
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและ 

รำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ไตรมำส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565
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รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ขำ้พเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ของ 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอป-
เมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
แบบย่อ (ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั 
ท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง  

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1 ซ่ึงระบุว่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่ม
บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี เงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี และภำระผูกพนัในกำรจ่ำย
ช ำระค่ำซ้ือท่ีดินภำยใน 1 ปี ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 2,969.79 ลำ้นบำท และ 2,262.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และ
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 2,818.02 ลำ้นบำท และ 2,110.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัได้
ประมำณกำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน กำรช ำระหุ้นกูด้ว้ยกำรออกหุ้นกูใ้หม่และกำรต่ออำยุสัญญำเงินกูย้ืมจำก
บุคคลภำยนอกเพ่ือจ่ำยช ำระหน้ีสินระยะสั้นและภำระผูกพนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงักล่ำว ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยำ่งมี
เง่ือนไขในเร่ืองน้ีจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

 

 

(นำยยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพำน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ 13 พฤษภำคม 2565 



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 56,518               32,468               55,980               30,927               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 2,812                 5,356                 2,812                 5,356                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4, 6 145,226             131,058             164,597             148,368             

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 4, 7 63,232               63,347               73,530               73,645               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 4 67,869               83,510               67,869               83,510               

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 18.1 1,544,190           1,531,190           1,511,090           1,498,090           

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย - สุทธิ 7, 11, 12, 13, 14 3,946,993           3,997,469           3,896,909           3,948,192           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,826,840           5,844,398           5,772,787           5,788,088           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 590,672             585,243             590,672             585,243             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 8 123,521             152,134             436,302             442,749             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     485,407             480,256             

ท่ีดินรอการพฒันา 14 614,791             614,791             614,791             614,791             

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 307,613             307,613             -                     -                     

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,539                 8,494                 6,520                 8,467                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 220,489             225,605             38,361               41,791               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,215                 5,283                 6,215                 5,283                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9 93,839               82,132               73,467               61,849               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 79,608               73,423               78,964               72,765               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,043,287           2,054,718           2,330,699           2,313,194           
รวมสินทรัพย์ 7,870,127           7,899,116           8,103,486           8,101,282           

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 10 595,185             515,329             557,305             474,886             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 12 373,418             559,538             373,418             559,538             

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13 193,053             159,964             193,053             159,964             

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 14 295,080             597,111             295,080             597,111             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 9,088                 9,062                 8,857                 8,835                 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลภายนอก 11 902,214             796,375             852,214             746,375             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 53,500               -                     71,690               17,790               

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 366,604             370,544             366,584             370,524             

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

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 98                      6,690                 -                     6,592                 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 25,439               25,437               25,439               25,437               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,167,979           3,394,350           3,097,940           3,321,352           

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 24,073               24,373               13,158               13,534               

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 12 538,389             537,096             538,389             537,096             

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 13 12,493               44,133               12,493               44,133               

หุน้กู ้- สุทธิ 14 2,105,522           1,801,141           2,105,522           1,801,141           

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 46,703               48,999               31,007               33,244               

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,087               11,277               9,929                 10,783               

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 29,260               26,273               20,246               18,865               

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,769,913           2,496,678           2,734,130           2,462,182           

รวมหนี้สิน 5,937,892           5,891,028           5,832,070           5,783,534           

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               

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

หุน้ท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 654,174             654,174             654,174             654,174             

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 540,130             615,982             876,853             923,185             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,932,222           2,008,074           2,271,416           2,317,748           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13                      14                      -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,932,235           2,008,088           2,271,416           2,317,748           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,870,127           7,899,116           8,103,486           8,101,282           

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
4, 16

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 174,258             235,846             174,258             235,846             
รายไดจ้ากการให้บริการ 19                      2,131                 -                     -                     
รายไดค่้านายหนา้ 25,200               -                     25,200               -                     
รายไดอ่ื้น 20,683               18,106               22,655               20,069               
รวมรายได้ 220,160             256,083             222,113             255,915             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 138,300             184,369             138,300             184,369             
ตน้ทุนการให้บริการ 15                      1,279                 -                     -                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 17,623               28,987               17,603               28,947               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,629               46,443               29,028               44,995               
รวมค่าใช้จ่าย 194,567             261,078             184,931             258,311             
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 25,593               (4,995)                37,182               (2,396)                
ตน้ทุนทางการเงิน (98,295)              (58,556)              (96,689)              (57,089)              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (16,772)              (20,598)              -                     -                     
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (89,474)              (84,149)              (59,507)              (59,485)              
รายไดภ้าษีเงินได้ 9 12,090               12,315               11,929               11,306               
ขาดทุนสําหรับงวด (77,384)              (71,834)              (47,578)              (48,179)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี 1,531                 -                     1,246                 -                     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (75,853)              (71,834)              (46,332)              (48,179)              

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (77,383)              (71,833)              (47,578)              (48,179)              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                       (1)                       -                     -                     

(77,384)              (71,834)              (47,578)              (48,179)              

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (75,852)              (71,833)              (46,332)              (48,179)              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                       (1)                       -                     -                     

(75,853)              (71,834)              (46,332)              (48,179)              

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 15
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.12)                  (0.12)                  (0.07)                  (0.08)                  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุ้น) 671,632             615,982             671,632             615,982             

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท) 15
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.11)                  (0.11)                  (0.07)                  (0.07)                  

จาํนวนหุ้นสามญัปรับลด (พนัหุ้น) 686,501             658,000             686,501             658,000             

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนเกินจากการ กาํไรจากการประมาณการ รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออกและชาํระแลว้ ค่าหุ้น มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 671,632                  -                      654,174                  (2,471)                     68,757                    615,982               -                                                       -                      2,008,074          14                       2,008,088          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                      -                          -                          -                          (77,383)                1,531                                                    1,531                  (75,852)              (1)                        (75,853)              

โอนเขา้กาํไรสะสม -                          -                      -                          -                          -                          1,531                   (1,531)                                                  (1,531)                 -                     -                      -                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 671,632                  -                      654,174                  (2,471)                     68,757                    540,130               -                                                      -                      1,932,222          13                       1,932,235          

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

เงินรับล่วงหนา้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ -                          2,597                  -                          -                          -                          -                       -                                                       -                      2,597                 -                      2,597                 

หุ้นปันผล 55,982                    -                      -                          -                          -                          (55,982)                -                                                       -                      -                     -                      -                     

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                      -                          -                          -                          (71,833)                -                                                       -                      (71,833)              (1)                        (71,834)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 615,982                  2,597                  560,364                  (2,471)                     68,757                    885,558               -                                                      -                      2,130,787          12                       2,130,799          

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
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องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรจากการประมาณการ

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมองคป์ระกอบอื่น

ที่ออกและชาํระแลว้ คา่หุน้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 671,632                -                     654,174              68,757                923,185              -                                                          -                     2,317,748           

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                     -                     -                     (47,578)              1,246                                                       1,246                  (46,332)              

โอนเขา้กาํไรสะสม -                        -                     -                     -                     1,246                  (1,246)                                                     (1,246)                -                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 671,632                -                     654,174              68,757                876,853              -                                                          -                     2,271,416           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 560,000                -                     560,364              68,757                1,241,826           -                                                          -                     2,430,947           
เงินรับล่วงหนา้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ -                        2,597                  -                     -                     -                     -                                                          -                     2,597                  

หุน้ปันผล 55,982                  -                     -                     -                     (55,982)              -                                                          -                     -                     

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                     -                     -                     (48,179)              -                                                          -                     (48,179)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 615,982                2,597                  560,364              68,757                1,109,674           -                                                          -                     2,357,374           

กาํไรสะสม

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแตส่อบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ขาดทุนสาํหรับงวด (77,384)              (71,834)              (47,578)                     (48,179)              

ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) :

กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (5)                       -                     -                            -                     

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 5                         -                     -                            -                     

กลบัรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (858)                   -                     (858)                          -                     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16,772                20,598                -                            -                     

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                     -                     (7,000)                       -                     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,730                  8,192                  6,021                        6,292                  

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (15)                     (78)                     (15)                            (78)                     

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15)                     -                     -                            -                     

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2                         (365)                   2                               (365)                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 724                     1,015                  703                           979                     

รายไดด้อกเบ้ีย (7,421)                (6,908)                (7,421)                       (6,908)                

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 98,295                58,556                96,689                      57,089                

รายไดภ้าษีเงินได้ (12,090)              (12,315)              (11,929)                     (11,306)              

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 25,740                (3,139)                28,614                      (2,476)                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (13,100)              (6,232)                (15,161)                     (7,684)                

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 115                     1,185                  115                           907                     

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (13,000)              (5,000)                (13,000)                     (5,000)                

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 59,286                67,852                60,093                      67,852                

ท่ีดินรอการพฒันา -                     (300)                   -                            (300)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,403                  -                     2,389                        -                     

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 76,558                (32,529)              78,047                      (31,086)              

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (3,940)                (18,644)              (3,940)                       (18,644)              

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (300)                   14,708                (376)                          14,708                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,375                  667                     1,375                        668                     

เงินสดรับกิจกรรมดาํเนินงาน 135,137              18,568                138,156                    18,945                

จ่ายชาํระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า -                     (187)                   -                            (187)                   

ดอกเบ้ียรับ -                     401                     -                            401                     

จ่ายดอกเบ้ีย (86,255)              (68,591)              (84,255)                     (66,797)              

จ่ายภาษีเงินได้ (8,827)                (19,330)              (8,827)                       (19,324)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 40,055                (69,139)              45,074                      (66,962)              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 2,544                  11,508                2,544                        11,508                

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน -                     (59,777)              -                            (59,777)              

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,500                9,690                  30,500                      9,690                  

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,841)                -                     (10,492)                     (1,992)                

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (1,500)                       -                     

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (680)                   (1,950)                -                            -                     

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (31)                     (169)                   (31)                            (169)                   

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,284)                -                     (1,284)                       -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 24,208                (40,698)              19,737                      (40,740)              

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ :

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลภายนอก 304,305              22,000                304,305                    22,000                

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลภายนอก (198,549)            -                     (198,549)                   -                     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                     30,000                -                            30,000                

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (186,120)            (132,024)            (186,120)                   (132,024)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก -                     33,930                -                            33,930                

เงินสดรับจากหุน้กู้ 409,705              108,069              409,705                    108,069              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินหุน้กู้ (413,000)            -                     (413,000)                   -                     

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,054)                (2,718)                (1,999)                       (2,577)                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,363                -                     54,863                      8,000                  

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,863)                -                     (8,963)                       (160)                   

เงินสดรับจากเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ -                     2,597                  -                            2,597                  

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

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ (40,213)              33,863                (39,758)                     41,844                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 24,050                (75,974)              25,053                      (65,858)              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 32,468                90,847                30,927                      78,357                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 56,518                14,873                55,980                      12,499                

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลเพิม่เตมิ

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด (434)                   (77)                     246                           (77)                     

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 6,659                  14,013                6,659                        14,013                

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 196                     1,080                  196                           1,080                  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,097                  139,488              1,097                        139,488              

เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน

จากการจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,412                  4,721                  1,412                        4,721                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน

จากการจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     3,651                        1,992                  

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     1,687                  -                            -                     

ส่วนขาดทุนเกินทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้

แสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,606                  1,629                  -                            -                     

จ่ายหุน้ปันผล -                     55,982                -                            55,982                

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลภายนอกท่ีกรรมการชาํระเงินแทนบริษทั 8,000                  -                     8,000                        -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัตำมกฎหมำย
ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์จำก “บริษทัจ ำกดั” เป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบญัญติัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน
2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขำย ท่ีดิน พฒันำท่ีดิน หมู่บ้ำนจดัสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหำริมทรัพยทุ์ก
ประเภท โดยมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขมุวิท แขวง
บำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  

ความไม่แน่นอนท่ีมสีาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก เงินกูย้ืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 
1 ปี หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี และภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือท่ีดินภำยใน 1 ปี ส ำหรับงบกำรเงิน
รวม จ ำนวน 2,969.79 ลำ้นบำท และ 2,262.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 
2,818.02 ลำ้นบำท และ 2,110.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรกระแสเงินสดจำก
กำรด ำเนินงำน กำรช ำระหุน้กูด้ว้ยกำรออกหุ้นกูใ้หม่และกำรต่ออำยสุญัญำเงินกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือจ่ำยช ำระ
หน้ีสินระยะสั้นและภำระผกูพนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงักล่ำว  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษทัฯได้เปิดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำง
กำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ้่ำน
งบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำก 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 
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นอกจำกท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล รำยกำรอ่ืนๆ ใน 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุน 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดย
เน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอ
ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณ
และขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำงๆ 
ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและ
น ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้
สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำร
ปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีกำรประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองท ำให้
เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจ
น ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัซ่ึงส่งผลกระทบ
ทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินที่อำจเกิดข้ึน อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทั
จะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล ประกอบด้วยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่ำ  
“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 

เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2565 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออกสั รำชพฤกษ์ 1 จ  ำกดั จ ำนวน 
1,500 หุ้น ช ำระแลว้ 100  บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) คิดเป็นมูลค่ำ 1.50 ลำ้นบำท ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2565 ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ของบริษทัดงักล่ำว 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

4. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและโดย
ทำงออ้มในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำม 
มูลฐำนท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี บริษทัฯ มีรำยกำรส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กบักจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั    

บริษัทย่อย     

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 1,971 1,963 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย - - 10 - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - - 340 - 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - - 395 327 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

กำรร่วมค้ำ     

รำยไดค้่ำนำยหนำ้ - 1,511 - - 

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 10,653 10,653 10,653 10,653 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 8 - - - 

ดอกเบ้ียรับ 7,421 6,908 7,421 6,908 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 37 - 37 - 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
   เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - - 7,000 - 

กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

รำยไดอ่ื้น 1,309 - 1,309 - 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 15 - 15 - 

กรรมกำร     

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 220 - 220 - 

บริษทัฯ มีรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้โดยใชร้ำคำทุนบวกก ำไรและตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,089 6,860 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจำ้ง 258 328 

รวม 6,347 7,188 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ยอดคงเหลือของรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

รำยได้ค้ำงรับกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 515 257 

บริษทั อะเบำทแ์พสชัน่ จ ำกดั 440 - 440 - 

บริษทั ไวน์ไอเลิฟย ูกรุ๊ป จ ำกดั 869 - 869 - 

รวมรำยได้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 1,309 - 1,824 257 

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 214 53 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกดั - - 777 347 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 535 214 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ  ำกดั - - 5,885 5,083 

บริษทั ออกสั รำชพฤกษ ์1 จ  ำกดั - - 32,501 32,501 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 248 704 248 704 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 35,973 28,752 35,973 28,752 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 17,434 14,973 17,434 14,973 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จ ำกดั 12 12 12 12 

บริษทั ไวน์ไอเลิฟย ูกรุ๊ป จ ำกดั 48 48 48 48 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 53,715 44,489 93,627 82,687 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 
   (หมุนเวยีน)     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 27,491 26,423 27,491 26,423 

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 
   (ไม่หมุนเวยีน)     

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 43,551 38,566 43,551 38,566 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 11,273 9,905 11,273 9,905 

รวมดอกเบีย้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
   (ไม่หมุนเวยีน) 54,824 48,471 54,824 48,471 

ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 17,339 17,339 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 67,869 83,510 67,869 83,510 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 467,721 462,900 467,721 462,900 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 122,951 122,343 122,951 122,343 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกัน 658,541 668,753 658,541 668,753 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (67,869) (83,510) (67,869) (83,510) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ท่ีเกีย่วข้องกัน - สุทธิ 590,672 585,243 590,672 585,243 
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ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

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

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด - - 3,651 211,577 

จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (3,651) (211,577) 

 - - - - 

กำรร่วมค้ำ     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 668,753 574,037 668,753 574,037 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 6,841 209,603 6,841 209,603 

ลดลงระหวำ่งงวด (30,500) (139,690) (30,500) (139,690) 

จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (1,412) (43,251) (1,412) (43,251) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับช ำระเงินใหกู้ย้ืม 
   ระยะยำวท่ีถูกจดัประเภทตำม 
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงฉบบัท่ี 9 14,859 68,054 14,859 68,054 

 658,541 668,753 658,541 668,753 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกัน 658,541 668,753 658,541 668,753 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (67,869) (83,510) (67,869) (83,510) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ 590,672 585,243 590,672 585,243 
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เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน ไม่มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกัน และมี
ก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ 12 เดือน อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ คำดว่ำจะยงัไม่เรียกช ำระในระยะเวลำ
อนัใกล ้บริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยำว และเน่ืองจำกบริษทัย่อยดงักล่ำวอยู่
ระหว่ำงกำรจดัหำแหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้นกำรลงทุนในทรัพยสิ์น บริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยำวในส่วน
ต่ำงท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณดอกเบ้ียในอตัรำตลำดเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กำรร่วมคำ้เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัตำมสัญญำใน
อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี (อตัรำดอกเบ้ียในตลำดร้อยละ 3.78 - 5.85 ต่อปี) และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในเดือนสิงหำคม 2565 ถึงเดือนมีนำคม 2568 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 2,064 1,826 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 681 526 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั - - 1 - 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 37 - 37 - 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จ ำกดั 394 378 394 378 

กรรมกำร 220 - 220 - 

รวมดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยกิจกำรที่เกีย่วข้องกัน 651 378 3,397 2,730 

เจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกดั - - 1,551 1,188 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 11 - 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 1,551 - 1,551 - 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 39 39 39 39 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จ ำกดั 28 - 28 - 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 1,618 39 3,180 1,227 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 11,509 11,509 - - 
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 1,667 2,758 1,667 2,758 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและกจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 10,690 10,790 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 7,000 7,000 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั - - 500 - 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 9,000 - 9,000 - 

บริษทั ฟู้ด เจเนอเรชัน่ จ ำกดั 1,800 - 1,800 - 

กรรมกำร 42,700 - 42,700 - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 53,500 - 71,690 17,790 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำที่ดิน     

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

เม่ือเดือนกันยำยน 2563 บริษัทฯ ได้ท ำข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเพื่อ
เปล่ียนแปลงก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบักำรร่วมคำ้ออกไปอีก 1 ปี เป็นภำยใน
เดือนกันยำยน 2564 ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของทั้ งสองบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำขอขยำยระยะเวลำกำรโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่ำว 
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ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 (3 เดือน) (12 เดือน) (3 เดือน) (12 เดือน) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและกจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - 17,790 13,000 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด - - 500 9,000 

ลดลงระหวำ่งงวด - - (100) (4,210) 

 - - 18,190 17,790 

กำรร่วมค้ำ     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 9,863 - 9,863 - 

ลดลงระหวำ่งงวด (863) - (863) - 

 9,000 - 9,000 - 

กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 5,800 45,000 5,800 45,000 

ลดลงระหวำ่งงวด (4,000) (45,000) (4,000) (45,000) 

 1,800 - 1,800 - 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

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

กรรมกำร     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 46,700 36,500 46,700 36,500 

ลดลงระหวำ่งงวด (4,000) (36,500) (4,000) (36,500) 

 42,700 - 42,700 - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 53,500 - 71,690 17,790 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง
กนัในอตัรำร้อยละ 5.47 - 9.00 ต่อปี และมีก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำ 3 - 12 เดือน 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินสดในมือ 185 195 150 160 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 45,025 25,117 44,533 23,623 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 410 2,560 399 2,548 

เงินฝำกระหวำ่งทำง 10,898 4,596 10,898 4,596 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 56,518 32,468 55,980 30,927 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 1,899 1,899 - - 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต 
         ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (1,899) (1,899) - - 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ - - - - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

รำยไดค้ำ้งรับ 434 454 - - 

รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,309 - 1,824 257 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,715 44,489 93,627 82,687 

เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 26,385 26,533 15,677 15,824 

เงินมดัจ ำ 15,210 16,269 15,130 16,189 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,966 2,345 1,241 1,430 

ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,491 26,423 27,491 26,423 

เงินล่วงหนำ้ค่ำห้องชุด 4,000 4,000 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 13,048 11,705 5,763 4,404 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 2,236 - 2,235 - 

อ่ืนๆ 3,457 2,870 1,609 1,154 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 149,251 135,088 164,597 148,368 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต 
         ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีอ่ืน (4,025) (4,030) - - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 145,226 131,058 164,597 148,368 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 145,226 131,058 164,597 148,368 
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7. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,954,234  2,951,908 2,948,386  2,946,060 

ค่ำก่อสร้ำงและค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำง 2,783,742  2,720,920 2,747,425  2,685,344 

ระบบสำธำรณูปโภค 177,916  167,940 174,136  164,192 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำโครงกำร 240,629  234,921 236,490  230,816 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 415,207 408,352 415,207 408,352 

รวม 6,571,728 6,484,041 6,521,644 6,434,764 
หกั จ ำนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำยแลว้ 
         จนถึงปัจจุบนั (2,618,929) (2,479,908) (2,618,929) (2,479,908) 
หกั ส ำรองผลขำดทุนจำกกำรลดลง 
         ของมูลค่ำโครงกำร (5,806) (6,664) (5,806) (6,664) 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำ 
   อสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 3,946,993 3,997,469 3,896,909 3,948,192 
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กลุ่มบริษทัมีรำยละเอียดส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูด่งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

  หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ท่ีดินเปล่ำ 1 1 719,261 717,656 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 8 9 2,483,075 2,564,419 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 593,569 538,980 

ทำวน์โฮม 1 1 118,603 144,930 

บำ้นเด่ียว 2 2 32,485 31,484 

 13 14 3,946,993 3,997,469 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ท่ีดินเปล่ำ 1 1 719,261 717,656 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 7 8 2,462,627 2,543,971 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 593,569 538,980 

ทำวน์โฮม 1 1 118,603 144,930 

บำ้นเด่ียว 1 1 2,849 2,655 

 11 12 3,896,909 3,948,192 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีดินของโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของ
บริษทับำงส่วนไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก (หมำยเหตุ 11) เงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 12) เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก (หมำยเหตุ 13) และหุน้กู ้(หมำยเหตุ 14)  

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนำคม 2565 และ 2564 จ ำนวน 6.86 ลำ้นบำท และ 15.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนำคม 2565 และ 2564 จ ำนวน 138.30 ลำ้นบำท และ 184.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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8. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ย: 

   หน่วย : พนับำท 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

  สดัส่วนเงินลงทุน (%) ทุนช ำระแลว้ 
มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
บญัชีวิธีรำคำทุน 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร 
31 มีนำคม 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 
31 มีนำคม 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 
31 มีนำคม 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 
31 มีนำคม 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 2565 2564 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำยภำยใตช่ื้อ  
   โครงกำร “The Excel  
   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 25,313 36,995 64,071 78,930 3,177 (8,799) 

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

51.00 51.00 100,000 100,000 7,419 15,785 258,223 256,970 (9,619) (8,707) 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 62.10 62.10 20,000 20,000 - - 12,420 12,420 (1,606) (1,629) 
บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 51.00 51.00 100,000 100,000 90,789 99,354 113,588 113,429 (8,724) (1,463) 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ      123,521 152,134 448,302 461,749 (16,772) (20,598) 

หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     - - (12,000) (19,000) - - 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ     123,521 152,134 436,302 442,749 (16,772) (20,598) 
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กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 152,134 442,749 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรจดัประเภทเงินให้กูย้มืระยะยำว 
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่ำงงวด 
   ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 1,412 1,412 
ลดลงจำกกำรรับช ำระเงินใหกู้ย้มืระยะยำว 
   ท่ีถูกจดัประเภทตำมมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 (14,859) (14,859) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (16,772) - 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - 7,000 

ผลขำดทุนเกินทุนแสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,606 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 123,521 436,302 
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ข้อมูลทำงกำรเงินของกำรร่วมค้ำ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ และมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

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

 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน         

   เงินสดและรำยกำรกำรเทียบเท่ำเงินสด 20,590 23,506 190 85 1,575 10,459 778 825 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 239,764 289,749 1,718,795 1,719,078 364,888 356,021 440,062 440,070 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 16,590 16,616 260 294 - - 24,293 35,529 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - 133,150 137,950 - - - - 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 130,150 161,432 - - 215,556 215,556 - - 

   หน้ีสินหมุนเวียน 95,648 88,099 223,484 218,059 36,088 33,519 25,117 22,359 

   เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,018,631 1,012,837 - - 244,684 243,494 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 7,589 14,017 86,743 76,019 - - 26,129 24,575 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
      ท่ีถูกจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 102,850 132,568 432,719 431,213 129,334 129,334 119,116 118,806 
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 หน่วย : พนับำท 

 

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

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม         

   รำยไดร้วม 65,680 166,175 129 - 37 - - - 

   ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 6,952 (15,192) (18,862) (17,072) (2,586) (2,623) (17,104) (2,869) 

   ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - 

   ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 6,952 (15,192) (18,862) (17,072) (2,586) (2,623) (17,104) (2,869) 
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กำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

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

 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 มีนำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

สินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมคำ้ (59,293) (66,245) (175,482) (156,621) (14,515) (11,929) 50,087 67,190   
สดัส่วนกำรถือหุ้นในกำรร่วมคำ้  
   (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10 51.00 51.00   
ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ 
    ของกำรร่วมค้ำ (30,239) (33,784) (89,495) (79,876) (9,013) (7,407) 25,543 34,267   
กำรตดั(ก ำไร)ขำดทุนระหว่ำงกนัจำก 
    รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน - - (122,764) (122,764) - - 2,658 2,658   
กำรตดัขำดทุนดอกเบ้ียระหว่ำงกนั 
   จำกกำรให้กูย้มืเงินระยะยำว 1,681 2,049 12,454 12,454 - - - -   
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทั 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถูกจดัประเภท 
   เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 53,871 68,730 207,224 205,971 - - 62,588 62,429   
มูลค่ำตำมบัญชีของมูลค่ำ 
   กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 25,313 36,995 7,419 15,785 - - 90,789 99,354 123,521 152,134 

ผลขำดทุนเกินทุนแสดงเป็น 
   หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - (9,013) (7,407) - - (9,013) (7,407) 
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9. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2565 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
31 มีนำคม 2565 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
   (ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต) 380 - - 380 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
   (ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ) 33 (3) - 30 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ค่ำเส่ือมรำคำ) - 233 - 233 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ) 94 (3) - 91 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,392 (46) - 2,346 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
   รำยไดค้่ำเช่ำ 677 - - 677 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 2,228 140 (383) 1,985 
ก ำไร(ขำดทุน)ระหว่ำงกนัจำกกำร 
   โอนสิทธ์ิสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน 24,021 - - 24,021 

ขำดทุนสะสมทำงภำษี 55,257 11,646 - 66,903 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  85,082 11,967 (383) 96,666 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ค่ำเส่ือมรำคำ) 49 (49) - - 
ขำดทุนดอกเบ้ียระหวำ่งกนัจำก 
   กำรใหกู้ย้มืเงินระยะยำว 2,901 (74) - 2,827 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 2,950 (123) - 2,827 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 82,132 12,090 (383) 93,839 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2565 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
31 มีนำคม 2565 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  
   (ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ) 2,040 - - 2,040 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
   (ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ) 33 (3) - 30 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ค่ำเส่ือมรำคำ) - 233 - 233 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,392 (46) - 2,346 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
   รำยไดค้่ำเช่ำ 677 - - 677 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 2,156 140 (311) 1,985 

ขำดทุนสะสมทำงภำษี 54,600 11,556 - 66,156 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  61,898 11,880 (311) 73,467 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ค่ำเส่ือมรำคำ) 49 (49) - - 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 49 (49) - - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 61,849 11,929 (311) 73,467 
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ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - - - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,090 12,315 11,929 11,306 

รำยได้ภำษีเงินได้ 12,090 12,315 11,929 11,306 

บริษัทฯ ใช้อตัรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนำคม 2565 และ 2564 

บริษทัย่อยบำงแห่งใช้อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมอตัรำขั้นบนัได ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำดว้ยกำรกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรซ่ึง
เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม  
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10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 299,064 237,962 276,144 214,173 

เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

   เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,618 39 3,180 1,227 

   รำยไดรั้บล่วงค่ำหนำ้นำยหนำ้ 11,509 11,509  - - 
   รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำบริหำรจดักำร 
      กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,667 2,758 1,667 2,758 

   เจำ้หน้ีอ่ืน 85,194 82,527 84,215 81,460 

   เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 68,264 68,129 68,264 68,129 

   ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 22,833 19,317 25,192 21,282 

   เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 29,609 18,019 29,317 17,621 

   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 27,535 26,223 26,003 24,762 

   เงินรับล่วงหนำ้คำ่ส่วนกลำง 33,595 30,363 33,595 30,363 

   เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 4,179 4,613 1,839 1,593 

   อ่ืนๆ 10,118 13,870 7,889 11,518 

รวมเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 296,121 277,367 281,161 260,713 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 595,185 515,329 557,305 474,886 
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11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอก 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 796,375 255,000 746,375 205,000 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 313,400 1,302,900 313,400 1,302,900 
ตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 
   เพ่ิมข้ึนระหว่ำงงวด (9,095) (29,282) (9,095) (29,282) 

ลดลงระหวำ่งงวด (198,549) (741,418) (198,549) (741,418) 
จดัประเภทเป็นเงินกูย้มืระยะยำว 
   จำกบุคคลภำยนอก - (10,000) - (10,000) 
จดัประเภทเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จำกบุคคลและกิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,000) - (8,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอ 
   ตดับญัชี 8,083 19,175 8,083 19,175 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 902,214 796,375 852,214 746,375 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
กำรจ่ำยช ำระค่ำท่ีดินส ำหรับโครงกำรและใช้หมุนเวียนภำยในกิจกำร มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 15.00 และ 
ร้อยละ 8.50 - 15.00 ต่อปี ตำมล ำดบั ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 3 - 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกูย้ืม
จำกบุคคลภำยนอกดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองห้องชุดและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำรของบริษทั 
และหอ้งชุดของบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7) และประกนัโดยเช็คจ่ำยลงวนัท่ีล่วงหนำ้ 
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12. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 912,862 1,097,885 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (1,055) (1,251) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยำว 911,807 1,096,634 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (373,418) (559,538) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 538,389 537,096 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 1,096,634 1,590,297 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 1,097 311,032 

ลดลงระหวำ่งงวด (186,120) (807,739) 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 196 3,044 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 911,807 1,096,634 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยำวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดให้ช ำระคืนในอตัรำร้อยละ 
70 ของรำคำขำยหรือรำคำประเมินแลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ เม่ือมีกำรขอปลดจ ำนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู ้
ซ้ือรำยยอ่ยในโครงกำร ทั้งน้ีรำคำขำยต่อยนิูตตอ้งไม่ต ่ำกว่ำตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และก ำหนดให้ช ำระดอกเบ้ียเป็น
ประจ ำทุกเดือน และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนพฤษภำคม 2565 ถึงมีนำคม 2567 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ี
ก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่น ำท่ีดินโครงกำรไปจดจ ำนองหรือก่อภำระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั
บุคคลอ่ืนตลอดอำยสุญัญำเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บกำรยินยอมจำกผูใ้ห้กู ้
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เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร และค ้ำ
ประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น
จ ำนวน 1,081.94 ลำ้นบำท และ 1,102.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก ประกอบดว้ย  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก 210,000 210,000 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (4,454) (5,903) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยำว 205,546 204,097 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (193,053) (159,964) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก - สุทธิ 12,493 44,133 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 204,097 113,217 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด - 112,081 

ช ำระคืนระหว่ำงงวด - (35,000) 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 1,449 3,799 

เพ่ิมข้ึนจำกกำรจดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก - 10,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 205,546 204,097 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
กำรใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 10.74 - 13.40 ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 17 - 18 
เดือน นบัจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองห้องชุดและ
ท่ีดินบำงส่วนของบริษทั (หมำยเหตุ 7) 
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14. หุ้นกู้ - สุทธิ 

ในระหวำ่งงวดบริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูเ้พ่ิมเติมดงัน้ี 

    อตัรำ วนัครบก ำหนด 

คร้ังท่ี วนัท่ีออก จ ำนวน : หน่วย มูลค่ำ : พนับำท ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน 

1/2565 ชุดท่ี 1 23 กมุภำพนัธ์ 2565 168,200 168,200 7.00% 23 กมุภำพนัธ์ 2567 

1/2565 ชุดท่ี 2 23 กมุภำพนัธ์ 2565 251,600 251,600 7.50% 23 กมุภำพนัธ์ 2568 

กำรเปล่ียนแปลงของหุ้นกูส้ ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 (3 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2,432,300 2,195,400 

ออกเพ่ิมระหวำ่งงวด 419,800 1,201,800 

ไถ่ถอนระหวำ่งงวด (413,000) (964,900) 

 2,439,100 2,432,300 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี   

   เพ่ิมข้ึนระหว่ำงงวด 10,095 27,877 

   ลดลงระหวำ่งงวด (48,593) (61,925) 

 (38,498) (34,048) 

รวมหุ้นกู้ 2,400,602 2,398,252 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (295,080) (597,111) 

หุ้นกู้ - สุทธิ 2,105,522 1,801,141 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีหุ้นกู้ จ  ำนวน 2,439.10 ลำ้นบำท และ 2,432.30 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือและไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั 
มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท และมีค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูท่ี้
บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้  ำนวน 58.07 ลำ้นบำท และ 54.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งน้ี หุ้นกู้
ดงักล่ำวมีอำยุ 24 - 36 เดือน และ 24 - 30 เดือน ตำมล ำดบั และมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 7.68 - 9.13 ต่อปี  
ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนำยน 2565 ถึงกมุภำพนัธ์ 2568 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 หุ้นกูท่ี้มีหลกัประกนัจ ำนวน 2,141.60 ลำ้นบำท และ 1,721.80 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินของโครงกำร (หมำยเหตุ 7) และท่ีดินรอกำรพฒันำ พร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงรวมถึงส่วนควบบนท่ีดินท่ีจะมีข้ึนในอนำคต เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย
ของหุน้กู ้
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15. ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนและขำดทุนต่อหุ้นปรับลด 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนและขำดทุนต่อหุน้ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
   บริษัทใหญ่ (พนับำท) 77,383 71,833 47,578 48,179 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุ้น)     

   จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 671,632 560,000 671,632 560,000 

   ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ปันผล  - 55,982 - 55,982 

   จ  ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
      ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้  671,632 615,982 671,632 615,982 
   จ  ำนวนหุน้ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจำก 
      กำรถือเสมือนวำ่มีกำรแปลงสภำพ      

         ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  14,869 42,018 14,869 42,018 

   จ ำนวนหุน้สำมญัปรับลด  686,501 658,000 686,501 658,000 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 0.12 0.12 0.07 0.08 

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.11 0.11 0.07 0.07 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท 
คร้ังท่ี 1 (ALL-W1) คงเหลือจ ำนวน 139,066,952 หน่วย 

16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยใ์นส่วนงำนแนวสูง เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็น
คอนโดมิเนียม และส่วนงำนแนวรำบ เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นทำวน์โฮม รวมทั้งให้บริกำร
บริหำรอำคำรและเป็นนำยหนำ้ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์โดยรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับ
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
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 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจหำ้งสรรพสินคำ้ 
 

รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 174,258 235,846 19 2,131 - - 174,277 237,977 - - 174,277 237,977 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 350 - - - 350 - (350) - - - 

รวมรำยได้ 174,258 235,846 369 2,131 - - 174,627 237,977 (350) - 174,277 237,977 

ก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนงำน 35,958 51,477 (81) 188 - - 35,877 51,665 85 664 35,962 52,329 
รำยไดค้่ำนำยหนำ้           25,200 - 
รำยไดอ่ื้น           20,683 18,106 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย           (17,623) (28,987) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร           (38,629) (46,443) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (98,295) (58,556) 

ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้          (16,772) (20,598) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้          (89,474) (84,149) 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้           12,090 12,315 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (77,384) (71,834) 
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สินทรัพยด์ ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจหำ้งสรรพสินคำ้ 
 

รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - - - 307,613 269,893 307,613 269,893 - - 307,613 269,893 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและ 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 6,520 28,467 19 367 - - 6,539 28,834 - - 6,539 28,834 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 38,361 51,912 - 3,064 182,128 188,969 220,489 243,945 - - 220,489 243,945 

อ่ืนๆ 8,152,558 8,154,611 45,233 48,754 14,820 16,098 8,212,611 8,219,463 (877,125) (541,264) 7,335,486 7,678,199 

รวมสินทรัพย์ด ำเนินงำน 8,197,439 8,234,990 45,252 52,185 504,561 474,960 8,747,252 8,762,135 (877,125) (541,264) 7,870,127 8,220,871 
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ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิห้องชุดและทำวน์โฮม 
เพ่ือช ำระหน้ีค่ำก่อสร้ำงใหก้บัเจำ้หน้ี จ ำนวน 1 รำย และ 5 รำย ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 4,799 55,988 

ตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์ (4,111) (43,652) 

ก ำไรขั้นตน้สุทธิ 688 12,336 

17. คดีควำมฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัถูกบริษทัอ่ืนและบุคคลธรรมดำฟ้องร้องในคดีต่ำงๆ จำก
กำรผิดสัญญำ กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ ำนวน 265.35 ลำ้นบำท และ 239.40 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ขณะน้ีคดีควำมอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดใ้ช้ดุลย
พินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและเช่ือมัน่ว่ำผลเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนจริงไม่เกินกว่ำประมำณกำรหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบกำรเงิน 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในภำยหนำ้ดงัต่อไปน้ี 

18.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือท่ีดินท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยในอนำคต ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

   ไม่เกิน 1 ปี 1,206,020 544,572 1,104,254 442,806 

   เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 653,175 1,322,123 653,175 1,322,123 

   รวม 1,859,195 1,866,695 1,757,429 1,764,929 

โดยมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสญัญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในปี 2569 

18.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำห้องชุดตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุดจ ำนวน 129.33 ลำ้นบำท และมีก ำหนดโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดตำมสัญญำจะซ้ือจะ
ขำยทั้งหมดภำยในเดือนมิถุนำยน 2566 
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18.3 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำม
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 1,486.27 ลำ้นบำท และ 1,508.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัฯ มีภำระ
ผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 1,348.76 ลำ้นบำท และ 1,371.27 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18.4 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่
กำรร่วมค้ำแห่งหน่ึง ตำมเง่ือนไขในสัญญำร่วมทุน จ ำนวน 937.27 ล้ำนบำท และ 944.12 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

18.5 ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำง
ส ำนกังำนขำย จ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท 

18.6 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผกูพนักบัธนำคำรจำกหนงัสือค ้ำประกนัท่ี
ธนำคำรออกให ้จ ำนวน 7.24 ลำ้นบำท และ 8.13 ลำ้นบำท 

18.7 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบริกำร ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ไม่เกิน 1 ปี 12,100 13,979 11,939 13,818 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,068 4,417 3,068 4,417 

รวม 15,168 18,396 15,007 18,235 

19. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

19.1 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2565 ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

19.1.1 อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 128,440,547.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 939,052,299.00 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 810,611,752.00 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมัญ ท่ียงัมิได้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 128,440,547 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท และบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนลดทุนดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 

19.1.2 อนุมัติกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ภำยหลงัจำกกำรลดทุนจด
ทะเบียนโดยกำรยกเลิกหุ้นท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษทัแลว้) โดยลดมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้น
สำมญัจำกเดิมมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ดงันั้น บริษทัฯ
จึงมีจ ำนวนหุ้นสำมัญเพ่ิมข้ึนจำกเดิมจ ำนวน 810,611,752 หุ้น เป็นจ ำนวน 1,621,223,504 หุ้น 
และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2565 
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19.1.3 อนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพท่ีให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯ 
ให้แก่ผู ้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO 
Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : หุน้กูแ้ปลงสภำพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั 

จ ำนวนเงินตน้ทั้งหมด : ไม่เกิน 840.00 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดงัต่อไปน้ี  

- หุ้นกู้แปลงสภำพชุดท่ี 1 มีมูลค่ำไม่เกิน 40.00 ล้ำนบำท  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดยอ่ย ชุดละ 20.00 ลำ้นบำท  

- หุ้นกู้แปลงสภำพชุดท่ี 2 มีมูลค่ำไม่เกิน 250.00 ล้ำนบำท  
โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดยอ่ย ชุดละ 25.00 ลำ้นบำท  

- หุ้นกู้แปลงสภำพชุดท่ี 3 มีมูลค่ำไม่เกิน 250.00 ล้ำนบำท  
โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดยอ่ย ชุดละ 25.00 ลำ้นบำท  

- หุ้นกู้แปลงสภำพชุดท่ี 4 มีมูลค่ำไม่เกิน 300.00 ล้ำนบำท  
โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดยอ่ย ชุดละ 30.00 ลำ้นบำท 

อตัรำดอกเบ้ีย : ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยไตรมำสนับจำก
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

อำย ุ: 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพแต่ละชุด 

กำรช ำระคืนเงินตน้ : ช ำระงวดเดียว  เม่ือครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตำม
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภำพแต่ละชุด 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรร 
   เพื่อรองรับกำรแปลงภำพ : 

 
360,494,059 หุน้ 

รำคำแปลงสภำพ : รำคำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90.00 ของรำคำตลำด  

อตัรำส่วนกำรแปลงสภำพ : จ ำนวนเงินตน้ของหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีจะใช้สิทธิหำรดว้ยรำคำ
แปลงสภำพ 

ระยะเวลำแปลงสภำพ : สำมำรถใช้สิทธิแปลงสภำพหุ้นกู้แปลงสภำพได้นับจำกวนัท่ี
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ จนถึงวนัท ำกำรก่อนวนัครบก ำหนดอำยุ
หุน้กูแ้ปลงสภำพ 1 สปัดำห์ 
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19.1.4 อนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 865,879,251.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
810,611,752.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,676,491,003.50 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,731,758,503 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ
แปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลงสภำพจ ำนวนไม่เกิน 360,494,059 หุ้น และเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท  คร้ังท่ี  1 (ALL-W1) จ ำนวนไม่ เกิน 
28,000,000 หุ้น บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2565 

19.2 เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 บริษทัฯ ไดป้รับรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ALL-W1) โดยวนัท่ีมีผลกำรปรับสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษำยน 2565 ดงัน้ี 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ (บำทต่อหุน้) 2.545 1.2725 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 1.10 1 : 2.20 

19.3 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2565 ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

19.3.1 อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 671,632,222.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,676,491,003.50 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,004,858,781.50 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมัญท่ีย ังมิได้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,343,264,444 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

19.3.2 อนุมัติกำรออกใบแสดงสิท ธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ เพ่ิมทุน ท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable 
Subscription Rights : TSR) จ ำนวนไม่เกิน 1,343,264,444 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
   ท่ีออกและเสนอขำย : 

 
ไม่เกิน 1,343,264,444 หน่วย 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีรองรับ 
   กำรใชสิ้ทธิ : 

 
ไม่เกิน 1,343,264,444 หุน้ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีออกใบแสดงสิทธิ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนได ้
1 หุน้สำมญั 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 0.50 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก : สำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ไดภ้ำยหลงั
วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบแสดงสิทธิ และก ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรร TSR (Record date) คือ
วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2565 
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19.3.3 อนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 671,632,222.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
1,004,858,781.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,676,491,003.50 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,343,264,444 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้(TSR) 

ทั้งน้ี รำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2565 ของบริษทัฯ 

19.4 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2565 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีออกใหม่ตำม
สัญญำกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ คร้ังท่ี 1/2565 รวมจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท หุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวครบ
ก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 25 เมษำยน 2568 ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภำพใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญตำม
ข้อก ำหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภำพทั้ งหมดแล้วในวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2565 และบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนทุนเรียกช ำระกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2565 

19.5 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2565 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีออกใหม่
ตำมสัญญำกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ คร้ังท่ี 2/2565 รวมจ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท หุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว
ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2568 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั
ตำมข้อก ำหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภำพทั้ งหมดแล้วในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2565 ซ่ึงบริษัทฯ อยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำรจดทะเบียนทุนเรียกช ำระกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 
2565 
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