
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
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รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ของ 

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

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั 

ท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดต้กลงโอนกรรมสิทธ์ิห้อง

ชุดให้กบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างเพ่ือชาํระหน้ีค่าก่อสร้างของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง จาํนวน 188.87 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ได้

บนัทึกส่วนต่างของอตัรากาํไรขั้นตน้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดดงักล่าวท่ีสูงกว่าอตัรากาํไรขั้นตน้ถวัเฉล่ียจากการขาย

ใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป จาํนวน 85.28 ลา้นบาท เป็นกาํไรจากการเจรจาต่อรองหน้ี ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขใน

เร่ืองน้ีจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2564 



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 23,672                  90,847                  21,290                  78,357                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 6 167,460                11,868                  167,460                11,868                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4, 7 139,918                107,442                118,464                89,511                  

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 4, 8 65,690                  75,518                  76,267                  87,140                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 4 101,458                -                        101,458                -                        

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 29.1 1,587,590             1,490,590             1,587,590             1,490,590             

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย - สุทธิ 9, 17, 18, 19, 21 4,102,541             4,283,108             4,070,693             4,262,660             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,188,329             6,059,373             6,143,222             6,020,126             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 425,882                574,037                426,518                574,037                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 4, 10 155,235                267,368                412,532                486,552                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                        -                        470,042                260,429                

ท่ีดินรอการพฒันา 19 614,607                614,307                614,607                614,307                

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

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 19,313                  31,505                  19,277                  31,063                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 13 226,026                248,880                40,487                  55,034                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 5,630                    7,293                    5,630                    6,763                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 15 48,405                  30,303                  22,024                  5,766                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 54,367                  63,431                  53,709                  62,497                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,857,078             2,105,067             2,064,826             2,096,448             
รวมสินทรัพย์ 8,045,407             8,164,440             8,208,048             8,116,574             

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 16 487,863                746,228                453,663                555,217                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 908,608                1,380,269             908,608                1,380,269             

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 18 34,404                  113,217                34,404                  113,217                

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 19 1,013,198             959,490                1,013,198             959,490                

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 20 7,856                    10,264                  7,632                    9,664                    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 21 614,219                255,000                564,219                205,000                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 14,000                  -                        32,440                  13,000                  

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 372,885                496,922                372,865                496,922                

เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 4 354,300                354,300                354,300                354,300                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,892                  69,342                  21,892                  69,342                  

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24,879                  20,884                  24,879                  20,884                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,854,104             4,405,916             3,788,100             4,177,305             

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 25,148                  13,966                  14,461                  11,827                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 526,621                210,028                526,621                210,028                

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 18 155,980                -                        155,980                -                        

หุน้กู ้- สุทธิ 19 1,182,438             1,207,908             1,182,438             1,207,908             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 20 49,159                  65,019                  33,346                  46,175                  

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า 3,386                    3,752                    3,386                    3,752                    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,045                  14,457                  13,591                  14,113                  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,434                  15,367                  18,686                  14,519                  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,981,211             1,530,497             1,948,509             1,508,322             

รวมหนี้สิน 5,835,315             5,936,413             5,736,609             5,685,627             

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 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                

หุน้ท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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 654,175                560,364                654,175                560,364                

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 817,985                1,041,364             1,076,875             1,241,826             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,210,078             2,228,014             2,471,439             2,430,947             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14                         13                         -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,210,092             2,228,027             2,471,439             2,430,947             
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,045,407             8,164,440             8,208,048             8,116,574             

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
4 

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 212,427               278,373               212,427               278,373               
รายไดจ้ากการให้บริการ 874                      4,751                   -                       -                       
รายไดอ่ื้น 31,614                 24,198                 33,794                 26,810                 
รวมรายได้ 244,915               307,322               246,221               305,183               
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 180,580               148,233               180,580               148,233               
ตน้ทุนการให้บริการ 2,827                   4,245                   -                       -                       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 28,334                 28,621                 29,153                 29,214                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,843                 53,197                 58,640                 51,048                 
รวมค่าใช้จ่าย 246,584               234,296               268,373               228,495               
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (1,669)                  73,026                 (22,152)                76,688                 
ตน้ทุนทางการเงิน (83,449)                (56,835)                (81,821)                (55,313)                
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (36,708)                (7,298)                  -                       -                       
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (121,826)              8,893                   (103,973)              21,375                 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16,622                 (4,002)                  17,264                 (4,703)                  
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (105,204)              4,891                   (86,709)                16,672                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี 1,313                   -                       1,313                   -                       
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (103,891)              4,891                   (85,396)                16,672                 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (105,204)              4,892                   (86,709)                16,672                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       (1)                         -                       -                       

(105,204)              4,891                   (86,709)                16,672                 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (103,891)              4,892                   (85,396)                16,672                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       (1)                         -                       -                       

(103,891)              4,891                   (85,396)                16,672                 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 26
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.157)                  0.008                   (0.129)                  0.027                   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุ้น) 671,632               615,982               671,632               615,982               

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 26
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.152)                  0.008                   (0.125)                  0.026                   

จาํนวนหุ้นสามญัปรับลด (พนัหุ้น) 693,918               631,141               693,918               631,141               

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
4, 27

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 896,991               1,351,671            896,991               1,351,720            
รายไดจ้ากการให้บริการ 6,411                   20,324                 -                       -                       
กาํไรจากการโอนสิทธ์ิสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                       120,000               -                       120,000               
กาํไรจากการเจรจาต่อรองหน้ี 16 85,278                 -                       85,278                 -                       
รายไดอ่ื้น 70,631                 99,931                 76,811                 107,392               
รวมรายได้ 1,059,311            1,591,926            1,059,080            1,579,112            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 691,479               799,578               691,479               799,578               
ตน้ทุนการให้บริการ 5,854                   18,464                 -                       -                       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 98,473                 165,465               99,879                 169,269               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 133,527               164,321               150,642               156,911               
รวมค่าใช้จ่าย 929,333               1,147,828            942,000               1,125,758            
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 129,978               444,098               117,080               453,354               
ตน้ทุนทางการเงิน (222,249)              (142,988)              (217,774)              (140,649)              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (68,684)                (20,229)                -                       -                       
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (160,955)              280,881               (100,694)              312,705               
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 15 18,784                 (61,623)                16,950                 (64,168)                
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (142,171)              219,258               (83,744)                248,537               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี 2,766                   (111)                     2,766                   (111)                     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (139,405)              219,147               (80,978)                248,426               

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (142,172)              219,260               (83,744)                248,537               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                          (2)                         -                       -                       

(142,171)              219,258               (83,744)                248,537               

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (139,406)              219,149               (80,978)                248,426               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                          (2)                         -                       -                       

(139,405)              219,147               (80,978)                248,426               

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 26
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.221)                  0.356                   (0.130)                  0.403                   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุ้น) 642,730               615,982               642,730               615,982               

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 26
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.210)                  0.347                   (0.124)                  0.394                   

จาํนวนหุ้นสามญัปรับลด (พนัหุ้น) 675,581               631,141               675,581               631,141               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้
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องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินจากการ กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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                           

ค่าใชจ้่ายทางตรงเกี่ยวกบัการจาํหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 25 -                       (13,136)            -                       -                       -                      -                                                     -                         (13,136)              -                       (13,136)                            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                   -                       -                       (142,172)             2,766                                                  2,766                      (139,406)            1                          (139,405)                          

โอนเขา้กาํไรสะสม -                       -                   -                       -                       2,766                  (2,766)                                                (2,766)                    -                     -                       -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 671,632                654,175           (2,471)                  68,757                  817,985              -                                                     -                         2,210,078           14                        2,210,092                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                   -                       -                       219,260              (111)                                                   (111)                       219,149              (2)                         219,147                           

โอนเขา้กาํไรสะสม -                       -                   -                       -                       (111)                    111                                                     111                         -                     -                       -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 560,000                560,364           (2,471)                  56,000                  1,025,261           -                                                     -                         2,199,154           15                        2,199,169                        

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
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องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม

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

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

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

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

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

ค่าใชจ้่ายทางตรงเกี่ยวกบัการจาํหน่ายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 25 -                              (13,136)                       -                              -                              -                                                           -                              (13,136)                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              (83,744)                       2,766                                                       2,766                           (80,978)                       

โอนเขา้กาํไรสะสม -                              -                              -                              2,766                           (2,766)                                                      (2,766)                         -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 671,632                       654,175                       68,757                         1,076,875                    -                                                           -                              2,471,439                    

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              248,537                       (111)                                                         (111)                            248,426                       

โอนไปกาํไรสะสม -                              -                              -                              (111)                            111                                                          111                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 560,000                       560,364                       56,000                         1,197,232                    -                                                           -                              2,373,596                    

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (142,171)             219,258              (83,744)               248,537              

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) :

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน -                      (6)                        -                      (6)                        

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน -                      (254)                    -                      (254)                    

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน -                      8                         -                      -                      

ขาดทุนจากการลดของมูลค่าโครงการ 8,769                  -                      8,769                  -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 68,684                20,229                -                      -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                      -                      25,000                -                      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,634                43,738                17,471                42,551                

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (196)                    -                      (196)                    -                      

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 5,224                  723                     5,264                  936                     

กาํไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า (3,049)                 (722)                    (2,818)                 (722)                    

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      65                       -                      65                       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 484                     -                      -                      -                      

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,995                  14,407                3,995                  14,407                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,046                  6,249                  2,936                  6,130                  

กาํไรจากการเจรจาต่อรองหน้ี (85,278)               -                      (85,278)               -                      

รายไดด้อกเบ้ีย (20,250)               (19,280)               (20,249)               (19,225)               

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 222,249              142,988              217,774              140,649              

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (18,784)               61,623                (16,950)               64,168                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 62,357                489,026              71,974                497,236              

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7,331                  49,261                10,484                169,620              

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 9,828                  31,772                10,873                38,331                

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (97,000)               (722,739)             (97,000)               (722,739)             

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 364,255              406,006              375,655              406,006              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                      2,554                  -                      2,554                  

ท่ีดินรอการพฒันา (300)                    (286)                    (300)                    (286)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,021                  (2,110)                 745                     (2,934)                 

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

2564 2563 2564 2563

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (91,771)               123,556              (100,702)             114,379              

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (124,037)             (344,359)             (124,057)             (344,359)             

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 11,182                (9,226)                 2,634                  (10,218)               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,308                  4,787                  4,308                  4,788                  

เงินสดรับกิจกรรมดาํเนินงาน 147,174              28,242                154,614              152,378              

จ่ายชาํระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า (366)                    (3,059)                 (366)                    (3,059)                 

ดอกเบ้ียรับ 466                     697                     465                     642                     

จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                      (5,976)                 -                      (5,939)                 

จ่ายดอกเบ้ีย (228,837)             (191,847)             (223,171)             (189,402)             

จ่ายภาษีเงินได้ (59,127)               (45,436)               (59,060)               (44,988)               

เงนิสดสุทธิได้ใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (140,690)             (217,379)             (127,518)             (90,368)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนัลดลง -                      54,981                -                      54,981                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 11,814                450,000              11,814                450,000              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (167,406)             (200,000)             (167,406)             (200,000)             

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (18,778)               (130,000)             

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 104,691              -                      104,691              -                      

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,610)                 (66,300)               (9,610)                 (66,300)               

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                      (51,000)               -                      (51,000)               

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (2,000)                 -                      

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (11,922)               (54,890)               -                      -                      

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (705)                    (4,243)                 (705)                    (4,243)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                      935                     -                      935                     

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      (5)                        -                      (5)                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (73,138)               129,478              (81,994)               54,368                

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ :

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                      (127,385)             -                      (127,385)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 919,158              190,000              919,158              140,000              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก (562,225)             (65,000)               (562,225)             (65,000)               

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

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (444,655)             (518,035)             (444,655)             (518,035)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก 99,774                -                      99,774                -                      

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

เงินสดรับจากหุน้กู้ 479,736              772,794              479,736              772,794              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินหุน้กู้ (467,500)             (466,700)             (467,500)             (466,700)             

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (8,105)                 (9,644)                 (7,753)                 (8,815)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,000                -                      74,000                18,000                

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (51,000)               -                      (54,560)               (5,000)                 

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

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,597                  -                      2,597                  -                      

เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 160,000              -                      160,000              -                      

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจาํหน่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (13,136)               -                      (13,136)               -                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 146,653              (194,420)             152,445              (230,591)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (67,175)               (282,321)             (57,067)               (266,591)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด 90,847                398,754              78,357                367,771              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 23,672                116,433              21,290                101,180              

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลเพิม่เติม

ลูกหน้ีขายทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด (313)                    (2,750)                 -                      -                      

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 24,008                86,052                (348)                    (1,104)                 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 36,391                61,758                36,391                61,758                

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 2,811                  9,339                  2,811                  9,339                  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 256,812              529,048              256,812              529,048              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดินและเงินล่วงหนา้ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      180,940              -                      180,940              

เงินลงทุนในการร่วมคา้(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

จากการจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,020                (237,168)             49,020                (349,511)             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน

จากการจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      188,835              83,000                

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,392                  5,135                  -                      -                      

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 680                     -                      680                     -                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า

และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,864                  68,863                3,864                  59,670                

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ลดลงจากการยกเลิกหน้ีสินตามสัญญาเช่า (12,079)               -                      (9,148)                 -                      

ส่วนขาดทุนเกินทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้

ท่ีแสดงหกัจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 636                     -                      -                      -                      

ส่วนขาดทุนเกินทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้

แสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,935                  -                      -                      -                      

จ่ายหุน้ปันผล 55,982                -                      55,982                -                      

โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย

เพ่ือจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าก่อสร้างของบริษทัยอ่ย 103,557              -                      103,557              -                      

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึน

จากการจดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 10,000                -                      10,000                -                      

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ท่ีดิน พฒันาท่ีดิน หมู่บ้านจดัสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยทุ์ก

ประเภท โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขมุวิท แขวง

บางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง

กบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัฯได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง

การเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่าน

งบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจาก 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ใน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดย

เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอ

ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับ 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ 

ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและ

นาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้

สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การ

ปรับประมาณการทางบัญชีจะบนัทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับ

ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ

กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ประกอบด้วยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า  

“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั ให้บริการเป็นตวัแทนการขาย และ

นายหนา้ในการขายอสงัหาริมทรัพย ์

100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี  

   เซอร์วิส จาํกดั 

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด 99.00 99.00 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จาํกดั พฒันา จดัสรรท่ีดิน อสังหาริมทรัพย ์

ซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูก

สร้าง ทุกประเภท 

99.97 99.97 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จาํกดั ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า 

พลาซ่า พ้ืนท่ีใหเ้ช่าเพ่ือการคา้ 

100.00 100.00 

บริษทั ออกสั ราชพฤกษ ์1 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 99.99 - 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวด 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ออกสั ราชพฤกษ์ 1 จาํกดั จาํนวน 9,997 

หุ้น ชาํระแลว้ 100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 1.00 ลา้นบาท ทาํให้บริษทั

มีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออกสั ราชพฤกษ์ 1 จาํกดั จาํนวน 

10,000 หุน้ ชาํระแลว้ 100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้100 บาท) คิดเป็นมูลค่า 1.00 ลา้นบาท ซ่ึงจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ทาํให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ของบริษทัดงักล่าว 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงบางฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของกลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี  

เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรับรองผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- การไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าของ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified Approach)  

- การไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบ

ดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ 

และการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ในปี 2564 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออกสั ราชพฤกษ ์1 จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั อะเบาท ์แพสชัน่ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฟู้ด เจเนอร์เรชัน่ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทางตรงและโดย

ทางออ้มในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูล

ฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี บริษทัฯ มีรายการสําหรับงวดสาม

เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างบริษัทฯ กบับุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

   

บริษัทย่อย     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 2,181 2,590 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย - - 1,024 1,499 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 600 11 

ตน้ทุนทางการเงิน - - 414 315 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

การร่วมค้า     

รายไดค้่านายหนา้ 295 2,371 - - 

รายไดค้่าเช่า - 737 - 737 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 10,653 10,653 10,653 10,653 

ดอกเบ้ียรับ 6,488 6,604 6,488 6,604 

ขาดทุนจากการโอนสิทธ์ิ 

     สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - 2,658 - 5,212 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

     ในการร่วมคา้ - - 25,000 - 

กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ตน้ทุนทางการเงิน 331 - 331 - 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนัและพนักงาน     

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ - 18,518 - 18,518 

ตน้ทุนทางการเงิน 80 - 80 - 

รายการระหว่างบริษัทฯ กบับุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

   

บริษัทย่อย     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 6,455 8,141 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย - - 1,904 8,596 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 600 71 

ตน้ทุนทางการเงิน - - 1,172 567 

การร่วมค้า     

รายไดค้่านายหนา้ 2,651 5,530 - - 

รายไดค้่าเช่า - 2,212 - 2,212 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 31,960 30,401 31,960 30,401 

ดอกเบ้ียรับ 20,186 17,997 20,186 17,997 

ขาดทุนจากการโอนสิทธ์ิ 

     สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - 2,658 - 5,212 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

     ในการร่วมคา้ - - 25,000 - 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

รายไดอ่ื้น 40 - - - 

ตน้ทุนทางการเงิน 344 - 344 - 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนัและพนักงาน     

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ - 53,578 - 53,578 

ตน้ทุนทางการเงิน 84 - 84 - 

บริษทัฯ มีรายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันขา้งตน้โดยใช้ราคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลง

ร่วมกนั 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,327 19,377 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 984 1,130 

รวม 21,311 20,507 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

รายได้ค้างรับกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 184 292 

ลูกหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - - 53 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 

   จาํกดั - - 10 - 

บริษทั ออกสั ราชพฤกษ ์1 จาํกดั - - 8 - 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จาํกดั - - 4,280 1,873 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวิท 50 จาํกดั 578 1,562 578 1,562 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 21,527 4 21,527 4 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั 13,369 5,584 13,369 5,584 

บริษทั อะเบาท ์แพสชัน่ จาํกดั 703 - - - 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 36,177 7,150 39,772 9,076 

ดอกเบีย้ค้างรับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

   (หมุนเวยีน)     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

   สุขมุวิท 50 จาํกดั 25,167 - 25,167 - 

ดอกเบีย้ค้างรับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

   (ไม่หมุนเวยีน)     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

   สุขมุวิท 50 จาํกดั - 19,865 - 19,865 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 34,925 24,504 34,925 24,504 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั 8,525 4,464 8,525 4,464 

รวมดอกเบีย้ค้างรับกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

   (ไม่หมุนเวยีน) 43,450 48,833 43,450 48,833 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 17,901 19,803 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

   สุขมุวิท 50 จาํกดั 101,458 155,146 101,458 155,146 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 306,494 299,590 307,130 299,590 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั 119,388 119,301 119,388 119,301 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน 527,340 574,037 527,976 574,037 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (101,458) - (101,458) - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน - สุทธิ 425,882 574,037 426,518 574,037 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - - - 83,000 

รายการปรับปรุงจากการนาํ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 9 มาปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี  

   1 มกราคม 2563 - - - (83,000) 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - - 207,613 135,200 

จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (207,613) (135,200) 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน - - - - 



 

23 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่มีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหว่างกนั 

และมีกาํหนดระยะเวลาตามสัญญา 12 เดือน เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวอยูร่ะหว่างการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้น

การลงทุนในทรัพยสิ์น บริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวในส่วนต่างท่ีเกิดจากการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัรา

ตลาดเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน     

การร่วมค้า     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 574,037 516,187 574,037 628,530 

รายการปรับปรุงจากการนาํ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 9 มาปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี  

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

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 9,610 126,500 9,610 126,500 

ลดลงระหวา่งงวด (53,688) - (53,688) - 

เพิ่มข้ึนจากการจดัประเภท 

   การโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดินและ 

   เงินล่วงหนา้ใหแ้ก่กิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 180,940 - 180,940 

จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,983) (100,923) (1,983) (100,923) 

ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

   ผลขาดทุนเกินทุนในการร่วมคา้ 

   ระหว่างงวด (หมายเหตุ 10) (636) - - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน 527,340 574,037 527,976 574,037 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (101,458) - (101,458) - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

   ท่ีเกีย่วข้องกัน - สุทธิ 425,882 574,037 426,518 574,037 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหว่างกนัตาม

สญัญาในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียในตลาดร้อยละ 3.78 - 5.85 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม

ดอกเบ้ียภายในเดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2568 
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ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 260,429 42,229 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 9 มาปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 83,000 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 2,000 - 

เพิ่มข้ึนจากการจดัประเภทเงินให้กูย้มืระยะสั้น 

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 

   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 207,613 135,200 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 470,042 260,429 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

รายได้รับล่วงหน้าค่านายหน้า 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวิท 50 จาํกดั 425 3,076 - - 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 11,509 11,308 - - 

รวมรายได้รับล่วงหน้าค่านายหน้า 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 11,934 14,384 - - 

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวิท 50 จาํกดั 3,849 7,123 3,849 7,123 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั - 155 - 155 

รวมรายได้รับล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 3,849 7,278 3,849 7,278 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 18 - 18 - 

ดอกเบีย้ค้างจ่ายกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 1,575 770 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - 367 - 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จาํกดั 344 - 344 - 

กรรมการ 84 - 84 - 

รวมดอกเบีย้ค้างจ่ายกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 428 - 2,370 770 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 11,440 13,000 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - 7,000 - 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จาํกดั 14,000 - 14,000 - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 14,000 - 32,440 13,000 

เงินรับล่วงหน้าค่าท่ีดิน     

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั 354,300 354,300 354,300 354,300 

เม่ือเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือ

เปล่ียนแปลงกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบัการร่วมคา้ออกไปอีก 1 ปี เป็นภายใน

เดือนกันยายน 2564 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของทั้ งสองบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอขยายระยะเวลาการโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าว 
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ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและ 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - - 13,000 - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - - 9,000 18,000 

ลดลงระหวา่งงวด - - (3,560) (5,000) 

 - - 18,440 13,000 

กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 45,000 - 45,000 - 

ลดลงระหวา่งงวด (31,000) - (31,000) - 

 14,000 - 14,000 - 

กรรมการ     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 20,000 - 20,000 - 

ลดลงระหวา่งงวด (20,000) - (20,000) - 

 - - - - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและ 

   กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 14,000 - 32,440 13,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั มีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหวา่ง

กนัในอตัราร้อยละ 5.47 - 9.00 ต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 - 12 เดือน 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสดในมือ 195 230 160 180 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 15,699 64,885 13,370 52,447 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,112 7,763 1,094 7,761 

เงินฝากระหวา่งทาง 6,666 17,969 6,666 17,969 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,672 90,847 21,290 78,357 

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีน 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนสาํหรับงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 11,868 251,576 

เพิ่มข้ึนในระหว่างงวด 167,406 310,000 

ขายในระหวา่งงวด (11,814) (550,000) 

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - 289 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - 3 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีน 167,460 11,868 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์จาํนวน 167.41 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

0.10 ต่อปี ซ่ึงไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของการร่วมคา้แห่งหน่ึง ตามสัดส่วนการ

ลงทุนในการร่วมคา้  
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 2,601 1,899 - - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

รายไดค้า้งรับ 1,101 - 184 292 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,177 7,150 39,772 9,076 

ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,167 - 25,167 - 

เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 27,069 71,439 16,361 61,731 

เงินมดัจาํ 18,013 18,526 17,993 13,506 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,544 4,114 2,674 2,660 

เงินล่วงหนา้ค่าห้องชุด 4,000 - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 4,025 3,534 - - 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11,667 - 11,610 - 

อ่ืนๆ 9,579 4,314 4,703 2,246 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 141,342 109,077 118,464 89,511 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,025) (3,534) - - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 137,317 105,543 118,464 89,511 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 139,918 107,442 118,464 89,511 
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8. ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 75,518 87,140 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 6,986 2,969 

รับรู้เป็นตน้ทุนการใหบ้ริการ (3,180) - 

รับรู้เป็นตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (8,676) (9,055) 

รับรู้สุทธิจากรายไดเ้งินยดึ (4,958) (4,787) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 65,690 76,267 

9. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย  ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,951,903 2,946,013 2,946,245 2,946,013 

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 2,676,728 2,250,008 2,651,963 2,230,043 

ระบบสาธารณูปโภค 159,202 143,912 157,994 143,504 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 228,452 201,669 228,235 201,594 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 401,345 362,144 401,345 362,144 

รวม 6,417,630 5,903,746 6,385,782 5,883,298 

หกั จาํนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้ 

         จนถึงปัจจุบนั (2,306,320) (1,620,638) (2,306,320) (1,620,638) 

หกั สาํรองผลขาดทุนจากการลด 

         ของมูลค่าโครงการ (8,769) - (8,769) - 

ต้นทุนโครงการพฒันา 

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 4,102,541 4,283,108 4,070,693 4,262,660 
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กลุ่มบริษทัมีรายละเอียดสาํหรับโครงการท่ีดาํเนินการอยูด่งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

  หน่วย : พนับาท 

 จาํนวนโครงการ จาํนวนเงิน 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีดินเปล่า 1 1 717,655 717,656 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 9 9 2,683,049 2,812,905 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 523,784 422,131 

ทาวน์โฮม 1 1 164,098 330,416 

บา้นเด่ียว 2 - 13,955 - 

 14 12 4,102,541 4,283,108 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หน่วย : พนับาท 

 จาํนวนโครงการ จาํนวนเงิน 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีดินเปล่า 1 1 717,655 717,656 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 8 8 2,662,601 2,792,457 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 523,784 422,131 

ทาวน์โฮม 1 1 164,098 330,416 

บา้นเด่ียว 1 - 2,555 - 

 12 11 4,070,693 4,262,660 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของ

บริษทับางส่วนไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) เงินกูย้ืมระยะยาว

จากบุคคลภายนอก (หมายเหตุ 18) หุน้กู ้(หมายเหตุ 19) และเงินกูร้ะยะสั้นจากบุคคลภายนอก (หมายเหตุ 21) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 และ 2563 จาํนวน 39.20 ลา้นบาท และ 71.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็นตน้ทุนขายสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 และ 2563 จาํนวน 691.48 ลา้นบาท และ 799.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ประกอบดว้ย: 

   
หน่วย : พนับาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  
สดัส่วนเงินลงทุน (%) ทุนชาํระแลว้ 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

บญัชีวิธีราคาทุน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 2564 2563 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

   เพ่ือขายภายใตช่ื้อ  

   โครงการ “The Excel  

   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 54,062 122,405 95,980 146,984 (17,340) 2,322 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

   เพ่ือขายภายใตช่ื้อ 

   โครงการ“The Impression 

   Eakkamai” 

51.00 51.00 100,000 100,000 - 36,727 216,470 214,509 (39,323) (14,685) 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 62.10 62.10 20,000 20,000 - - 12,420 12,420 (4,935) (4,965) 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 51.00 51.00 100,000 100,000 101,173 108,236 112,662 112,639 (7,086) (2,901) 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า      155,235 267,368 437,532 486,552 (68,684) (20,229) 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้     - - (25,000) - - - 

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ     155,235 267,368 412,532 486,552 (68,684) (20,229) 
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เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเจ เจริญนคร จาํกดั จาํนวน 5,099 หุ้น มูลค่า

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

โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และมีสัญญาการร่วมคา้กาํหนดให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองค์ประชุมขั้นตํ่า 

60% ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด โดยกาํหนดให้กรรมการท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมาจากกลุ่มผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่าย 1 คน มีสิทธ์ิ

ออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเจ เจริญนคร จาํกัด จาํนวน 

504,900 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 คิดเป็นมูลค่า 51.00 ลา้น

บาท โดยมีสดัส่วนการลงทุนเท่าเดิม 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่างงวด 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 267,368 486,552 

เพิ่มข้ึนจากการจดัประเภทเงินให้กูย้มืระยะยาว 

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 

   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 1,983 1,983 

ลดลงจากการรับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

   ท่ีถูกจดัประเภทตามมาตรฐาน 

   การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (51,003) (51,003) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (68,684) - 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (25,000) 

ผลขาดทุนเกินทุนแสดงหกัจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 636 - 

ผลขาดทุนเกินทุนแสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,935 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 155,235 412,532 
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ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้า 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ และมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

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

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน         

   เงินสดและรายการการเทียบเท่าเงินสด 67,625 37,853 6,601 24,680 10,614 12,030 538 8,303 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 357,682 744,660 1,718,469 1,701,028 355,900 355,070 436,362 426,519 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,092 9,311 25,863 33,507 - - 37,339 17,971 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 646,960 646,960 - - - - 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 197,329 - - - 215,556 - - - 

   หน้ีสินหมุนเวียน 119,408 211,837 220,791 188,120 30,879 529 23,258 10,442 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 304,509 599,929 587,433 - 215,556 237,700 229,835 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 17,203 45,410 68,802 48,396 - 22,990 23,719 11,105 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

      ท่ีถูกจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 166,671 268,491 323,856 320,607 129,334 129,334 117,300 115,255 
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 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

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

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน         

   รายไดร้วม 431,823 684,991 89 131 7 21 305 118 

   กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (28,789) 12,127 (77,105) (28,795) (7,947) (7,995) (13,895) (10,900) 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - 

   กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (28,789) 12,127 (77,105) (28,795) (7,947) (7,995) (13,895) (10,900) 
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

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

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ (67,212) (38,423) (109,405) (32,301) (9,255) (1,309) 72,262 86,156   

สัดส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้  

   (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10 51.00 51.00   

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ 

    ของการร่วมค้า (34,278) (19,595) (55,796) (16,473) (5,747) (812) 36,853 43,939   

การตดั(กาํไร)ขาดทุนระหวา่งกนัจาก 

    รายไดค้่านายหนา้จากการขายท่ีดิน - - (122,764) (122,764) - - 2,658 2,658   

การตดัขาดทุนดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

   จากการใหกู้ย้มืเงินระยะยาว 2,558 5,216 12,454 12,454 - - - -   

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทั 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถูกจดัประเภท 

   เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 85,782 136,784 165,470 163,510 - - 61,662 61,639   

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า 

   การลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 54,062 122,405 - 36,727 - - 101,173 108,236 155,235 267,368 

ผลขาดทุนเกินทุนแสดงหักจากเงินให้ 

   กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน - - (636) - - - - - (636) - 

ผลขาดทุนเกินทุนแสดงเป็น 

   หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - (5,747) (812) - - (5,747) (812) 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 267,943 - 

   ซ้ือเพิ่มในระหวา่งงวด (ราคาทุน) 39,670 - 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 307,613 - 

12. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 31,505 31,063 

   ซ้ือเพิ่มในระหวา่งงวด (ราคาทุน) 357 357 

   รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 680 680 

   ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (ราคาตามบญัชี) (5,537) (5,264) 

   ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (7,888) (7,755) 

   กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งงวด 196 196 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 19,313 19,277 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 7.89 

ลา้นบาท และ 33.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 7.76 ลา้นบาท และ 32.66 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคาร ห้องตวัอยา่ง สาํนกังานขาย และ

อุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ จาํนวน 6.13 ลา้นบาท และ 7.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั

และบริษทัฯ มีส่วนปรับปรุงอาคาร ห้องตวัอยา่ง สํานกังานขาย และอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยู ่จาํนวน 5.76 ลา้นบาท และ 7.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 248,880 55,034 

   เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด (ราคาทุน) 3,864 3,864 

   ตดัจาํหน่ายจากการยกเลิกสญัญาเช่า (12,079) (9,148) 

   ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (13,959) (8,583) 

   โอนออกเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (680) (680) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 226,026 40,487 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่าเส่ือมราคาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 จาํนวน 3.39 ลา้นบาท และ 5.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 10.57 

ลา้นบาท และ 4.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 8.58 ลา้นบาท และ 8.60 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุน 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,293 6,763 

   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,179) (1,133) 

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหว่างงวด (484) - 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 5,630 5,630 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 1.18 

ลา้นบาท และ 1.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 1.13 ลา้นบาท และ 1.30 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุน 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย :พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  การเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

   (ค่าเส่ือมราคา) 46 (46) - - 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  

   (ค่าเส่ือมราคา) 25 (25) - - 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

   (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) 76 (40) - 36 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) 412 (312) - 100 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) - 97 - 97 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,714 653 - 2,367 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 

   รายไดค้่าเช่า 750 (73) - 677 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 2,891 610 (692) 2,809 

กาํไรระหวา่งกนัจากการ 

   โอนสิทธ์ิสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 24,021 - - 24,021 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 3,902 17,440 - 21,342 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  33,837 18,304 (692) 51,449 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) - 42 - 42 

ขาดทุนดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

   จากการให้กูย้ืมเงินระยะยาว 3,534 (532) - 3,002 

รวมหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,534 (490) - 3,044 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 30,303 18,794 (692) 48,405 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุนในการร่วมคา้  

   (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) - 2,000 - 2,000 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  

   (ค่าเส่ือมราคา) 22 (22) - - 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

   (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) 76 (40) - 36 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) 381 (381) - - 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,714 653 - 2,367 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 

   รายไดค้่าเช่า 750 (73) - 677 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 2,823 587 (692) 2,718 

ขาดทุนสะสมทางภาษี - 14,268 - 14,268 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  5,766 16,992 (692) 22,066 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) - 42 - 42 

รวมหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 42 - 42 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 5,766 16,950 (692) 22,024 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (10) (64,422) - (64,282) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,794 2,799 16,950 114 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 18,784 (61,623) 16,950 (64,168) 
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บริษัทฯ ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 และ 2563 

บริษทัย่อยบางแห่งใช้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามอตัราขั้นบนัได ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 สําหรับผูป้ระกอบการซ่ึง

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจ้าหนีก้ารค้า 241,419 348,872 227,792 346,521 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

   รายไดรั้บล่วงค่าหนา้นายหนา้ 12,266 15,220 - - 

   รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริหารจดัการ 

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,849 7,278 3,849 7,278 

   เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - 18 - 

   เจา้หน้ีอ่ืน 55,656 46,644 54,713 46,405 

   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 73,270 65,643 73,270 65,643 

   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 27,098 27,963 28,673 28,346 

   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 12,157 8,366 11,787 8,029 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,547 27,477 24,249 26,055 

   เงินรับล่วงหนา้ค่าส่วนกลาง 27,194 24,583 27,194 24,583 

   เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 4,715 169,542 517 865 

   อ่ืนๆ 4,674 4,640 1,601 1,492 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 246,444 397,356 225,871 208,696 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 487,863 746,228 453,663 555,217 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดต้กลงโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหก้บัเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง เพ่ือชาํระหน้ีค่าก่อสร้าง

ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จาํนวน 188.87 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกส่วนต่างของอตัรากาํไรขั้นตน้จากการโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดดงักล่าวท่ีสูงกว่าอตัรากาํไรขั้นตน้ถวัเฉล่ียจากการขายให้กบัลูกคา้ทัว่ไป จาํนวน 85.28 ลา้นบาท 

เป็นกาํไรจากการเจรจาต่อรองหน้ี 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,436,750 1,594,593 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (1,521) (4,296) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 1,435,229 1,590,297 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (908,608) (1,380,269) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 526,621 210,028 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 1,590,297 1,801,915 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 286,812 765,840 

ลดลงระหวา่งงวด (444,655) (986,134) 

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี 2,775 8,676 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 1,435,229 1,590,297 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดให้ชาํระคืนในอตัราร้อยละ 

65 - 70 และร้อยละ 50 - 70 ตามลาํดบั ของราคาขายหรือราคาประเมินแลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า เม่ือมีการขอปลด

จาํนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรายยอ่ยในโครงการ ทั้งน้ีราคาขายต่อยนิูตตอ้งไม่ตํ่ากว่าตามท่ีระบุไวใ้น

สญัญา และกาํหนดใหช้าํระดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2567  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี

กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั

บุคคลอ่ืนตลอดอายสุญัญาเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บการยินยอมจากผูใ้ห้กู ้
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งหมดดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้

เป็นจาํนวน 1,126.78 ลา้นบาท และ 1,447.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก ประกอบดว้ย  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก 197,000 114,000 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (6,616) (783) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 190,384 113,217 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (34,404) (113,217) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 155,980 - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 113,217 111,571 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 99,774 - 

ชาํระคืนระหว่างงวด (35,000) - 

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี 2,393 1,646 

เพิ่มข้ึนจากการจดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 10,000 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 190,384 113,217 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมจากบุคคลภายนอก เพ่ือวตัถุประสงคใ์น

การใชห้มุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาร้อยละ 7.50 - 10.00 และร้อยละ 6.50 - 7.00 ต่อปี ตามลาํดบั

กาํหนดชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 18 เดือน นับจากวนัท่ีทาํสัญญา โดยเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลภายนอกทั้งหมดคํ้า

ประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทั (หมายเหตุ 9) 
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19. หุ้นกู้ - สุทธิ 

ยอดคงเหลือของหุน้กู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

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

ออกเพ่ิมระหวา่งงวด 491,900 1,498,000 

ไถ่ถอนระหวา่งงวด (467,500) (586,700) 

 2,219,800 2,195,400 

หกั ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (24,164) (28,002) 

 2,195,636 2,167,398 

หกั หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,013,198) (959,490) 

หุ้นกู้ - สุทธิ 1,182,438 1,207,908 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหุ้นกู ้จาํนวน 2,219.80 ลา้นบาท และ 2,195.40 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือและไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั มี

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ท่ี

บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่าย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้าํนวน 46.87 ลา้นบาท และ 42.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี หุ้นกู้

ดงักล่าวมีอาย ุ24 - 30 เดือน และ 9 - 30 เดือน ตามลาํดบั และมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 7.36 - 9.13 และร้อยละ 

7.36 - 8.96 ต่อปี ตามลาํดบั ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2564 ถึงตุลาคม 2566  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกูท่ี้มีหลกัประกนัจาํนวน 993.43 ลา้นบาท และ 615.85 ลา้น

บาท ตามลาํดบั คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินของโครงการ (หมายเหตุ 9) และท่ีดินรอการพฒันา พร้อมส่ิงปลูก

สร้างรวมถึงส่วนควบบนท่ีดินท่ีจะมีข้ึนในอนาคต เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนัดชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียของ 

หุน้กู ้
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกนิ 1 ปี     

   จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 11,234 14,670 9,971 12,819 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (3,378) (4,406) (2,339) (3,155) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา 7,856 10,264 7,632 9,664 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     

   จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 31,422 39,731 26,370 32,655 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (8,989) (12,196) (4,990) (7,577) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา 22,433 27,535 21,380 25,078 

เกนิ 5 ปี     

   จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 40,678 53,501 12,782 23,099 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (13,952) (16,017) (816) (2,002) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา 26,726 37,484 11,966 21,097 

รวมมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน 

   ขั้นต่ําท่ีเกนิ 1 ปี 49,159 65,019 33,346 46,175 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

   ตามสญัญาเช่า 225,691 248,331 40,152 54,515 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

   ตามประมาณการร้ือถอน 335 549 335 519 

รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 226,026 248,880 40,487 55,034 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่ากบับริษทัและสถาบนัการเงินหลายแห่ง 

สาํหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ โดยสัญญาเช่าดงักล่าวมี

ระยะเวลา 2 - 11 ปี ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ สญัญาเช่าดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัราร้อยละ 

4.36 - 13.79 และร้อยละ 4.57 - 13.79 ต่อปี ตามลาํดบั 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่ากบับริษทัแห่งหน่ึง สําหรับสัญญาเช่าช่วงสิทธิการเช่า สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา  

29 ปี ไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัราร้อยละ 6.53 ต่อปี  
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21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลภายนอก 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอกสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 255,000 160,000 205,000 160,000 

   เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 919,158 200,000 919,158 150,000 

   ลดลงระหวา่งงวด (562,225) (105,000) (562,225) (105,000) 

   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงิน 

      รอตดับญัชี 12,286 - 12,286 - 

   จดัประเภทเป็นเงินกูย้มื 

      ระยะยาวจากบุคคลภายนอก (10,000) - (10,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 614,219 255,000 564,219 205,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมจากบุคคลภายนอก เพ่ือวตัถุประสงคใ์น

การจ่ายชาํระค่าท่ีดินสาํหรับโครงการและใชห้มุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.50 - 15.00 และร้อยละ 

4.25 - 12.00 ต่อปี ตามลาํดบั กาํหนดชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 2 - 12 เดือน นับจากวนัท่ีทาํสัญญา โดยเงินกูย้ืมจาก

บุคคลภายนอกทั้งหมดคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองห้องชุดและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทั 

และหอ้งชุดของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) และประกนัโดยเช็คจ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้ 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี: 

  หน่วย : พนัหุ้น หน่วย : พนับาท 

 ราคาตาม

มูลค่า 

จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 

 
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (บาท) (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 

ทุนจดทะเบียน      

หุ้นสามัญ ณ วนัต้นงวด 1.00 700,000 560,000 700,000 560,000 

   เพิ่มทุน 1.00 239,052 140,000 239,052 140,000 

หุ้นสามัญ ณ วนัส้ินงวด 1.00 939,052 700,000 939,052 700,000 

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว      

หุ้นสามัญ ณ วนัต้นงวด 1.00 560,000 560,000 560,000 560,000 

   จ่ายหุน้ปันผล 1.00 55,982 - 55,982 - 

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1.00 1,020 - 1,020 - 

   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 1.00 54,630 - 54,630 - 

หุ้นสามัญ ณ วนัส้ินงวด 1.00 671,632 560,000 671,632 560,000 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาํนวน 239,052,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 700,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

939,052,999 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 239,052,299 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรับรอง

การจ่ายเงินปันผลดว้ยหุ้นปันผลและเพ่ือรองรับสิทธิการใชสิ้ทธิการแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และบริษทัฯ 

ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 
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23. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดป้รับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ALL-W1) โดยวนัท่ีมีผลการปรับสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2564 ดงัน้ี 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ราคาการใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้) 2.80 2.545 

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 1 1 : 1.10 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญั (ALL-W1) จาํนวน 927,700 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,020,470 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.545 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 2.60 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกชาํระกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือ

วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ALL-W1) คงเหลือ

จาํนวน 139,066,952 หน่วย 

24. เงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานสะสมและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยจ่ายเป็นหุ้น

สามญัในอตัรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล จาํนวน 55.98 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท เป็นจาํนวน 55.98 ลา้น

บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 27.99 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้

ในเดือนมีนาคม 2564 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกชาํระกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือ

วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
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25. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง

สภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก่ 

Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซ่ึงบุคคลดังกล่าว

ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั 

จาํนวนเงินตน้ทั้งหมด : ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปน้ี  

- หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุด

ยอ่ย ชุดละ 20 ลา้นบาท  

- หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 250 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุด

ยอ่ย ชุดละ 25 ลา้นบาท  

- หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 250 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุด

ยอ่ย ชุดละ 25 ลา้นบาท  

- หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 4 มีมูลค่าไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุด

ยอ่ย ชุดละ 30 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 2 ต่อปี โดยชําระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาสนับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

อาย ุ: 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 

การชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระงวดเดียว เม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 

จาํนวนหุน้ท่ีจดัสรรเพ่ือ 

   รองรับการแปลงสภาพ : 

 

183,052,299 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ : ราคาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด  

อตัราส่วนการแปลงสภาพ : จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะใชสิ้ทธิหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ระยะเวลาแปลงสภาพ : สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพไดน้บัจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

จนถึงวนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 สปัดาห์ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน” กาํหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกูแ้ปลง

สภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนเพ่ือแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออก

จากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็น

องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือครบ

อายกุารชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลง

ในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภาพสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพสําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 

องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 

องคป์ระกอบท่ีทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - 

ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 108,758 38,092 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (9,728) (3,449) 

แปลงสภาพหุน้กู ้ (99,030) (34,643) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - - 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ตามสัญญา

การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ คร้ังท่ี 1 รวมจาํนวน 40.00 ลา้นบาท หุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวครบกาํหนดไถ่ถอนใน

วนัท่ี 12 เมษายน 2567 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัตามขอ้กาํหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้

แปลงสภาพทั้งหมดแลว้ในเดือนเมษายน 2564 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกชาํระกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนเมษายน 2564 และเดือนพฤษภาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ตามสญัญา

การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ คร้ังท่ี 2 รวมจาํนวน 80.00 ลา้นบาท หุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวครบกาํหนดไถ่ถอนใน

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2567 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัตามขอ้กาํหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้

แปลงสภาพทั้งหมดแลว้ และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกชาํระกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 
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เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ตามสัญญา

การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ คร้ังท่ี 3 รวมจาํนวน 40.00 ลา้นบาท หุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวครบกาํหนดไถ่ถอนใน

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2567 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัตามขอ้กาํหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้

แปลงสภาพทั้งหมดแลว้ในเดือนมิถุนายน 2564 และบริษทัฯ ได้จดทะเบียนทุนเรียกชาํระกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนกรกฎาคม 2564 

26. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดโดย

ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 22 และ 24) และไดป้รับปรุง

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบโดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปัน

ผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (ไม่

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด

โดยปรับปรุงจาํนวนหุน้สามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผลกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้น

สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญัโดยสมมติว่าไดมี้การ

เปล่ียนแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 

   บริษัทใหญ่ สําหรับงวดสามเดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (พนับาท) (105,204) 4,892 (86,709) 16,672 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก 

(พนัหุ้น)     

   จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้งวด 560,000 560,000 560,000 560,000 

   ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล  55,982 55,982 55,982 55,982 

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,020 - 1,020 - 

   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 54,630 - 54,630 - 

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

      ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้  671,632 615,982 671,632 615,982 

   จาํนวนหุน้ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจาก 

      การถือเสมือนวา่มีการแปลงสภาพ      

         ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22,286 15,159 22,286 15,159 

   จาํนวนหุน้สามญัปรับลด  693,918 631,141 693,918 631,141 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.157) 0.008 (0.129) 0.027 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.152) 0.008 (0.125) 0.026 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 

   บริษัทใหญ่ สําหรับงวดเก้าเดือน 

   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (พนับาท) (142,172) 219,260 (83,744) 248,537 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก  

(พนัหุ้น)     

   จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้งวด 560,000 560,000 560,000 560,000 

   ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล  55,982 55,982 55,982 55,982 

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 688 - 688 - 

   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 26,060 - 26,060 - 

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

      ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้  642,730 615,982 642,730 615,982 

   จาํนวนหุน้ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจาก 

      การถือเสมือนวา่มีการแปลงสภาพ      

         ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 32,851 15,159 32,851 15,159 

   จาํนวนหุน้สามญัปรับลด  675,581 631,141 675,581 631,141 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.221) 0.356 (0.130) 0.403 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.210) 0.347 (0.124) 0.394 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนงานแนวสูง เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็น

คอนโดมิเนียม และส่วนงานแนวราบ เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทาวน์โฮม รวมทั้งให้บริการ

บริหารอาคารและเป็นนายหนา้ในการขายอสงัหาริมทรัพย ์โดยรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
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 หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคารและ

นายหนา้ในการขาย

อสงัหาริมทรัพย ์

 

 

ธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ 

 

รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

 

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 896,991 1,351,671 6,411 20,324 - - 903,402 1,371,995 - - 903,402 1,371,995 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2,504 8,630 - - 2,504 8,630 (2,504) (8,630) - - 

รวมรายได้ 896,991 1,351,671 8,915 28,954 - - 905,906 1,380,625 (2,504) (8,630) 903,402 1,371,995 

กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 205,512 552,093 1,719 4,530 (1,724) - 205,507 556,623 562 (2,671) 206,069 553,953 

กาํไรจากการโอนสิทธ์ิสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน         - 120,000 

กาํไรจากการเจรจาต่อรองหน้ี           85,278 - 

รายไดอ่ื้น           70,631 99,931 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย           (98,473) (165,465) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (133,527) (164,321) 

ตน้ทุนทางการเงิน          (222,249) (142,988) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         (68,684) (20,229) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้          (160,955) 280,881 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           18,784 (61,623) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด           (142,171) 219,258 
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สินทรัพยด์าํเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคารและ

นายหนา้ในการขาย

อสงัหาริมทรัพย ์

 

 

ธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ 

 

รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

 

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

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

อสงัหาริมทรัพย ์

   เพ่ือการลงทุน - สุทธิ - - - - 307,613 255,583 307,613 255,583 - - 307,613 255,583 

ส่วนปรับปรุงอาคารและ 

   อุปกรณ์ - สุทธิ 19,278 37,222 35 511 - - 19,313 37,733 - - 19,313 37,733 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 40,487 51,075 - 3,316 185,539 192,380 226,026 246,771 - - 226,026 246,771 

อ่ืนๆ 8,191,327 8,033,408 47,454 57,558 22,549 16,291 8,261,330 8,107,257 (768,875) (487,051) 7,492,455 7,620,206 

รวมสินทรัพย์ดําเนินงาน 8,251,092 8,121,705 47,489 61,385 515,701 464,254 8,814,282 8,647,344 (768,875) (487,051) 8,045,407 8,160,293 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิห้องชุดและทาวน์โฮม เพ่ือชาํระหน้ีค่าก่อสร้างให้กบัเจา้หน้ี จาํนวน 9 ราย รวมรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิ

ดงักล่าว จาํนวน 202.33 ลา้นบาท และมีกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 56.49 ลา้นบาท (สุทธิจากกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 85.28 ลา้นบาท ท่ีไดบ้นัทึกเป็นกาํไรจากการเจรจาต่อรองหน้ี) 
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28. คดีความฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัถูกบริษทัอ่ืนและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดีต่างๆ 

จากการผิดสญัญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 208.70 ลา้นบาท และ 55.61 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ขณะน้ีคดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดใ้ชดุ้ลย-

พินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและเช่ือมัน่ว่าผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจริงไม่เกินกว่าประมาณการหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

29.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าซ้ือท่ีดินท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในอนาคต จาํนวน 2,160.11 ลา้นบาท 

และ 1,767.21 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดย บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าท่ีดินแลว้ จาํนวน 1,587.59 ลา้นบาท และ 

1,490.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้งหมดภายใน 

ปี 2569 

29.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตาม

สัญญาก่อสร้างโครงการ จาํนวน 1,556.79 ลา้นบาท และ 1,452.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัฯ มีภาระ

ผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างโครงการ จาํนวน 1,404.93 ลา้นบาท และ 1,356.55 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่

การร่วมค้าแห่งหน่ึง ตามเง่ือนไขในสัญญาร่วมทุน จํานวน 701.96 ล้านบาท และ 711.57 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

29.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายชําระค่าก่อสร้าง

สาํนกังานขาย จาํนวน 0.25 ลา้นบาท และ 0.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนักบัธนาคารจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ี

ธนาคารออกให ้จาํนวน 8.13 ลา้นบาท และ 54.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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29.6 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการ ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 13,179 24,399 13,018 23,456 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,359 10,135 6,359 9,424 

รวม 19,538 34,534 19,377 32,880 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 เม่ือวนัท่ี 1  ตุลาคม 2564 บริษทัฯ ออกหุ้นกู ้จาํนวน 709.90 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ และมีหลกัประกนั มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

และมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ท่ีบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่าย ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้จาํนวน 15.71 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีหุ้นกูด้งักล่าวมีอายุ 30 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

เมษายน 2567 ซ่ึงบริษทัฯ ได้ว่าจา้งให้บริษทัหลกัทรัพยห์ลายแห่งเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุ้นกู้ของ

บริษทัฯ 

30.2 ในเดือนตุลาคม 2564 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับุคคลภายนอกหลายราย รวมจาํนวนเงิน 131.00 ลา้น

บาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใชห้มุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาร้อยละ 8.50 - 15.00 ต่อปี 

มีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นทั้ งหมดภายในเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2566 เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ า

ประกนัโดยหอ้งชุดของบริษทัฯ และคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัฯ 

30.3 เม่ือวนัท่ี 6  ตุลาคม 2564 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะกบัจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนเงิน 20.00 ลา้น

บาท เพ่ือวตัถุประสงค์ในการใช้หมุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาร้อยละ 10.00 ต่อปี มี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนธนัวาคม 2564 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยใบหุ้นสามญัของ

การร่วมคา้แห่งหน่ึง 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
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