทต่อหุ้น ในกรณีทีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากจดัสรรหุ้นแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด

แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.2857 บาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.1000 

บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 56.00 ลา้นบาท รวมการจ่ายเงินปันผลทงัในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด 

เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.3857 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสินประมาณ 216.00 ลา้นบาท  

การจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าวจะมีผลทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 และ 2562 ดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 113,105 97,058 122,222 109,888 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย 

   ถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 560,000 410,000 560,000 410,000 

จาํนวนหุน้ปันผล (พนัหุน้) 160,000 160,000 160,000 160,000 

จาํนวนหุน้สามญั (พนัหุ้น) 720,000 570,000 720,000 570,000 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.16 0.17 0.17 0.19 

ทงันี รายการดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น 

22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในส่วนงานแนวสูง เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท์ีเป็นคอนโดมิเนียม และส่วนงานแนวราบ เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ีเป็นทาวน์

โฮม รวมทงัให้บริการบริหารอาคารและเป็นนายหนา้ในการขายอสังหาริมทรัพย ์โดยรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงาน

ของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี 
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 หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคารและ

นายหนา้ในการขาย

อสังหาริมทรัพย ์

 

 

ธุรกิจห้างสรรพสินคา้ 

 

รวมส่วนงานทีรายงาน 

 

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 615,563 824,982 7,971 9,410 - - 623,534 834,392 - - 623,534 834,392 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 5,145 6,981 - - 5,145 6,981 (5,145) (6,981) - - 

รวมรายได้ 615,563 824,982 13,116 16,391 - - 628,679 841,373 (5,145) (6,981) 623,534 834,392 

กําไรของส่วนงาน 264,037 297,631 2,767 1,850 - - 266,804 299,481 (2,568) (2,386) 264,236 297,095 

รายไดอื้น           55,241 17,967 

ค่าใชจ่้ายในการขาย           (82,857) (98,734) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (50,484) (54,853) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         (5,455) (14,519)  

ตน้ทุนทางการเงิน           (37,988) (23,197) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           142,693 123,759 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (29,588) (26,701) 

กําไรสําหรับงวด           113,105 97,058 
 

สินทรัพยด์าํเนินงาน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย   
  

      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ - - - - 425,092 - 425,092 - - - 425,092 - 

ส่วนปรับปรุงอาคารและ 

   อุปกรณ์ - สุทธิ 59,401 92,008 765 1,207 - - 60,166 93,215 - - 60,166 93,215 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 80,869 - 3,470 - - - 84,339 - - - 84,339 - 

อนืๆ 8,079,792 6,254,680 68,205 87,008 80,725 - 8,228,722 6,341,688 (511,102) (239,148) 7,717,620 6,102,540 

รวมสินทรัพย์ดําเนินงาน 8,220,062 6,346,688 72,440 88,215 505,817 - 8,798,319 6,434,903 (511,102) (239,148) 8,287,217 6,195,755 
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23. ความไม่แน่นอนจากผลกระทบของการระบาดจากไวรัส COVID-19  

ในเดือนมีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศให้โคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่(COVID-19) เป็นโรคระบาด

ของทวัโลก และแนะนาํให้มีการควบคุมโรคระบาดและมีมาตรการเพือลดการแพร่ระบาดทวัโลก ณ วนัทีอนุมติัให้

ออกงบการเงินนี กลุ่มบริษทัยงัคงดาํเนินงานตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถประมาณการอย่าง

สมเหตุสมผลเกียวกับระยะเวลาหรือความรุนแรงของการแพร่ระบาด และขอบเขตของผลกระทบซึงอาจมี

ผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในงวดถดัไป 

ตามประกาศจังหวัดภู เก็ต ฉบับที  11/2563 เมือวันที 29 มีนาคม 2563 เรือง ปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภู เก็ต 

เป็นผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิอาคารชุดให้แก่ลูกคา้ในประเทศไดจ้าํนวน 3 ยูนิต อยา่งไรก็ดีบริษทัฯได้

บันทึกรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารชุดดังกล่าวจาํนวน 158.06 ล้านบาท ในงบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 เนืองจากบริษทัฯ ไดส่้งมอบอาคารชุด ซึงลูกคา้ไดต้รวจรับอาคารชุดและจ่ายชาํระเงินค่า

อาคารชุดให้กบับริษทัครบถว้นแลว้ ดงันนับริษทัฯ จึงถือว่าไดมี้การโอนการควบคุมให้แก่ผูซื้อเรียบร้อยในงวดแลว้ 

24. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหนา้ดงัต่อไปนี 

24.1 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าซือทีดินทีมี

วตัถุประสงค์เพือใช้เป็นทีตงัโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายในอนาคต จาํนวน 1,552.61 ล้านบาท 

และ 1,208.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ได้จ่ายเงินมดัจาํค่าทีดินแลว้ จาํนวน 1,305.59 ลา้นบาท และ 

865.99 ล้านบาท ตามลาํดับ และมีกาํหนดการโอนกรรมสิทธิทีดินตามสัญญาจะซือจะขายทงัหมดภายใน 

ปี 2569 

24.2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตาม

สัญญาก่อสร้างโครงการ จาํนวน 2,038.42 ลา้นบาท และ 2,451.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัฯ มีภาระ

ผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างโครงการ จาํนวน 1,912.22 ล้านบาท และ 2,220.58 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

24.3 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่

การร่วมค้าแห่งหนึง ตามเงือนไขในสัญญาร่วมทุน จ ํานวน 771.27 ล้านบาท และ 565.11 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

24.4 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัในการจ่ายชําระค่าก่อสร้าง

สาํนกังานขายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 9.10 ลา้นบาท และ 1.22  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

24.5 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหนา้จากการให้

ธนาคารออกหนงัสือคาํประกนั จาํนวนเงิน 54.02 ลา้นบาท  
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24.6 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา

เช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ ดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 42,673 63,642 41,137 57,626 

เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 20,636 47,566 19,412 41,440 

รวม 63,309 111,208 60,549 99,066 

25. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินสําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เพือให้

สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนัดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม ่

รายการจดั

ประเภทใหม ่

หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินลงทุนชวัคราว 251,576 (251,576) - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - 251,576 251,576 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    

เงินลงทุนระยะสันทีมีภาระผูกพนั 54,395 (54,395) - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

   ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั - 54,395 54,395 
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26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2563 เมือวนัที 27 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัดงันี 

26.1 อนุมติให้เลือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํหนด และยกเลิกวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เดิมกาํหนดไวใ้นวนัที 21 พฤษภาคม 2563 

26.2 อนุมติัให้ยกเลิกวนัทีกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที 5 มิถุนายน 2563 และยกเลิกวนัที

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 18 มิถุนายน 2563 ทงันีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นตอ้งไดรั้บพิจารณาอนุมติัจากที

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

27. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563 


