
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและ 

รำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ไตรมำส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564
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รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ของ 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอป-
เมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด
สำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำ
กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึง
อำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั 
ท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดต้กลงโอนกรรมสิทธ์ิห้อง
ชุดให้กบัเจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำงเพ่ือช ำระหน้ีค่ำก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ ำนวน 188.87 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึก
ส่วนต่ำงของอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดดงักล่ำวท่ีสูงกว่ำอตัรำก ำไรขั้นตน้ถวัเฉล่ียจำกกำรขำยให้กบั
ลูกคำ้ทัว่ไป จ ำนวน 85.28 ลำ้นบำท เป็นก ำไรจำกกำรเจรจำต่อรองหน้ี ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี
จำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

 

 

(นำยยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพำน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ 11 สิงหำคม 2564 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 74,698                  90,847                  69,555                  78,357                  

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียน 6 233,667                11,868                  233,667                11,868                  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 4, 7 95,399                  107,442                76,292                  89,511                  

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 4, 8 70,296                  75,518                  81,680                  87,140                  

เงินมดัจาํค่าทีดิน 29.1 1,577,090             1,490,590             1,577,090             1,490,590             

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย - สุทธิ 9, 17, 18, 19, 21 4,192,843             4,283,108             4,172,395             4,262,660             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,243,993             6,059,373             6,210,679             6,020,126             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 543,514                574,037                543,514                574,037                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4, 10 209,606                267,368                457,495                486,552                

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 4 -                       -                       459,348                260,429                

ทีดินรอการพฒันา 19 614,607                614,307                614,607                614,307                

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 11 307,613                267,943                -                       -                       

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 20,899                  31,505                  20,852                  31,063                  

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 13 231,505                248,880                44,234                  55,034                  

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน - สุทธิ 14 6,495                    7,293                    5,996                    6,763                    

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 15 33,108                  30,303                  6,095                    5,766                    

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 4 74,680                  63,431                  73,746                  62,497                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,042,027             2,105,067             2,225,887             2,096,448             

รวมสินทรัพย์ 8,286,020             8,164,440             8,436,566             8,116,574             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 16 489,783                746,228                460,413                555,217                

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 942,225                1,380,269             942,225                1,380,269             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลภายนอกทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 18 -                       113,217                -                       113,217                

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 19 1,011,039             959,490                1,011,039             959,490                

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 20 8,746                    10,264                  8,512                    9,664                    

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลภายนอก 21 656,648                255,000                606,648                205,000                

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 60,000                  -                       78,340                  13,000                  

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 403,843                496,922                403,823                496,922                

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

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,192                  69,342                  37,192                  69,342                  

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 23,542                  20,884                  23,542                  20,884                  

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,987,318             4,405,916             3,926,034             4,177,305             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 37,312                  13,966                  26,661                  11,827                  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 518,510                210,028                518,510                210,028                

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 18 157,878                -                       157,878                -                       

หุน้กู ้- สุทธิ 19 1,179,355             1,207,908             1,179,355             1,207,908             

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 20 52,839                  65,019                  36,969                  46,175                  

ประมาณการหนีสินจากการรบัประกนัรายไดค่้าเช่า 3,386                    3,752                    3,386                    3,752                    

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,671                  14,457                  14,254                  14,113                  

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 22,567                  15,367                  18,483                  14,519                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,986,518             1,530,497             1,955,496             1,508,322             

รวมหนีสิน 5,973,836             5,936,413             5,881,530             5,685,627             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               22

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 939,052,299 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 939,052                939,052                

หุน้สามญั 700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 700,000                700,000                

หุน้ทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 671,632,222 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 671,632                671,632                

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 652,376                560,364                652,376                560,364                

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 68,905                  68,757                  68,905                  68,757                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 921,728                1,041,364             1,162,123             1,241,826             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 2,312,170             2,228,014             2,555,036             2,430,947             

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 14                         13                         -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,312,184             2,228,027             2,555,036             2,430,947             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,286,020             8,164,440             8,436,566             8,116,574             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

4 

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 448,718                 457,735                 448,718                 457,735                 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,406                     7,602                     -                        -                        

กาํไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือจะขายทีดิน -                        120,000                 -                        120,000                 

กาํไรจากการเจรจาต่อรองหนี 16 85,278                   -                        85,278                   -                        

รายไดอื้น 20,911                   20,492                   22,948                   20,865                   

รวมรายได้ 558,313                 605,829                 556,944                 598,600                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ 326,530                 299,819                 326,530                 299,819                 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,748                     6,447                     -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 41,152                   53,987                   41,779                   54,734                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,241                   60,640                   47,007                   57,950                   

รวมค่าใช้จ่าย 421,671                 420,893                 415,316                 412,503                 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 136,642                 184,936                 141,628                 186,097                 

ตน้ทุนทางการเงิน (80,244)                 (48,165)                 (78,864)                 (47,806)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (11,378)                 (7,476)                   -                        -                        

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 45,020                   129,295                 62,764                   138,291                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (10,153)                 (28,033)                 (11,620)                 (28,648)                 

กําไรสําหรับงวด 34,867                   101,262                 51,144                   109,643                 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี 1,453                     (1,251)                   1,453                     (1,251)                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 36,320                   100,011                 52,597                   108,392                 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 34,865                   101,263                 51,144                   109,643                 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2                            (1)                          -                        -                        

34,867                   101,262                 51,144                   109,643                 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 36,318                   100,012                 52,597                   108,392                 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2                            (1)                          -                        -                        

36,320                   100,011                 52,597                   108,392                 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 26

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.054                     0.164                     0.080                     0.178                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 639,954                 615,982                 639,954                 615,982                 

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 26

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.052                     0.164                     0.076                     0.178                     

จาํนวนหุน้สามญัปรบัลด (พนัหุน้) 673,248                 615,982                 673,248                 615,982                 

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

4, 27

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 684,564                 1,073,298              684,564                 1,073,347              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,537                     15,573                   -                        -                        

กาํไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือจะขายทีดิน -                        120,000                 -                        120,000                 

กาํไรจากการเจรจาต่อรองหนี 16 85,278                   -                        85,278                   -                        

รายไดอื้น 39,017                   75,733                   43,017                   80,582                   

รวมรายได้ 814,396                 1,284,604              812,859                 1,273,929              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ 510,899                 651,345                 510,899                 651,345                 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,027                     14,219                   -                        -                        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 70,139                   136,844                 70,726                   140,055                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98,684                   111,124                 92,002                   105,863                 

รวมค่าใช้จ่าย 682,749                 913,532                 673,627                 897,263                 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 131,647                 371,072                 139,232                 376,666                 

ตน้ทุนทางการเงิน (138,800)               (86,153)                 (135,953)               (85,336)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (31,976)                 (12,931)                 -                        -                        

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (39,129)                 271,988                 3,279                     291,330                 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 15 2,162                     (57,621)                 (314)                      (59,465)                 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (36,967)                 214,367                 2,965                     231,865                 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี 1,453                     (111)                      1,453                     (111)                      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (35,514)                 214,256                 4,418                     231,754                 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (36,968)                 214,368                 2,965                     231,865                 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                            (1)                          -                        -                        

(36,967)                 214,367                 2,965                     231,865                 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (35,515)                 214,257                 4,418                     231,754                 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                            (1)                          -                        -                        

(35,514)                 214,256                 4,418                     231,754                 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 26

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.059)                   0.348                     0.005                     0.376                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 628,040                 615,982                 628,040                 615,982                 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 26

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.056)                   0.348                     0.004                     0.376                     

จาํนวนหุน้สามญัปรบัลด (พนัหุน้) 665,763                 615,982                 665,763                 615,982                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้
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องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินจากการ กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียที

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 560,000                560,364            (2,471)                   68,757                  1,041,364            -                                                      -                          2,228,014           13                         2,228,027                         

หุน้ปันผล 22, 24 55,982                  -                   -                       -                       (55,982)               -                                                      -                          -                     -                       -                                   

 จ่ายเงินปันผล 24 -                       -                   -                       -                       (27,991)               -                                                      -                          (27,991)              -                       (27,991)                            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 1,020                    1,577                -                       -                       -                      -                                                      -                          2,597                  -                       2,597                                

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 25 54,630                  105,370            -                       -                       -                      -                                                      -                          160,000              -                       160,000                            

คา่ใชจ่้ายทางตรงเกียวกบัการจาํหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 25 -                       (14,935)            -                       -                       -                      -                                                      -                          (14,935)              -                       (14,935)                            

 สาํรองตามกฎหมาย -                       -                   -                       148                       (148)                    -                                                      -                          -                     -                       -                                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                   -                       -                       (36,968)               1,453                                                  1,453                      (35,515)              1                           (35,514)                            

โอนเขา้กาํไรสะสม -                       -                   -                       -                       1,453                  (1,453)                                                 (1,453)                     -                     -                       -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 671,632                652,376            (2,471)                   68,905                  921,728              -                                                      -                          2,312,170           14                         2,312,184                         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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)                 -                                                      -                          -                     -                       -                                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                   -                       -                       214,368              (111)                                                    (111)                        214,257              (1)                         214,256                            

โอนเขา้กาํไรสะสม -                       -                   -                       -                       (111)                    111                                                     111                         -                     -                       -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 560,000                560,364            (2,471)                   56,000                  1,020,369            -                                                      -                          2,194,262           16                         2,194,278                         

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแตส่อบทานแลว้

งบการเงินรวม
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องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมองคป์ระกอบอืน

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชนข์องพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 560,000                       560,364                       68,757                         1,241,826                    -                                                            -                               2,430,947                    

หุน้ปันผล 22, 24 55,982                         -                               -                               (55,982)                        -                                                            -                               -                               

 จ่ายเงินปันผล 24 -                               -                               -                               (27,991)                        -                                                            -                               (27,991)                        

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 1,020                           1,577                           -                               -                               -                                                            -                               2,597                           

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 25 54,630                         105,370                       -                               -                               -                                                            -                               160,000                       

ค่าใชจ้่ายทางตรงเกียวกบัการจาํหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 25 -                               (14,935)                        -                               -                               -                                                            -                               (14,935)                        

 สาํรองตามกฎหมาย -                               -                               148                              (148)                             -                                                            -                               -                               

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               2,965                           1,453                                                        1,453                           4,418                           

โอนเขา้กาํไรสะสม -                               -                               -                               1,453                           (1,453)                                                       (1,453)                          -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564 671,632                       652,376                       68,905                         1,162,123                    -                                                            -                               2,555,036                    

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               231,865                       (111)                                                          (111)                             231,754                       

โอนไปกาํไรสะสม -                               -                               -                               (111)                             111                                                           111                              -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2563 560,000                       560,364                       56,000                         1,180,560                    -                                                            -                               2,356,924                    

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี                      9



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (36,967)               214,367               2,965                   231,865               

ปรับรายการทีกระทบกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) :

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน -                      (5)                        -                      (5)                        

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน -                      (254)                    -                      (254)                    

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน -                      220                      -                      -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 31,976                 12,931                 -                      -                      

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,958                 32,287                 12,553                 31,314                 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (181)                    -                      (181)                    -                      

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,934                   (213)                    4,974                   -                      

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (630)                    (722)                    (399)                    (722)                    

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      65                        -                      65                        

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนอืน 2,658                   15,130                 2,658                   15,130                 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 2,030                   4,069                   1,957                   3,992                   

กาํไรจากการเจรจาตอ่รองหนี (85,278)               -                      (85,278)               -                      

รายไดด้อกเบีย (13,762)               (12,553)               (13,760)               (12,498)               

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจ่าย 138,800               86,153                 135,953               85,336                 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,162)                 57,621                 314                      59,465                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 54,376                 409,096               61,756                 413,688               

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง :

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 23,060                 33,485                 23,859                 154,813               

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 5,222                   26,355                 5,460                   32,121                 

เงินมดัจาํค่าทีดิน (86,500)               (617,739)             (86,500)               (617,739)             

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย 247,427               411,470               247,427               411,470               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน -                      2,554                   -                      2,554                   

ทีดินรอการพฒันา (300)                    (285)                    (300)                    (285)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (614)                    (1,541)                 (614)                    (2,361)                 

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง) :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (90,048)               83,392                 (93,193)               69,907                 

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (93,079)               (302,661)             (93,099)               (302,661)             

เงินรับล่วงหนา้ค่าทีดิน -                      -                      -                      -                      

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 23,346                 (9,280)                 14,834                 (10,272)               

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 4,111                   3,740                   4,111                   3,740                   

เงินสดรับกิจกรรมดาํเนินงาน 87,001                 38,586                 83,741                 154,975               

จ่ายชาํระหนีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า (366)                    (2,762)                 (366)                    (2,762)                 

ดอกเบียรับ 467                      657                      465                      602                      

จ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                      (4,324)                 -                      (4,324)                 

จ่ายดอกเบีย (149,192)             (131,515)             (145,568)             (131,040)             

จ่ายภาษีเงินได้ (41,200)               (17,610)               (41,136)               (17,053)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (103,290)             (116,968)             (102,864)             398                      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนัลดลง -                      54,898                 -                      54,898                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 11,814                 450,000               11,814                 450,000               

เงินสดจ่ายซือสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีน (233,613)             (200,000)             (233,613)             (200,000)             

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (9,084)                 (127,000)             

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 59,690                 -                      59,690                 -                      

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (110)                    (66,300)               (110)                    (66,300)               

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                      -                      -                      -                      

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

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (1,000)                 -                      

เงินสดจ่ายซืออสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน (11,378)               (54,626)               -                      -                      

เงินสดจ่ายซือสินทรพัยถ์าวร (440)                    (3,502)                 (440)                    (3,502)                 

เงินสดจ่ายซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -                      (5)                        -                      (5)                        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (174,037)             129,465               (172,743)             57,091                 

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -                      (97,898)               -                      (97,898)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 837,858               165,000               837,858               115,000               

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก (434,000)             (29,000)               (434,000)             (29,000)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000                 29,550                 30,000                 29,550                 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (392,415)             (311,729)             (392,415)             (311,729)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก 68,480                 -                      68,480                 -                      

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก (35,000)               -                      (35,000)               -                      

เงินสดรับจากหุน้กู้ 479,736               509,588               479,736               509,588               

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินหุน้กู ้ (467,500)             (466,700)             (467,500)             (466,700)             

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (5,652)                 (7,069)                 (5,365)                 (6,375)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 60,000                 -                      68,000                 18,000                 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      -                      (2,660)                 -                      

เงินปันผลจ่าย (27,991)               -                      (27,991)               -                      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึน -                      -                      -                      -                      

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,597                   -                      2,597                   -                      

เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 160,000               -                      160,000               -                      

ค่าใชจ่้ายทางตรงเกียวกบัการจาํหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (14,935)               -                      (14,935)               -                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 261,178               (208,258)             266,805               (239,564)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (16,149)               (195,761)             (8,802)                 (182,075)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 90,847                 398,754               78,357                 367,771               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสินงวด 74,698                 202,993               69,555                 185,696               

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 12



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลเพมิเติม

ลูกหนีขายทรัพยสิ์นเพิมขึนระหวา่งงวด (313)                    (2,750)                 -                      -                      

เจา้หนีซือทรพัยสิ์นเพิมขึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 24,568                 86,429                 (332)                    (831)                    

ดอกเบียจ่ายทีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 27,717                 50,198                 27,717                 50,198                 

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีทีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 1,941                   7,598                   1,941                   7,598                   

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขายเพิมขึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 231,061               409,736               231,061               409,736               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าทีดินและเงินล่วงหนา้ใหแ้ก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      180,940               -                      180,940               

เงินลงทุนในการร่วมคา้(เพมิขึน)ลดลง

จากการจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 29,057                 (237,268)             29,057                 (349,511)             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน

จากการจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      -                      -                      83,000                 

ค่าเสือมราคาทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 3,392                   3,411                   -                      -                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากหนีสินตามสญัญาเช่า

และหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 3,864                   59,603                 3,864                   50,410                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้ลดลงจากการยกเลิกหนีสินตามสญัญาเช่า (11,335)               (5,200)                 (8,404)                 -                      

ส่วนขาดทุนเกินทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้

แสดงเป็นหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 3,271                   -                      -                      -                      

จ่ายหุน้ปันผล 55,982                 -                      55,982                 -                      

โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย

เพอืจ่ายชาํระเจา้หนีค่าก่อสร้างของบริษทัยอ่ย 103,557               -                      103,557               -                      

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกเพิมขึน

จากการจดัประเภทเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 10,000                 -                      10,000                 -                      

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 13
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

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 พฒันำท่ีดิน หมู่บ้ำนจัดสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหำริมทรัพยท์ุก
ประเภท โดยมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขมุวิท แขวง
บำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ส่วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดท ำเป็นแบบย่อ บริษัทฯได้เปิดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำง
กำรเงินเพ่ิมเติมตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำน
งบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษขึ้นโดยแปลจำก 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทย 

นอกจำกท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล รำยกำรอื่นๆ ใน  
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุน 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดย
เน้นกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอ
ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 



 

15 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณ
และข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำงๆ 
ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและ
น ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้
สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำร
ปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีกำรประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซ่ึงส่งผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
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เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล ประกอบด้วยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่ำ   
“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี 

  อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั ให้บริกำรเป็นตัวแทนกำรขำย และ
นำยหนำ้ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี  
   เซอร์วิส จ ำกดั 

บริหำรนิติบุคคลอำคำรชุด 99.00 99.00 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั พฒันำ จดัสรรท่ีดิน อสังหำริมทรัพย ์
ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูก
สร้ำง ทุกประเภท 

99.97 99.97 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั ประกอบกิจกำรห้ำงสรรพสินค้ำ 
พลำซ่ำ พ้ืนท่ีให้เช่ำเพ่ือกำรคำ้ 

100.00 100.00 

บริษทั ออกสั รำชพฤกษ ์1 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 99.97 - 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงงวด 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั ออกสั รำชพฤกษ์ 1 จ ำกดั จ ำนวน 9,997 
หุ้น ช ำระแลว้ 100 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทั
มีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงบำงฉบบั ซ่ึงจะ มีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ของกลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี  
เร่ืองมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรับรองผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กำรไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำของ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ตำมวิธีอยำ่งง่ำย (Simplified Approach)  

- กำรไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่ำวส้ินสุดกำรมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบ
ดงักล่ำว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงมูลค่ำลูกหน้ีกำรค้ำ 
และกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ในปี 2564 
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4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ
ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 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 ์รีเทล 1 จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออกสั รำชพฤกษ ์1 จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั อะเบำท ์แพสชัน่ จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั 

บริษทั ฟู้ด เจเนอร์เรชัน่ จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและโดย
ทำงออ้มในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูล
ฐำนท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี บริษทัฯ มีรำยกำรส ำหรับงวดสำม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 

   

บริษัทย่อย     
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 2,311 2,764 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย - - 880 1,939 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร - - - 60 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - - 431 252 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 845 2,933 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ - 738 - 738 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 10,654 10,288 10,654 10,288 
ดอกเบ้ียรับ 6,790 4,783 6,790 6,235 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
รำยไดอ้ื่น 40 - - - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 13 - 13 - 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนัและพนกังำน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ - 35,060 - 35,060 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 4 - 4 - 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 

   

บริษัทย่อย     
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 4,274 5,551 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย - - 880 7,097 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร - - - 60 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - - 758 252 

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 2,356 3,159 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ - 1,475 - 1,475 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 21,307 19,748 21,307 19,748 
ดอกเบ้ียรับ 13,698 11,393 13,698 11,393 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
รำยไดอ้ื่น 40 - - - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 13 - 13 - 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนัและพนกังำน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ - 35,060 - 35,060 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 4 - 4 - 

บริษทัฯ มีรำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้โดยใชร้ำคำทุนบวกก ำไรและตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั
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ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 13,849 13,014 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจำ้ง 656 749 

รวม 14,505 13,763 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือของรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

รำยได้ค้ำงรับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 220 292 

ลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - - 53 
บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
   จ ำกดั - - 404 - 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั - - 3,478 1,873 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 554 1,562 554 1,562 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 14,297 4 14,297 4 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 10,531 5,584 10,531 5,584 

บริษทั อะเบำท ์แพสชัน่ จ ำกดั 335 - - - 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 25,717 7,150 29,264 9,076 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   (ไม่หมุนเวียน)     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 23,579 19,865 23,579 19,865 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 31,393 24,504 31,393 24,504 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 7,156 4,464 7,156 4,464 

รวมดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
   (ไม่หมุนเวียน) 62,128 48,833 62,128 48,833 

ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 18,925 19,803 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 124,536 155,146 124,536 155,146 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 299,590 299,590 299,590 299,590 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 119,388 119,301 119,388 119,301 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 543,514 574,037 543,514 574,037 
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ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะส้ันและเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - - - 83,000 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ 
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัที่ 9 มำปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี  
   1 มกรำคม 2563 - - - (83,000) 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - - 197,919 135,200 

จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - (197,919) (135,200) 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนั 
และมีก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ 12 เดือน เน่ืองจำกบริษทัดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรจดัหำแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ใน
กำรลงทุนในทรัพยสิ์น บริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวในส่วนต่ำงท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณดอกเบ้ียในอตัรำ
ตลำดเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 



 

23 

 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     

กำรร่วมค้ำ     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 574,037 516,187 574,037 628,530 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ 
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัที่ 9 มำปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี  
   1 มกรำคม 2563 - (148,667) - (261,010) 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 110 126,500 110 126,500 

ลดลงระหว่ำงงวด (30,610) - (30,610) - 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัประเภท 
   กำรโอนเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินและ 
   เงินล่วงหนำ้ใหแ้ก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 180,940 - 180,940 
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุ 
   ในกำรร่วมคำ้ (23) (100,923) (23) (100,923) 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 543,514 574,037 543,514 574,037 

เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัตำม
สัญญำในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี (อตัรำดอกเบ้ียในตลำดร้อยละ 3.78 - 5.85 ต่อปี) และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภำยในเดือนสิงหำคม 2565 ถึงเดือนมีนำคม 2568 
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ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 260,429 42,229 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัที่ 9 มำปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 83,000 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 1,000 - 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัประเภทเงินใหกู้ยื้มระยะส้ัน 
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 
   ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 197,919 135,200 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 459,348 260,429 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 1,320 770 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 209 - 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จ ำกดั 13 - 13 - 

กรรมกำร 4 - 4 - 

รวมดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 17 - 1,546 770 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 720 3,076 - - 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 11,509 11,308 - - 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 12,229 14,384 - - 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 4,941 7,123 4,941 7,123 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั - 155 - 155 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 4,941 7,278 4,941 7,278 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 11,340 13,000 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 7,000 - 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จ ำกดั 45,000 - 45,000 - 

กรรมกำร 15,000 - 15,000 - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 60,000 - 78,340 13,000 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำท่ีดิน     

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 354,300 354,300 354,300 354,300 

เม่ือเดือนกันยำยน 2563 บริษัทฯ ได้ท ำข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือ
เปล่ียนแปลงก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบักำรร่วมคำ้ออกไปอีก 1 ปี เป็นภำยใน
เดือนกนัยำยน 2564 
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ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - - 13,000 - 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - - 8,000 18,000 

ลดลงระหว่ำงงวด - - (2,660) (5,000) 

 - - 18,340 13,000 

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - - - - 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 45,000 - 45,000 - 

 45,000 - 45,000 - 

กรรมกำร     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - - - - 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 15,000 - 15,000 - 

 15,000 - 15,000 - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 60,000 - 78,340 13,000 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง
กนัในอตัรำร้อยละ 5.47 - 9.00 ต่อปี และมีก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ 3 - 12 เดือน 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

เงินสดในมือ 215 230 180 180 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 33,209 64,885 28,077 52,447 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 6,745 7,763 6,769 7,761 

เงินฝำกระหว่ำงทำง 34,529 17,969 34,529 17,969 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 74,698 90,847 69,555 78,357 

6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน 

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนส ำหรับงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 11,868 251,576 

เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงงวด 233,613 310,000 

ขำยในระหว่ำงงวด (11,814) (550,000) 

ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน - 289 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - 3 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวียน 233,667 11,868 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ มีเงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์จ ำนวน 233.61 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ
0.10 ต่อปี ซ่ึงไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของกำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง ตำมสัดส่วนกำร
ลงทุนในกำรร่วมคำ้  
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 1,899 1,899 - - 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     

รำยไดค้ำ้งรับ 741 - 220 292 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,717 7,150 29,264 9,076 

เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 26,994 71,439 17,286 61,731 

เงินมดัจ ำ 18,839 18,526 14,819 13,506 

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,452 4,114 2,787 2,660 

ลูกหน้ีอ่ืน 3,807 3,534 - - 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 8,043 - 7,978 - 

อื่นๆ 8,714 4,314 3,938 2,246 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 97,307 109,077 76,292 89,511 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,807) (3,534) - - 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 93,500 105,543 76,292 89,511 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 95,399 107,442 76,292 89,511 

8. ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 75,518 87,140 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 4,762 2,320 

รับรู้เป็นตน้ทุนกำรให้บริกำร (2,299) - 

รับรู้เป็นตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (6,408) (6,625) 

รับรู้สุทธิจำกรำยไดเ้งินยึด (1,277) (1,155) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุำยน 2564 70,296 81,680 
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9. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย  ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,946,184 2,946,013 2,946,184 2,946,013 

ค่ำก่อสร้ำงและค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำง 2,614,595 2,250,008 2,594,630 2,230,043 

ระบบสำธำรณูปโภค 153,984 143,912 153,576 143,504 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำร 220,910 201,669 220,835 201,594 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 391,801 362,144 391,801 362,144 

รวม 6,327,474 5,903,746 6,307,026 5,883,298 
หกั จ ำนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำยแลว้ 
   จนถึงปัจจุบนั (2,134,631) (1,620,638) (2,134,631) (1,620,638) 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำ 
   อสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธ ิ 4,192,843 4,283,108 4,172,395 4,262,660 

กลุ่มบริษทัมีรำยละเอียดส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูด่งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

  หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ท่ีดินเปล่ำ 1 1 717,655 717,656 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 9 9 2,784,910 2,812,905 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 493,812 422,131 

ทำวน์โฮม 2 1 196,466 330,416 

 13 12 4,192,843 4,283,108 



 

30 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ท่ีดินเปล่ำ 1 1 717,655 717,656 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 8 8 2,764,462 2,792,457 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 493,812 422,131 

ทำวน์โฮม 2 1 196,466 330,416 

 12 11 4,172,395 4,262,660 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ท่ีดินของโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของ
บริษทับำงส่วนไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 17) เงินกูย้ืมระยะยำว
จำกบุคคลภำยนอก (หมำยเหตุ 18) หุ้นกู ้(หมำยเหตุ 19) และเงินกูร้ะยะส้ันจำกบุคคลภำยนอก (หมำยเหตุ 21) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 จ ำนวน 29.66 ลำ้นบำท และ 57.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 จ ำนวน 510.90 ลำ้นบำท และ 651.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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10. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ย: 

   หน่วย : พนับำท 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

  สัดส่วนเงินลงทนุ (%) ทุนช ำระแลว้ 
มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
บญัชีวิธีรำคำทุน 

ส ำหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 2564 2563 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำยภำยใตช่ื้อ  
   โครงกำร “The Excel  
   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 86,581 122,405 117,904 146,984 (6,745) 5,358 

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

51.00 51.00 100,000 100,000 18,186 36,727 214,509 214,509 (18,540) (10,989) 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 62.10 62.10 20,000 20,000 - - 12,420 12,420 (3,271) (3,272) 
บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 51.00 51.00 100,000 100,000 104,839 108,236 112,662 112,639 (3,420) (4,028) 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ      
209,606 267,368 457,495 486,552 (31,976) (12,931) 
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เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั จ ำนวน 5,099 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 25 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ในสัดส่วนกำรลงทุน 51% 
โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั และมีสัญญำกำรร่วมคำ้ก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองค์ประชุมขั้นต ่ำ 
60% ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด โดยก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมำจำกกลุ่มผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่ำย 1 คน มีสิทธ์ิ
ออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเจ เจริญนคร จ ำกัด จ ำนวน 
504,900 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 คิดเป็นมูลค่ำ 51.00 ลำ้น
บำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนเท่ำเดิม 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในระหว่ำงงวด 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 267,368 486,552 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัประเภทเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 
   ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 23 23 
ลดลงจำกกำรรับช ำระเงินให้กูย้ืมระยะยำว 
   ท่ีถูกจดัประเภทตำมมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 (29,080) (29,080) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (31,976) - 

ผลขำดทนุเกินทุนแสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,271 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุำยน 2564 209,606 457,495 
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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 บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 

 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน         

   เงินสดและรำยกำรกำรเทียบเท่ำเงินสด 62,110 37,853 1,754 24,680 10,993 12,030 8,088 8,303 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 456,454 744,660 1,716,277 1,701,028 355,516 355,070 433,209 426,519 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 25,020 9,311 40,239 33,507 - - 34,012 17,971 

   เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 646,960 646,960 - - - - 

   เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 215,556 - - - 

   หน้ีสินหมุนเวียน 77,133 211,837 210,021 188,120 75 529 23,390 10,442 

   เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 243,483 304,509 587,433 587,433 - 215,556 237,700 229,835 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 60,164 45,410 61,905 48,396 28,120 22,990 17,468 11,105 
   เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
      ท่ีถูกจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 210,517 268,491 320,607 320,607 129,334 129,334 117,300 115,255 
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 หน่วย : พนับำท 

 

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

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน         

   รำยไดร้วม 315,581 444,169 9 131 7 21 5 118 

   ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (9,290) 15,410 (36,354) (21,548) (5,268) (5,269) (6,705) (7,897) 

   ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่ - - - - - - - - 

   ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (9,290) 15,410 (36,354) (21,548) (5,268) (5,269) (6,705) (7,897) 
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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 บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั รวม 

 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

สินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมคำ้ (47,713) (38,423) (68,656) (32,301) (6,576) (1,309) 79,451 86,156   
สัดส่วนกำรถือหุ้นในกำรร่วมคำ้  
   (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10 51.00 51.00   
ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธ ิ
    ของกำรร่วมค้ำ (24,332) (19,595) (35,014) (16,473) (4,083) (812) 40,519 43,939   
กำรตดั(ก ำไร)ขำดทุนระหว่ำงกนัจำก 
    รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน - - (122,764) (122,764) - - 2,658 2,658   
กำรตดัขำดทุนดอกเบ้ียระหว่ำงกนั 
   จำกกำรให้กูย้ืมเงินระยะยำว 3,209 5,216 12,454 12,454 - - - -   
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทั 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถูกจดัประเภท 
   เป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 107,704 136,784 163,510 163,510 - - 61,662 61,639   
มูลค่ำตำมบัญชีของมูลค่ำ 
   กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 86,581 122,405 18,186 36,727 - - 104,839 108,236 209,606 267,368 

ผลขำดทุนเกินทุนแสดงเป็น 
   หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - (4,083) (812) - - (4,083) (812) 
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11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 267,943 - 

   ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด (รำคำทนุ) 39,670 - 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2564 307,613 - 

12. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 31,505 31,063 

   ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด (รำคำทนุ) 108 108 

   ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (รำคำตำมบญัชี) (5,247) (4,974) 

   ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (5,648) (5,526) 

   กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำระหว่ำงงวด 181 181 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2564 20,899 20,852 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 5.65 
ลำ้นบำท และ 24.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 5.53 ลำ้นบำท และ 24.03 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีส่วนปรับปรุงอำคำร ห้องตวัอยำ่ง ส ำนกังำนขำย และ
อุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ จ  ำนวน 8.22 ลำ้นบำท และ 7.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
และบริษทัฯ มีส่วนปรับปรุงอำคำร ห้องตวัอย่ำง ส ำนกังำนขำย และอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้แต่
ยงัคงใชง้ำนอยู ่จ  ำนวน 7.85 ลำ้นบำท และ 7.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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13. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 248,880 55,034 

   เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงงวด (รำคำทนุ) 3,864 3,864 

   ตดัจ ำหน่ำยจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ (11,335) (8,404) 

   ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (9,904) (6,260) 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2564 231,505 44,234 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่ำเส่ือมรำคำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 และ 2563 จ ำนวน 3.39 ลำ้นบำท และ 3.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 9.90 
ลำ้นบำท และ 7.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 6.26 ลำ้นบำท และ 6.43 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรขำดทุน 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 7,293 6,763 

   ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (798) (767) 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2564 6,495 5,996 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 0.80 
ลำ้นบำท และ 0.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 0.77 ลำ้นบำท และ 0.86 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรขำดทุน 
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15. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย :พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2564 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2564 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 46 37 - 83 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์  
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 25 (17) - 8 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
   (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) 76 (37) - 39 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 412 68 - 480 
ประมำณกำรหน้ีสินหมนุเวียนอื่น 1,714 328 - 2,042 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
   รำยไดค้่ำเช่ำ 750 (73) - 677 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 2,891 406 (363) 2,934 
ก ำไรระหว่ำงกนัจำกกำร 
   โอนสิทธ์ิสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน 24,021 - - 24,021 

ขำดทนุสะสมทำงภำษ ี 3,902 2,055 - 5,957 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี  33,837 2,767 (363) 36,241 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ขำดทนุดอกเบ้ียระหว่ำงกนัจำก 
   กำรให้กูย้ืมเงินระยะยำว 3,534 (401) - 3,133 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3,534 (401) - 3,133 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 30,303 3,168 (363) 33,108 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2564 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2564 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์  
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 22 (14) - 8 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
   (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) 76 (37) - 39 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 381 97 - 478 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,714 328 - 2,042 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
   รำยไดค้่ำเช่ำ 750 (73) - 677 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 2,823 391 (363) 2,851 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี  5,766 692 (363) 6,095 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนั (1,006) (59,965) (1,006) (59,715) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,168 2,344 692 250 

รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ 2,162 (57,621) (314) (59,465) 

บริษัทฯ ใช้อัตรำภำษี เงินได้ร้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 

บริษทัย่อยบำงแห่งใช้อตัรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมอตัรำขั้นบันได ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำดว้ยกำรกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัท่ี  530) พ.ศ. 2554 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรซ่ึง
เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม  
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 243,900 348,872 241,245 346,521 

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

   รำยไดรั้บล่วงค่ำหนำ้นำยหนำ้ 12,561 15,220 - - 
   รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำบริหำรจดักำร 
      กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,941 7,278 4,941 7,278 

   เจำ้หน้ีอ่ืน 65,333 46,644 65,089 46,405 

   เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 65,345 65,643 65,345 65,643 

   ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 25,689 27,963 26,850 28,346 

   เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 14,670 8,366 8,709 8,029 

   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 22,999 27,477 21,812 26,055 

   เงินรับล่วงหนำ้ค่ำส่วนกลำง 24,266 24,583 24,246 24,583 

   เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 5,275 169,542 533 865 

   อื่นๆ 4,804 4,640 1,643 1,492 

รวมเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 245,883 397,356 219,168 208,696 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน 489,783 746,228 460,413 555,217 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดต้กลงโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กบัเจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง เพ่ือช ำระหน้ีค่ำก่อสร้ำง
ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ ำนวน 188.87 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกส่วนต่ำงของอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรโอน
กรรมสิทธ์ิห้องชุดดงักล่ำวท่ีสูงกว่ำอตัรำก ำไรขั้นตน้ถวัเฉล่ียจำกกำรขำยให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป จ ำนวน 85.28 ลำ้นบำท 
เป็นก ำไรจำกกำรเจรจำต่อรองหน้ี 
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17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,463,238 1,594,593 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (2,503) (4,296) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยำว 1,460,735 1,590,297 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (942,225) (1,380,269) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 518,510 210,028 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด 1,590,297 1,801,915 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 261,061 765,840 

ลดลงระหว่ำงงวด (392,415) (986,134) 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 1,792 8,676 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 1,460,735 1,590,297 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงินกูยื้มระยะยำวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดให้ช ำระคืนในอตัรำร้อยละ 
65 - 70 และร้อยละ 50 - 70 ตำมล ำดับ ของรำคำขำยหรือรำคำประเมินแล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ เม่ือมีกำรขอปลด
จ ำนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรำยย่อยในโครงกำร ทั้งน้ีรำคำขำยต่อยูนิตตอ้งไม่ต ่ำกว่ำตำมท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ และก ำหนดให้ช ำระดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนมีนำคม 2567  

ภำยใตสั้ญญำเงินกูย้ืมก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ี
ก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่น ำท่ีดินโครงกำรไปจดจ ำนองหรือก่อภำระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั
บุคคลอื่นตลอดอำยสัุญญำเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บกำรยินยอมจำกผูใ้ห้กู ้
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เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทั้งหมดดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร 
และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้
เป็นจ ำนวน 1,152.53 ลำ้นบำท และ 1,447.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก ประกอบดว้ย  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก 164,000 114,000 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (6,122) (783) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยำว 157,878 113,217 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - (113,217) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก - สุทธ ิ 157,878 - 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด 113,217 111,571 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 68,480 - 

ช ำระคืนระหว่ำงงวด (35,000) - 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 1,181 1,646 

เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัประเภทเงินกูยื้มระยะส้ันบคุคลภำยนอก 10,000 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 157,878 113,217 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำร้อยละ 7.00 - 10.00 และร้อยละ 6.50 - 7.00 ต่อปี ตำมล ำดบั
ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 18 เดือน นับจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ำ
ประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำรของบริษทั (หมำยเหตุ 9) 
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19. หุ้นกู้ - สุทธิ 

ยอดคงเหลือของหุ้นกู ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด 2,195,400 1,284,100 

ออกเพ่ิมระหว่ำงงวด 491,900 1,498,000 

ไถ่ถอนระหว่ำงงวด (467,500) (586,700) 

 2,219,800 2,195,400 

หกั ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (29,406) (28,002) 

 2,190,394 2,167,398 

หกั หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (1,011,039) (959,490) 

หุ้นกู้ - สุทธ ิ 1,179,355 1,207,908 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีหุ้นกู้ จ ำนวน 2,219.80 ล้ำนบำท และ 2,195.40 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือและไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั 
มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ท่ี
บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้  ำนวน 46.87 ลำ้นบำท และ 42.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งน้ี หุ้นกู้
ดงักล่ำวมีอำยุ 24 - 30 เดือน และ 9 - 30 เดือน ตำมล ำดบั และมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 7.36 - 9.13 และร้อยละ 
7.36 - 8.96 ต่อปี ตำมล ำดบั ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลำคม 2564 ถึงตุลำคม 2566  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 หุ้นกูท่ี้มีหลกัประกนัจ ำนวน 990.99 ลำ้นบำท และ 615.85 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินของโครงกำร (หมำยเหตุ 9) และท่ีดินรอกำรพฒันำ พร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงรวมถึงส่วนควบบนท่ีดินท่ีจะมีขึ้นในอนำคต เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนัดช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียของ 
หุ้นกู ้
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ไม่เกิน 1 ปี     

   จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 12,379 14,670 11,101 12,819 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (3,633) (4,406) (2,589) (3,155) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 8,746 10,264 8,512 9,664 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     

   จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 33,702 39,731 28,649 32,655 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (9,667) (12,196) (5,652) (7,577) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 24,035 27,535 22,997 25,078 

เกิน 5 ปี     

   จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 43,234 53,501 15,024 23,099 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (14,430) (16,017) (1,052) (2,002) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 28,804 37,484 13,972 21,097 

รวมมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิ 
   ขั้นต ่ำที่เกิน 1 ปี 52,839 65,019 36,969 46,175 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์
   ตำมสัญญำเช่ำ 231,158 248,331 43,887 54,515 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์
   ตำมประมำณกำรร้ือถอน 347 549 347 519 

รวมมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ 231,505 248,880 44,234 55,034 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเช่ำกบับริษทัและสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง 
ส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน และยำนพำหนะ โดยสัญญำเช่ำดงักล่ำวมี
ระยะเวลำ 2 - 11 ปี ซ่ึงค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ สัญญำเช่ำดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัรำร้อยละ 
4.36 - 13.79 และร้อยละ 4.57 - 13.79 ต่อปี ตำมล ำดบั 

บริษทัย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำกบับริษทัแห่งหน่ึง ส ำหรับสัญญำเช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำ สัญญำเช่ำดงักล่ำวมีระยะเวลำ  
29 ปี ไม่มีหลกัประกนั มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัรำร้อยละ 6.53 ต่อปี  
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21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอก 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (6 เดือน) (12 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด 255,000 160,000 205,000 160,000 

   เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 837,858 200,000 837,858 150,000 

   ลดลงระหว่ำงงวด (434,000) (105,000) (434,000) (105,000) 
   ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน 
      รอตดับญัชี 7,790 - 7,790 - 
   จดัประเภทเป็นเงินกูย้ืม 
      ระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก (10,000) - (10,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 656,648 255,000 606,648 205,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรจ่ำยช ำระค่ำท่ีดินส ำหรับโครงกำรและใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 8.00 - 15.00 และร้อยละ 
4.25 - 12.00 ต่อปี ตำมล ำดบั ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 4 - 12 เดือน นับจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกูย้ืมจำก
บุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองห้องชุดและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำรของบริษทั 
และห้องชุดของบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 9) และประกนัโดยเช็คจ่ำยลงวนัท่ีล่วงหนำ้ 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้น มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

  หน่วย : พนัหุ้น หน่วย : พนับำท 

 รำคำตำม
มูลค่ำ 

จ ำนวนหุน้ จ ำนวนเงิน 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

 (บำท) (6 เดือน) (12 เดือน) (6 เดือน) (12 เดือน) 

ทุนจดทะเบียน      

หุ้นสำมัญ ณ วันต้นงวด 1.00 700,000 560,000 700,000 560,000 

   เพ่ิมทุน 1.00 239,052 140,000 239,052 140,000 

หุ้นสำมัญ ณ วันส้ินงวด 1.00 939,052 700,000 939,052 700,000 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว      

หุ้นสำมัญ ณ วันต้นงวด 1.00 560,000 560,000 560,000 560,000 
   จ่ำยหุ้นปันผล 1.00 55,982 - 55,982 - 
   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1.00 1,020 - 1,020 - 
   หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 1.00 54,630 - 54,630 - 

หุ้นสำมัญ ณ วันส้ินงวด 1.00 671,632 560,000 671,632 560,000 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ ำนวน 239,052,999 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 700,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
939,052,999 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 239,052,299 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อรับรอง
กำรจ่ำยเงินปันผลดว้ยหุ้นปันผลและเพื่อรองรับสิทธิกำรใชสิ้ทธิกำรแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลงสภำพ และบริษทัฯ 
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 
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23. ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2564 บริษทัฯ ไดป้รับรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ALL-W1) โดยวนัท่ีมีผลกำรปรับสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 26 มกรำคม 2564 ดงัน้ี 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ (บำทต่อหุน้) 2.80 2.545 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 1 1 : 1.10 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญั (ALL-W1) จ ำนวน 927,700 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,020,470 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.545 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 2.60 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกช ำระกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือ
วนัท่ี 5 เมษำยน 2564 

24. เงินปันผล 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสะสมและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 โดยจ่ำยเป็นหุ้น
สำมญัในอตัรำ 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล จ ำนวน 55.98 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 1 บำท เป็นจ ำนวน 55.98 ลำ้น
บำท และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 27.99 ลำ้นบำท เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้
ในเดือนมีนำคม 2564 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกช ำระกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือ
วนัท่ี 17 มีนำคม 2564 
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25. หุ้นกู้แปลงสภำพ 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลง
สภำพท่ีให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) ไดแ้ก่ 
Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซ่ึงบุคคลดังกล่ำว
ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : หุ้นกูแ้ปลงสภำพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั 

จ ำนวนเงินตน้ทั้งหมด : ไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปน้ี  

- หุ้นกูแ้ปลงสภำพชุดท่ี 1 มีมูลค่ำไม่เกิน 200 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุด
ยอ่ย ชุดละ 20 ลำ้นบำท  

- หุ้นกูแ้ปลงสภำพชุดท่ี 2 มีมูลค่ำไม่เกิน 250 ลำ้นบำท โดยแบ่ง ออกเป็น 10 ชุด
ยอ่ย ชุดละ 25 ลำ้นบำท  

- หุ้นกูแ้ปลงสภำพชุดท่ี 3 มีมูลค่ำไม่เกิน 250 ลำ้นบำท โดยแบ่ง ออกเป็น 10 ชุด
ยอ่ย ชุดละ 25 ลำ้นบำท  

- หุ้นกูแ้ปลงสภำพชุดท่ี 4 มีมูลค่ำไม่เกิน 300 ลำ้นบำท โดยแบ่ง ออกเป็น 10 ชุด
ยอ่ย ชุดละ 30 ลำ้นบำท 

อตัรำดอกเบ้ีย : ร้อยละ 2 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยไตรมำสนับจำกวนัท่ีออกหุ้นกู้แปลง
สภำพ 

อำย ุ: 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพแต่ละชุด 

กำรช ำระคืนเงินตน้ : ช ำระงวดเดียว เม่ือครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุด ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข
ของหุ้นกูแ้ปลงสภำพแต่ละชุด 

จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อ 
   รองรับกำรแปลงสภำพ : 

 
183,052,299 หุ้น 

รำคำแปลงสภำพ : รำคำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด  

อตัรำส่วนกำรแปลงสภำพ : จ ำนวนเงินตน้ของหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีจะใชสิ้ทธิหำรดว้ยรำคำแปลงสภำพ 

ระยะเวลำแปลงสภำพ : สำมำรถใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุ้นกูแ้ปลงสภำพไดน้บัจำกวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 
จนถึงวนัท ำกำรก่อนวนัครบก ำหนดอำยหุุ้นกูแ้ปลงสภำพ 1 สัปดำห์ 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ก ำหนดให้กิจกำรท่ีออกหุ้นกูแ้ปลง
สภำพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจำกองคป์ระกอบท่ีเป็นทนุเพ่ือแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวบริษทัไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออก
จำกกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้  ำนวณจำกกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียในตลำดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภำพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยจนกว่ำมีกำรแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือครบ
อำยกุำรช ำระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก ำหนดขึ้น ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
ในรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภำพสุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 
องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 
องคป์ระกอบท่ีทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 - - 

ออกจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด 106,974 38,092 

ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ (11,013) (3,921) 

แปลงสภำพหุ้นกู ้ (95,961) (34,171) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุำยน 2564 - - 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีออกใหม่ตำมสัญญำ
กำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ คร้ังท่ี 1 รวมจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท หุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวครบก ำหนดไถ่ถอนใน
วนัท่ี 12 เมษำยน 2567 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัตำมขอ้ก ำหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภำพทั้งหมดแลว้ในเดือนเมษำยน 2564 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทนุเรียกช ำระกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ในเดือนเมษำยน 2564 และเดือนพฤษภำคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีออกใหม่ตำมสัญญำ
กำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ คร้ังท่ี 2 รวมจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท หุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวครบก ำหนดไถ่ถอนใน
วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2567 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัตำมขอ้ก ำหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภำพทั้งหมดแลว้ และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกช ำระกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์
แลว้ในเดือนพฤษภำคม 2564 และเดือนมิถุนำยน 2564 
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เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีออกใหม่ตำมสัญญำ
กำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ คร้ังท่ี 3 รวมจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท หุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวครบก ำหนดไถ่ถอนใน
วนัท่ี 9 มิถุนำยน 2567 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัตำมขอ้ก ำหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้
แปลงสภำพทั้งหมดแล้วในเดือนมิถุนำยน 2564 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกช ำระกบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ในเดือนกรกฎำคม 2564 

26. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวดโดย
ปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผล (หมำยเหตุ 22 และ 24) และไดป้รับปรุง
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบโดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปัน
ผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (ไม่
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงงวด
โดยปรับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผลกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้น
สำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมัญโดยสมมติว่ำได้มีกำร
เปล่ียนแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ 
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ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
   บริษัทใหญ่ ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน (พนับำท) 34,865 101,263 51,144 109,643 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
(พนัหุ้น)     

   จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ ตน้งวด 560,000 560,000 560,000 560,000 

   ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นปันผล  55,982 55,982 55,982 55,982 

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1,020 - 1,020 - 

   หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 22,952 - 22,952 - 

   จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
      ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้  639,954 615,982 639,954 615,982 
   จ ำนวนหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจำก 
      กำรถือเสมือนว่ำมีกำรแปลงสภำพ      

         ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  33,294 - 33,294 - 

   จ ำนวนหุ้นสำมญัปรับลด  673,248 615,982 673,248 615,982 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.054 0.164 0.080 0.178 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.052 0.164 0.076 0.178 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร(ขำดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
   บริษัทใหญ่ ส ำหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน (พนับำท) (36,968) 214,368 2,965 231,865 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
(พนัหุ้น)     

   จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ ตน้งวด 560,000 560,000 560,000 560,000 

   ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นปันผล  55,982 55,982 55,982 55,982 

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 519 - 519 - 

   หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 11,539 - 11,539 - 

   จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
      ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้  628,040 615,982 628,040 615,982 
   จ ำนวนหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจำก 
      กำรถือเสมือนว่ำมีกำรแปลงสภำพ      

         ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  37,723 - 37,723 - 

   จ ำนวนหุ้นสำมญัปรับลด  665,763 615,982 665,763 615,982 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.059) 0.348 0.005 0.376 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บำท) (0.056) 0.348 0.004 0.376 

27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยใ์นส่วนงำนแนวสูง เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็น
คอนโดมิเนียม และส่วนงำนแนวรำบ เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นทำวน์โฮม รวมทั้งให้บริกำร
บริหำรอำคำรและเป็นนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์โดยรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
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 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจห้ำงสรรพสินคำ้ 
 

รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 684,564 1,073,298 5,537 15,573 - - 690,101 1,088,871 - - 690,101 1,088,871 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - 880 7,129 - - 880 7,129 (880) (7,129) - - 

รวมรำยได้ 684,564 1,073,298 6,417 22,702 - - 690,981 1,096,000 (880) (7,129) 690,101 1,088,871 

ก ำไรของส่วนงำน 173,665 421,953 1,432 4,177 - - 175,097 426,130 1,078 (2,823) 176,175 423,307 
 ก ำไรจำกกำรโอนสิทธ์ิสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน         - 120,000 
ก ำไรจำกกำรเจรจำต่อรองหน้ี           85,278 - 
รำยไดอ้ื่น           39,017 75,733 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย           (70,139) (136,844) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร         (98,684) (111,124) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน          (138,800) (86,153) 

 ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้         (31,976) (12,931) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้           (39,129) 271,988 

รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษเีงินได ้           2,162 (57,621) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด           (36,967) 214,367 
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สินทรัพยด์ ำเนินงำน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจห้ำงสรรพสินคำ้ 
 

รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน - สุทธิ - - - - 307,613 253,699 307,613 253,699 - - 307,613 253,699 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและ 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 20,855 47,255 44 664 - - 20,899 47,919 - - 20,899 47,919 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 44,234 43,980 8 3,362 187,263 194,104 231,505 241,446 - - 231,505 241,446 

อื่นๆ 8,402,460 7,886,675 48,493 64,780 21,106 14,788 8,472,059 7,966,243 (746,056) (481,449) 7,726,003 7,484,794 

รวมสินทรัพย์ด ำเนินงำน 8,467,549 7,977,910 48,545 68,806 515,982 462,591 9,032,076 8,509,307 (746,056) (481,449) 8,286,020 8,027,858 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิห้องชุดและทำวน์โฮม เพ่ือช ำระหน้ีค่ำก่อสร้ำงให้กบัเจำ้หน้ี จ ำนวน 8 รำย รวมรำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิ
ดงักล่ำว จ ำนวน 199.35 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน 55.24 ลำ้นบำท (สุทธิจำกก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน 85.28 ลำ้นบำท ท่ีไดบ้นัทึกเป็นก ำไรจำกกำรเจรจำต่อรองหน้ี) 
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28. คดีควำมฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัถูกบริษทัอื่นและบุคคลธรรมดำฟ้องร้องในคดีต่ำงๆ 
จำกกำรผิดสัญญำ กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและอื่นๆ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ ำนวน 56.93 ลำ้นบำท และ 55.61 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ขณะน้ีคดีควำมอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดใ้ช้ดุลย
พินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและเช่ือมัน่ว่ำผลเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่ำประมำณกำรหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบกำรเงิน 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหนำ้ดงัต่อไปน้ี 

29.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือท่ีดินท่ีมี
วตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยในอนำคต 2,033.71 ล้ำนบำท และ 
1,767.21 ล้ำนบำท ตำมล ำดับโดย บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินมัดจ ำค่ำท่ีดินแล้ว จ ำนวน  1,577.09 ล้ำนบำท และ 
1,490.59 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยใน 
ปี 2569 

29.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำม
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 1,547.31 ลำ้นบำท และ 1,452.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัฯ มีภำระ
ผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 1,451.08 ลำ้นบำท และ 1,356.55 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

29.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่
กำรร่วมค้ำแห่งหน่ึง ตำมเง่ือนไขในสัญญำร่วมทุน จ ำนวน 711.46 ล้ำนบำท และ 711.57 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

29.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำง 
ส ำนกังำนขำย จ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท และ 0.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

29.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีภำระผูกพนักบัธนำคำรจำกหนงัสือค ้ำประกนั
ท่ีธนำคำรออกให้ จ ำนวน 8.13 ลำ้นบำท และ 54.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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29.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคตตำม
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 13,942 24,399 13,727 23,456 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,377 10,135 7,377 9,424 

รวม 21,319 34,534 21,104 32,880 

30. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 
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