
– แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วน – 

 

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

All Inspire Development Public Company Limited 

 

 เสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไป โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 150,000,000 หุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.90 บาท 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

วนัท่ี 26, 29 และ 30 เมษายน 2562 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

วันที่ ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน 

วนัท่ี 16 ตลุาคม 2561 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วนมีผลบังคับใช้ 

วนัท่ี 23 เมษายน 2562 

คาํเตอืน: 

ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกหลกัทรัพย์และเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ รวมทัง้

ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วน

นี ้มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ แนะนําให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคา หรือ ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน

และถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนนีแ้ต่อย่างใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลู

และหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ผู้ ถือหลกัทรัพย์

ท่ีได้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัและยงัเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์อยู่ 

มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลกัทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน

หนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั แตไ่มเ่กินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนได้ท่ีศูนย์สารนิเทศ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ในทุกวนัทําการของ

สํานกังาน ระหวา่งเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คาํเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจลงทุน  

http://www.sec.or.th/
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สว่นท่ี 1 ข้อมลูสรุป (Executive Summary)  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หน้า  1 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็น

เพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

(“บริษัทฯ”)  ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จาก   

ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนที่

บริษัทย่ืนต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย วนัท่ี 26, 29 และ 30 เมษายน 2562) 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย :    บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประเภทธุรกิจ: พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม ให้บริการเป็นตวัแทน

และนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์สําหรับตลาดต่างประเทศ ลงทุนและซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจาก

ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน และให้บริการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ   

จาํนวนหุ้นที่เสนอขาย:  150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:   

 จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 15,000,000 10.00 

2. ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ 13,160,000 8.77 

3. นกัลงทนุสถาบนั 32,000,000 21.33 

4. บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 89,840,000 59.90 

รวม 150,000,000 100.00 

เงื่อนไขในการจัดจาํหน่าย:  ☒  รับประกนัการจําหน่ายอยา่งแน่นอนทัง้จํานวน (Firm Underwriting) 

 ☐ ไมรั่บประกนัการจําหน่าย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: 4.90 บาท/หุ้น  

มูลค่าการเสนอขาย: 735,000,000 บาท 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าย่ืนคาํขอ:  ☒  ไมมี่  ☐  มี 

มูลค่าที่ตราไว้ (par):  1.00 บาท/หุ้น       

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value):  1.38 บาท/หุ้น ณ งบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพ่ือประกอบการประเมนิราคาหุ้นที่เสนอขาย :  

- พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้ นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้ นของบริษัทฯ (P/E Ratio) และสภาวะการซือ้ขายหุ้ นในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ   

- ราคาหุ้นสามญัท่ีเสนอขายหุ้นละ 4.90 บาท คิดเป็นอตัราส่วน P/E ท่ีประมาณ 8.03 เท่า โดยคํานวณกําไรสทุธิต่อหุ้น

จากกําไรสุทธิตามงบการเงินปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 343.41 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ

บริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้(Fully diluted) ซึ่งเท่ากบั 560 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (Fully diluted EPS) เทา่กบั 0.61 บาท  

- อตัราส่วน P/E ท่ีเสนอขายคิดเป็นอตัราส่วนลดประมาณร้อยละ 24.96 จากอตัราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมี

ลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) จํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน), บริษัท เจ้าพระยามหา

นคร จํากดั (มหาชน) และบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 

จนถึงวนัท่ี 19 เมษายน 2562 หรือระยะเวลา 30 วนัทําการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอตัราส่วน P/E เท่ากบั 10.70 เท่า (รายละเอียด

ตามสว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์) 

- เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย จึงเปรียบเทียบอตัราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะการประกอบธุรกิจในลกัษณะคล้ายคลงึหรือใกล้เคียงกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดงันี ้ (รายละเอียดตามส่วนท่ี 

3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์) 

บริษัทเทยีบเคียง 
ตัวย่อ

หลักทรัพย์ 

ตลาดรอง/ 

หมวดธุรกจิ 

ลักษณะการ 

ประกอบธุรกจิ 

ราคาเฉล่ีย/1 

(บาท) 

P/E เฉล่ีย/2 

(เท่า) 

1. บมจ. ชีวาทยั CHEWA 
mai / อสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่

อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียม 

เป็นหลกั 

1.11 5.36 

2. บมจ. เจ้าพระยา

มหานคร 
CMC 

mai / อสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่

อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียม 

เป็นหลกั 

1.80 8.12 

3. บมจ. เจ. เอส. พี. 

พร็อพเพอร์ตี ้ 
JSP 

mai / อสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่

อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียมและ

ทาวน์เฮ้าส์ 

0.45 18.62 

ค่าเฉล่ียของบริษัทเทยีบเคียง 10.70 

ท่ีมา : SETSMART 

 หมายเหต ุ:    /1  เป็นราคาปิดตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั ตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 จนถงึวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

                     /2  อตัราส่วน P/E ตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 จนถงึวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ตดิ silent period: จํานวน 101,999,900 หุ้น คิดเป็นประมาณ      

ร้อยละ 18.21 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ตลาดรอง: ☐ SET           ☒  Mai   

หมวดธุรกจิ (sector):  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: ☒ profit test ☐  market capitalization test 
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน จํานวนเงินท่ีใช้โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ 

1) เพ่ือเป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการ/1   
1.1) โครงการคอนโดมิเนียมแบบ High Rise 

1.2) โครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 

200.00  

200.00 

ไตรมาสท่ี 2/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  
ไตรมาสท่ี 2/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  

2) เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม  300.00 ไตรมาสท่ี 3/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  
3) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 35.00 ไตรมาสท่ี 2/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  

รวม 735.00  
หมายเหต ุ: /1 ดรูายละเอียดโครงการท่ีจะพฒันาในอนาคตในส่วน 2.2.6 โครงการในอนาคต ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเงินท่ีได้จากการระดมทนุ (เงิน 

IPO) ไม่เพียงพอสําหรับการพฒันาโครงการตามข้อ 1.1) และข้อ 1.2) ข้างต้น บริษัทฯ ก็ยงัคงมีแผนสนบัสนนุให้สามารถดําเนินโครงการได้

อย่างตอ่เน่ือง โดยอาจผ่านช่องทางการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้  
  

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ

กฎหมาย โดยท่ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 
 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์   

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศยัทัง้โครงการ

อาคารชดุท่ีพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ เช่น ทาวน์โฮม รวมถึงธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองได้แก่ การให้บริการเป็นตวัแทนและนายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับตลาดตา่งประเทศ การลงทนุและ

ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายยอ่ย และการให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ   

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเน้นพฒันาโครงการทัง้แนวสงูและแนวราบ ในทําเลท่ีตัง้บริเวณแนวระบบ

ขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวและรถไฟฟ้า MRT สายสีนํา้เงิน เพ่ือตอบโจทย์

การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นฟังก์ชัน่การใช้งาน การออกแบบท่ีทนัสมยัพร้อมเฟอร์นิเจอร์ท่ีครบครัน การออกแบบ

พืน้ท่ีใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้ในส่วนของพืน้ท่ีส่วนกลางและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ในราคาท่ีสามารถเป็นเจ้าของได้      

ตามแนวคิด Class of Living “ชีวิตท่ีมีระดบั คือชีวิตท่ีคณุเลือกเอง” ปัจจบุนักลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลกั 4 ธุรกิจ โดยมี

รายละเอียดสรุปดงันี ้

1. ธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย แบง่ได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่  

1.1 โครงการคอนโดมิเนียมท่ีพกัอาศยั แบบ Low Rise และ High Rise เน้นทําเลท่ีตัง้บริเวณแนวระบบขนส่งมวลชน

ระบบรางในเขตกรุงเทพฯ เป็นหลกัภายใต้ช่ือโครงการดงันี ้

1.1.1 โครงการภายใต้ช่ือ “The Excel” พฒันาภายใต้บริษัทฯ เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise เน้นทําเลท่ีตัง้ท่ี

มีความหนาแน่นของประชากรและผู้อยู่อาศยั การออกแบบมีความเป็นเอกลกัษณ์ สวยงาม ทนัสมยั และ

มีการบริหารจดัการพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ในสว่นของพืน้ท่ีห้องพกัอาศยั พืน้ท่ี

ส่วนกลาง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ภายใต้แนวคิด “Luxury Assemble” โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีมี

รายได้ระดบักลาง ซึ่งมีรายได้ประมาณ 25,000-50,000 บาทต่อเดือน โดยขนาดห้องชุดมีตัง้แต่ 25.0 – 

49.0 ตารางเมตร มีทัง้แบบห้องสตูดิโอ และ 1 – 2 ห้องนอน ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตรประมาณ 
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60,000-90,000 บาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างพฒันาและขาย

จํานวน 8 โครงการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

1.1.2 โครงการภายใต้ช่ือ “RISE” พฒันาภายใต้บริษัทฯ เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise  และ High Rise ใน

ทําเลท่ีตัง้บริเวณแนวระบบขนสง่มวลชนหลกัของกรุงเทพฯ และ/หรือใกล้ทางขึน้ลงทางดว่น และ/หรือใกล้

ถนนใหญ่ การออกแบบโครงการจะมีลกัษณะเปิดโล่ง มีสระว่ายนํา้ขนาดใหญ่ สิ่งอํานวยความสะดวก

ครบครันและใช้ระบบ Home Automation มาผสมผสานเพ่ือตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เน้นกลุ่มลูกค้า

เปา้หมายระดบักลางถงึระดบับน ซึง่มีรายได้ประมาณ 40,000-80,000 บาทต่อเดือน โดยมีขนาดห้องชดุ

ตัง้แต่ 25.0 -70.0 ตารางเมตร ทัง้แบบสตูดิโอ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน และดูเพล็กซ์ ราคาขายเฉล่ียต่อ

ตารางเมตรประมาณ 80,000-140,000บาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงการท่ีอยู่

ระหว่างพฒันาและขายจํานวน 2 โครงการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.2.2 ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ) 

1.1.3 โครงการภายใต้ช่ือ “Impression” พฒันาภายใต้บริษัทฯ เป็นคอนโดมิเนียมประเภท Luxury ในทําเลท่ีมี

ศกัยภาพ การออกแบบโครงการตอบโจทย์ผู้อยูอ่าศยัท่ีต้องการความหรูหรา โดยมีสิง่อํานวยความสะดวก

ท่ีครบครัน เน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายระดบัไฮเอนด์ ซึ่งมีรายได้มากกว่า 150,000 บาทต่อเดือน ทัง้นี ้ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างพัฒนาและขายจํานวน 1 โครงการ 

(รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

1.2 โครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ ภายใต้ช่ือ “The Vision” พฒันาภายใต้บริษัทฯ เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

ทาวน์โฮม ในมีทําเลท่ีตัง้ในเมือง และ/หรือใกล้ทางขึน้ลงทางด่วน โดยการออกแบบให้ใช้พืน้ท่ีใช้สอยเหมือนบ้าน

เด่ียว เหมาะกับการใช้งานทัง้ ผู้ สูงอายุ วัยทํางาน และเด็ก เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลาง ซึ่งมีรายได้

ประมาณ 40,000-100,000 บาทต่อเดือน ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง

พฒันาจํานวน 1 โครงการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ)  

2. ธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนและนายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับตลาดต่างประเทศ ดําเนินงานภายใต้บริษัท 

ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทย่อยร้อยละ 100) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขาย

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ลกูค้าหรือนกัลงทนุต่างประเทศท่ีมีความต้องการอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เช่น จีน 

ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวนั เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัให้บริการกบัผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน     

โดยกลุม่บริษัทไม่มีมีนโยบายในการให้บริการกบัโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิด

การแข่งขนักบัโครงการของกลุม่บริษัทโดยตรง (Conflict of Interest) (รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.2.2 ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ) 

3. ธุรกิจลงทุนและซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จ ดําเนินงานภายใต้บริษัท ไรส์ เอสเตท จํากัด (บริษัทย่อย        

ร้อยละ 100) ประกอบธุรกิจลงทุนและซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จแต่ยังขายไม่ได้ จากผู้ประกอบการ

อสงัหาริมทรัพย์รายย่อย โดยจะทําการค้นหาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพฒันาเสร็จแล้วในทําเลท่ีมีความต้องการของ

ตลาด ในทําเลท่ีตัง้บริเวณแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว และ/หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีนํา้เงิน และ/หรือเป็นทําเลท่ีมี

ศกัยภาพเช่น ศนูย์กลางธุรกิจใหม ่(New CBD) เพ่ือนํามาสร้างมลูคา่เพิ่ม (Value Added) ไมว่า่จะเป็นปรับปรุง ตกแตง่ 

และขายตอ่แก่ลกูค้าของกลุม่บริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 
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4. ธุรกิจให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ ดําเนินงานภายใต้บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากดั (บริษัท

ย่อยร้อยละ 100) ทําหน้าท่ีให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุของกลุ่มบริษัท โดยมีขอบเขตของการให้บริการ

ครอบคลุมตัง้แต่การบริหารจัดการนิติบุคคลฯ งานซ่อมบํารุง งานรักษาความปลอดภัย และอ่ืนๆ ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทให้บริการฯ ทัง้สิน้ 2 โครงการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.2.2 ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ)  
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

ลําดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น 
ก่อนการกระจายหุ้น หลงัการกระจายหุ้น 

จํานวน 
(หุ้น) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(หุ้น) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

1 ครอบครัวธนวริทธ์ิ 409,999,900 100.00 409,999,900 73.21 

 - นายธนากร ธนวริทธ์ิ 291,099,900 71.00 291,099,900 51.98 

 - นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 78,720,000 19.20 78,720,000 14.06 

 - เดก็หญิงสิริกร ธนวริทธ์ิ 20,090,000 4.90 20,090,000 3.59 

 - เดก็หญิงกชพรรณ ธนวริทธ์ิ 20,090,000 4.90 20,090,000 3.59 

2 นายปัญญา รูปเหมาะสินสิริ 100 - 100 - 

3 เสนอขายประชาชน - - 150,000,000 26.79 

รวม 410,000,000 100.00 560,000,000 100.00 
 

 

สัดส่วนรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท ตัง้แตปี่ 2558 - ปี 2561 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  412.29 98.24 633.391 88.65 1,978.022 84.42 

รายได้ค่านายหน้า - - 61.653 8.63 203.993 8.71 

รายได้จากการให้บริการ - - 0.74 - 0.42 0.02 

รวมรายได้หลกั 412.29 98.24 695.78 97.38 2,182.43 93.15 

รายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดิน - - - - 117.95 5.03 

รายได้อ่ืน 7.40 1.76 18.734 2.62 42.595 1.82 

รวมรายได้ทัง้หมด 419.69 100.00 714.50 100.00 2,342.97 100.00 
 

หมายเหต:ุ  

1. รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 3.92 ลบ. (ร้อยละ 0.6 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2560) 

2. รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 15.22 ลบ. (ร้อยละ 0.8 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561) 

3. รายได้จากการลงทนุซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้วจากโครงการ 15 Sukhumvit Residences 38.65 ลบ. ในปี 2560 และ 68.81 ลบ. ในปี 2561 

4. รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้จากการยดึ 7.78 ลบ., รายได้ค่าบริการ 4.29 ลบ., ดอกเบีย้รับ 2.34 ลบ. เป็นต้น 

5. รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้จากการยดึ 13.07 ลบ., รายได้ค่าบริการ 12.62 ลบ., ดอกเบีย้รับ 7.56 ลบ., รายได้จากการให้เช่า 8.32 ลบ. เป็นต้น 
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คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ทา่นดงันี ้

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นางเกศรา มญัชศุรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานธรุการ 

4. นายดษุฎี เลก็ยิม้ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการเงิน 

5. นายมนสั แจ่มเวหา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายธราดล ธารีสาร ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท และมีนางสาวสธิุดา พนัไพศาลทําหน้าท่ีเป็นสมห์ุบญัชี 
 

สรุปปัจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสงูในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และมีแนวโน้มของอปุทานสงูกว่าอปุสงค์ กลุม่บริษัทกําหนด

กลยทุธ์แบบเชิงรุกในการดําเนินธุรกิจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการหาทําเลท่ีตัง้เพ่ือเปิดโครงการใหม่ท่ีมีศกัยภาพในราคา

ต้นทนุท่ีไม่สงู การออกแบบโครงการทัง้ภายในและภายนอกโครงการให้ตอบโจทย์ของตลาดของผู้อยู่อาศยั ด้านการตลาดท่ี

รวดเร็วและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้านการขายกําหนดราคาขายท่ีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในบริเวณเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงได้ และการให้ความสําคญักบัทีมงานของกลุ่มบริษัทซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคญั ซึ่งกลุ่มบริษัทเช่ือว่ากลยทุธ์

ดงักล่าวจะทําให้เกิดความเช่ือถือให้กบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายเพ่ือท่ีจะได้กลบัมาซือ้ซํา้หรือแนะนําโครงการของบริษัทอีกใน

อนาคตทา่มกลางการแข่งขนัท่ีสงูและมีอปุทานสว่นเกินในอตุสาหกรรม  

2. ความเส่ียงจากแนวโน้มราคาท่ีดินและต้นทุนการก่อสร้างท่ีสูงขึน้ กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว แต่ด้วย

ประสบการณ์ของทีมผู้บริหารและจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อย่างระมดัระวงัและ

รอบคอบจากทีมผู้บริหารเพ่ือประกอบการพิจารณาซือ้ท่ีดินก่อนเร่ิมโครงการ ทําให้เช่ือมัน่ว่าจะไม่มีปัญหาเร่ืองความเส่ียง

จากราคาท่ีดินท่ีจะซือ้แพงจนไม่คุ้มค่าการลงทุน หรือปัญหาในการถือครองท่ีดินแต่อย่างใด อีกทัง้ไม่มีนโยบายซือ้ท่ีดิน

เปล่าเก็บไว้เพ่ือรอการพฒันาโครงการเป็นจํานวนมาก นอกจากนี ้ในเร่ืองของต้นทุนการก่อสร้างท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ทุกปี    

กลุ่มบริษัทมีการติดตามและประเมินแนวโน้มของราคาวสัดกุ่อสร้างอยู่เสมอ เพ่ือท่ีจะกําหนดราคาว่าจ้างผู้ รับเหมาในการ

ก่อสร้างโครงการแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและเป็นพนัธมิตรกับคู่ค้าทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือ ตวัแทนจําหน่ายวสัดุก่อสร้าง หรือบริษัท

รับเหมาก่อสร้าง อีกทัง้การเปรียบเทียบราคาและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพ่ือให้มัน่ใจว่าต้นทุนโครงการเป็นไป

อยา่งเหมาะสม   

3. ความเส่ียงจากการเข้มงวดในการปลอ่ยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของสถาบนัการเงิน  

3.1 สินเช่ือสําหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) กลุ่มบริษัทได้สร้างความน่าเช่ือถือและเป็นพนัธมิตรกบัสถาบนัการเงิน

หลายแห่ง โดยการนําเสนอแผนธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินท่ีมีการเติบโตต่อเน่ือง การปฎิบัติตาม

เง่ือนไขอย่างครบถ้วนรวมถึงการชําระดอกเบีย้และเงินต้นตามกําหนดเวลา และการเปิดโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือทําให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนและวงเงินสินเช่ือท่ีเพียงพอ

สําหรับการขยายธุรกิจ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยงัคงสร้างพนัธมิตรกับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ คือ 

Hoosiers Holdings ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้าน

การเงินสําหรับการพฒันาโครงการของกลุม่บริษัทในอนาคตร่วมกนั   
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3.2 สินเช่ือสําหรับผู้บริโภค (Post-Finance) กลุ่มบริษัทมีการวางแผนบริหารความเส่ียงในการเตรียมความพร้อมให้แก่

ลกูค้าสําหรับขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนท่ีโครงการจะสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ทัง้ลูกค้าและสถาบันการเงินในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและ

แผนงานของกลุม่บริษัท นอกจากนี ้หากลกูค้าขอสินเช่ือไม่ผ่าน กลุม่บริษัทมีขัน้ตอนและกระบวนการในการนําห้องชดุ

จากการถกูปฏิเสธสินเช่ือดงักล่าวกลบัมาขายใหม่ให้กบัลกูค้ารายอ่ืนท่ียงัคงมีความต้องการผ่านทีมงานฝ่ายขายของ

กลุม่บริษัท นอกจากนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรการการกํากบัดแูลสินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยู่อาศยั โดยกําหนดเพดานอตัราสว่นเงินให้สินเช่ือต่อหลกัประกนั (LTV ratio) สง่ผลให้ธนาคารพาณิชย์

จะเพิ่มความเข้มงวดในการปลอ่ยสินเช่ือมากขึน้ โดยเฉพาะสําหรับลกูค้าท่ีซือ้คอนโดมิเนียมสําหรับสญัญาท่ี 2 

ขึน้ไปหรือสญัญาท่ีมีมลูค่ามากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป ดงันัน้หากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั อาจสง่ผลกระทบตอ่

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของลกูค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเช่ือว่ามาตรการ

ดงักล่าวจะเป็นตัวช่วยคดักรองลูกค้าท่ีมีความต้องการซือ้เพ่ืออยู่อาศัยจริง (Real demand) ของกลุ่มบริษัท 

นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทฯ คาดว่ามาตรการดงักล่าวไม่น่ามีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานของ

กลุม่บริษัท เน่ืองจากโครงการโดยสว่นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจบุนัเป็นโครงการ Low rise และมีอตัราการ

เรียกเก็บเงินจอง เงินดาวน์ และเงินทําสญัญา ในอตัราท่ีใกล้เคียงกบัมาตรการของ ธปท. อีกทัง้สําหรับแผนใน

การพฒันาโครงการในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปรับแนวทางในการเก็บเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ ให้

สอดคล้องมาตรการดงักลา่ว 

4. ความเส่ียงจากการขายและการจัดเก็บรายได้ กลุ่มบริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนเงินดาวน์และค่างวดสําหรับ

ลกูค้าท่ีทําสญัญาจะซือ้จะขายห้องชุดของโครงการไว้ขัน้ต่ําประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายสําหรับลูกค้าคนไทย และ

ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายสําหรับลกูค้าต่างชาติ ซึ่งกลุ่มบริษัทมองว่าเป็นจํานวนเงินในระดบัท่ีสงู และเป็นกลไกท่ี

ช่วยคดักรองลกูค้าในระดบัหนึ่งท่ีจะทําให้กลุ่มบริษัทเห็นลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้ท่ีแท้จริง ในกรณีท่ีกลุ่มลกูค้าต่างชาติดงักล่าว

ไม่ได้มาโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดเม่ือโครงการแล้วเสร็จ โดยเฉพาะบางโครงการท่ีมีสดัส่วนลกูค้าต่างชาติอยู่ในระดบัท่ีสงู 

อาจมีผลกระทบต่อรายได้จากการขายและการจดัเก็บรายได้ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดความเส่ียง โดยมีทีมงาน

และกระบวนการในการติดตามการจ่ายชําระค่างวดระหว่างท่ีโครงการกําลงัก่อสร้างเป็นประจําทัง้ลกูค้าคนไทยและลกูค้า

ต่างชาติ เพ่ือให้มีการจ่ายค่างวดตามระยะเวลาในสญัญาจะซือ้จะขาย ทําให้เพิ่มความยืดหยุ่นทางด้านการเงินของกลุ่ม

บริษัท อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาสดัสว่นลกูค้าตา่งชาติท่ีซือ้ห้องชดุโครงการของกลุม่บริษัทมีจํานวนไม่มากเม่ือเทียบกบัลกูค้า

คนไทย และในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้มาโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดเม่ือโครงการสร้างแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทก็สามารถนําห้องชุดท่ี

ลกูค้าผิดสญัญาและไมไ่ด้โอนกรรมสิทธ์ิไปขายใหมไ่ด้ 

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีแนวโน้มการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของลกูค้าชาวต่างชาติลดลงในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการคดัเลือกทําเลเพ่ือพฒันาโครงการของกลุม่

บริษัทคํานึงถึงหลายปัจจยั เช่น ความหนาแน่นของประชากรผู้อยู่อาศยัหรือใกล้แหล่งทํางานหรือย่านธุรกิจ (CBD) 

ของกรุงเทพฯ จึงทําให้กลุ่มบริษัทสามารถขายให้กบัลกูค้าคนไทยทดแทนกําลงัซือ้ของลกูค้าชาวต่างชาติท่ีอาจจะ

ลดลงได้ 

5. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีรายได้หลกัมาจากการคอนโดมิเนียม ในปี 2560 และปี 2561 โครงสร้างรายได้ของบริษัทส่วน

ใหญ่คือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในสัดส่วนร้อยละ 88.65 และร้อยละ 84.42 ดังนัน้         

หากการก่อสร้างล่าช้าและการโอนกรรมสิทธ์ในห้องชุดไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ กลุ่มบริษัทอาจเกิดความเส่ียงท่ีอาจจะ
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สง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานโดยรวมอย่างมีนยัสําคญั อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทไมไ่ด้มีนโยบายในการประกอบธุรกิจท่ี

จํากดัขอบเขตเฉพาะการพฒันาคอนโดมิเน่ียมเพียงอย่างเดียว แต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการพฒันาทาวน์โฮม การลงทนุซือ้

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายย่อยรายอ่ืนโดยนํามาสร้างมลูค่าเพิ่มและขายต่อให้

ลกูค้า รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การเป็นตวัแทนและนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ใน

ตลาดตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัทและผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน   

6. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานและผู้ รับเหมา ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องแรงงานและ

ผู้ รับเหมาไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงานและผู้ รับเหมาสําหรับการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้งานก่อสร้าง

ล่าช้าและไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ดงันัน้ กลุม่บริษัทมีนโยบายในการคดัเลือกผู้ รับเหมารายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ

และให้ความมัน่ใจแก่กลุม่บริษัทว่าจะสร้างเสร็จตามท่ีตกลง โดยกลุม่บริษัทมีการสร้างพนัธมิตรกบับริษัทรับเหมารายใหญ่

หลายแหง่ท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญในการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท แสงฟา้ก่อสร้าง จํากดั เป็นต้น และ

กลุม่บริษัทได้สร้างความน่าเช่ือถือและเช่ือมัน่แก่บริษัทรับเหมารายใหญ่ท่ีจะมาเป็นคูค้่ากบักลุม่บริษัทถึงแผนงานโครงการ

ก่อสร้างในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการเลือกใช้บริษัทรับเหมารายใหญ่จะเป็นการลดความ

เส่ียงท่ีจะไมส่ามารถสง่มอบงานได้ทนัและตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดได้ 

7. ความเส่ียงจากการจัดหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต การแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะพืน้ท่ี

บริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพฯ ประกอบกับการเข้าถึงทําเลท่ีตัง้ท่ีมีศักยภาพของผู้ประกอบการ

อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ท่ีสงูกว่าผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายเล็ก นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการซือ้ท่ีดิน

เปลา่ท่ียงัไม่มีแผนท่ีจะพฒันาโครงการท่ีแน่นอน ปัจจยัเหลา่นีอ้าจจะสง่ผลให้กลุม่บริษัทเกิดความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดิน

เพ่ือพฒันาโครงการต่อไปในอนาคต ซึง่อาจจะทําให้ผลการดําเนินงานหยดุชะงกั อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความ

เส่ียงดงักลา่ว ทีมผู้บริหารของกลุม่บริษัทมีประสบการณ์ ความชํานาญ และเช่ียวชาญในการมองหาทําเลท่ีตัง้ท่ีมีศกัยภาพ

จะนํามาพฒันา และกลุ่มบริษัทมีทีมงานเพ่ือติดตามเหตกุารณ์ แนวโน้ม ทิศทางของตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยั 

รวมถึงมีการวิเคราะห์ วางแผนงานธุรกิจ และกลยทุธ์สําหรับพฒันาโครงการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 ปี ครอบคลมุ

ทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมและมีศกัยภาพ เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินและการซือ้ท่ีดินในราคาสงู นอกจากนีมี้การ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันายหน้าซือ้ขายท่ีดินท่ีเป็นพนัธมิตรกบักลุม่บริษัท ทัง้นี ้กลุม่บริษัทเช่ือว่าการดําเนินการดงักล่าว

จะสามารถลดความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคตได้ อีกทัง้ในอดีต กลุม่บริษัทไมเ่คยมีปัญหาในการ

จดัหาท่ีดินสําหรับพฒันาโครงการไมไ่ด้ จนทําให้เกิดผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานแตอ่ยา่งใด 

8. ความเส่ียงจากการยกเลิกการจองหรือยกเลิกสญัญาจะซือ้จะขายห้องชุด ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยส่วน

ใหญ่รวมถึงกลุม่บริษัทฯ จะทําการเปิดขายโครงการลว่งหน้า ก่อนท่ีโครงการจะสร้างแล้วเสร็จ (Pre-sales) เน่ืองจากต้องการ

เงินบางส่วนจากลกูค้าสําหรับการพฒันาโครงการ และต้องการแบ่งเบาภาระของลกูค้าในช่วงท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิในห้อง

ชุด โดย Pre-sales ดงักล่าว ลกูค้าจะต้องทําสญัญาจะซือ้จะขายห้องชุดกับกลุ่มบริษัทฯ ดงันัน้ หากในช่วงท่ีโครงการยงั

สร้างไม่เสร็จหรือการก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนด แต่มีลกูค้าทําการยกเลิกทัง้เงินจองและเงินดาวน์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย

ห้องชุด จะส่งผลกระทบต่อ Backlog รวมถึงกระแสเงินสดรับบางส่วนจากลกูค้าได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 - 2561 กลุ่ม

บริษัทฯ มีรายได้จากการยึดเงินจองและเงินดาวน์จํานวน 7.78 ล้านบาท และ 13.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 และ

ร้อยละ 0.56 ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึง่ถือว่าอยู่ในระดบัท่ีต่ํามาก เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียง

ดังกล่าวโดยมีแนวทาง ขัน้ตอนการปฎิบัติงานท่ีชัดเจน รวมถึงมีทีมงานในการติดตามและประสานงานกับลูกค้าอย่าง

ใกล้ชิด ทัง้อํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ลกูค้าสามารถปฎิบติัได้ตามสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุท่ีทําไว้กบั
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กลุ่มบริษัทได้ ทัง้นีมี้ 2 โครงการเกิดความล่าช้ากว่ากําหนด คือ The Excel Sukhumvit 50 ซึ่งเป็นโครงการท่ีพฒันา

ภายใต้ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน และ The Excel Ratchada 17 

เน่ืองจากการอนมุติั EIA ไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัโครงการ The Excel Sukhumvit 50 ได้รับอนมุติั 

EIA เรียบร้อยแล้วและเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโครงการและคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ในขณะท่ี 

The Excel Ratchada 17 บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอนุมัติ

ภายในปี 2562 

9. ความเส่ียงจากสินค้าคงเหลือ โดยปกติธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในแต่ละโครงการ จะมีจํานวน        

ยนิูตค่อนข้างมากและมีหลากหลายทําเล เช่น ห้องมมุ ห้องวิวสวน ห้องวิวสระว่ายนํา้ อาจจะสง่ผลให้มียนิูตท่ีเหลือจากการ

ขาย รวมไปถึงยนิูตท่ีเหลือจากการท่ีลกูค้าขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินไม่ผ่าน ประกอบกบัการประกอบธุรกิจลงทนุและซือ้

ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการรายย่อยรายอ่ืนอาจจะมีความเส่ียงจากยนิูตท่ีเหลือจากขายเช่นกนั  

ดังนัน้ หากกลุ่มบริษัทมีจํานวนยูนิตท่ีเหลือมากขึน้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานเน่ืองจากจะต้องมีการ

พิจารณาการตัง้สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ สภาพคลอ่งและกระแสเงินสด รวมไปถึงช่ือเสียงของโครงการของกลุ่ม

บริษัทได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจึงมีแนวทางในการออกแบบและพฒันาโครงการโดยคํานึงถึงการอยู่อาศยัและความ

ต้องการของผู้ บริโภคเป็นหลัก ทัง้จํานวนยูนิตท่ีเหมาะสม ขนาดพืน้ท่ีส่วนกลาง และพืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการท่ี

คอ่นข้างมาก เพ่ือให้เป็นโครงการท่ีเหมาะแก่การอยู่อาศยัของลกูค้า รวมไปถึงการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมลูความต้องการ

ของลกูค้าก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จอย่างรอบคอบ ตลอดจนการเจรจาต่อรองกบัผู้ประกอบการราย

ยอ่ยรายอ่ืนเพ่ือให้มัน่ใจวา่กลุม่บริษัทจะได้ต้นทนุท่ีเหมาะสมและคุ้มคา่แก่การลงทนุท่ีสดุ       

10. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ กลุ่มบริษัทให้ความสําคญักบัการจดัทําและดําเนินการตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดในรายงาน EIA โดยในการจัดทํารายงาน EIA กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งขึน้ทะเบียนต่อ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ ดําเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญติัสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้ทีมกฎหมายของกลุม่บริษัทได้มี

การติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ ซึง่กลุม่บริษัทจงึเช่ือวา่การดําเนินการดงักล่าว

จะสามารถบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึง่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ

กลุม่บริษัทได้ 

11. ความเส่ียงจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมแก่สถาบนัทางการเงินและหุ้นกู้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินท่ี

มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 4.66 เท่า และอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 6.78 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้

เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560 อีกทัง้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจํานวน 5,237.9 ล้านบาท ซึง่เป็นหนีส้ินท่ีมี

ภาระดอกเบีย้จํานวน 3,603.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.78 ของหนีส้ินรวม ดงันัน้ หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผนธุรกิจ กลุ่มบริษัทอาจจะเผชิญปัญหาสภาพคล่อง และจะส่งผลกระทบต่อการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่วเป็นอย่างดี กลุม่บริษัท

จงึมีการวางแผนบริหารสภาพคลอ่งให้เพียงพอท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้

ตรงตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ และเง่ือนไขของหุ้นกู้ ฯ ทัง้นีท่ี้ผ่านมา กลุ่มบริษัทชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้จาก

สถาบนัการเงินได้ตรงตามเง่ือนไขมาโดยตลอด อีกทัง้ยงัคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินท่ีดีจากสถาบันการเงินต่างๆ 

เร่ือยมาจนถงึปัจจบุนั 

12. ความเส่ียงเก่ียวกบัการปรับตวัเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้  
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12.1 ผลกระทบต่อต้นทุนการเงินของกลุ่มบริษัท: บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้ จากสถาบันการเงินหลายแห่งเพ่ือพัฒนา

โครงการของกลุ่มบริษัท โดยมีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ยกเว้น หุ้นกู้ จํานวน 4 ชดุ ได้แก่ ครัง้ท่ี 1/2560 และครัง้ท่ี 1-

3/2561 ท่ีมีอตัราดอกเบีย้แบบคงท่ีท่ีร้อยละ 6.50-7.00 ต่อปี ดงันัน้ การปรับตวัเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้จะส่งผลให้

บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ รวมไปถงึผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม่บริษัทในอนาคต  

12.2 ผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศยัของลกูค้า : หากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ เพ่ือท่ีอยู่อาศยัของลกูค้ามีการปรับตัว

เพิ่มขึน้ จะส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจซือ้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และกระทบต่อ

ความสามารถในการผ่อนชําระคืนเงินกู้แก่สถาบนัการเงิน ลกูค้าอาจชะลอการตดัสินซือ้อสงัหาริมทรัพย์ฯ  อย่างไรก็

ตาม กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีศกึษาพฤติกรรมของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ทําให้กลุ่มบริษัทมีการ

กําหนดราคาขายท่ีสามารถซือ้เป็นเจ้าของได้   

13. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติัตามเง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้และหุ้นกู้   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ 

มีเงินกู้ ยืมระยะยาวและหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้รวม 3,603.3  ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นภาระหนีจ้ากเงินกู้ ยืมระยะสัน้และ

ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 2,518.86 ล้านบาท และหุ้นกู้ จํานวน 921.4 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  ทัง้นีมี้เงินกู้จากสถาบนัการเงินบางแห่งและหุ้นกู้ ท่ีมีเง่ือนไขเพิ่มเติมให้บริษัทฯ 

ต้องดํารงสัดส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (“D/E Ratio”) ให้ได้ตามท่ีกําหนดในเง่ือนไข (รายละเอียดตามส่วนท่ี 2.5 

ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ) สรุปได้ดงันี ้

แหล่งเงนิกู้ยมื 
วงเงนิรวม  

(ลบ.) 

ข้อกาํหนดตามสัญญาเงนิกู้ยมื 

ดาํรงสัดส่วน D/E ratio ดาํรงสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 1 750.00 ไมเ่กิน 2.5 เทา่ มี 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 2 623.10 ไมเ่กิน 3.0 เทา่ มี 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 3 304.40 ไมเ่กิน 3.0 เทา่ * มี 

สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 4 366.00 - มี 

สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 8 327.00 ไมเ่กิน 4.0 เทา่ มี 

หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2560  182.10 ไมเ่กิน 5.0 เทา่ ** - 

หุ้นกู้ครัง้ที่ 1 – 3 /2561  753.90 ไมเ่กิน 5.0 เทา่ ** - 

* เร่ิมใชต้ัง้แต่งบการเงินประจําปี 2561 เป็นตน้ไป 

**      หนีสิ้นทีนํ่ามาคํานวณใน D/E ratio ตามขอ้กําหนดของหุน้กู้ คือ หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ หกัดว้ยเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่า 

จากตารางข้างต้น กลุม่บริษัทมีความเส่ียงจากการถกูระงบัการใช้วงเงินของสถาบนัการเงิน 4 แห่งข้างต้น เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561 มีอตัราส่วน D/E ratio เท่ากบั 6.78 เท่า ซึ่งไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้ เท่านัน้ (กลุ่ม

บริษัทยังเป็นไปตามเง่ือนไขของหุ้นกู้  เน่ืองจากมี Interest Bearing D/E ratio เท่ากับ 4.66 เท่า) กลุ่มบริษัทตระหนักถึง

ประเดน็ความเส่ียงดงักลา่ว จงึได้ดําเนินการดงันี ้ 

(1) สําหรับข้อกําหนดในเร่ือง D/E ratio บริษัทฯ ได้ย่ืนหนงัสือต่อสถาบนัการเงินข้างต้นท่ีมีเง่ือนไข D/E ratio เพ่ือขอผ่อน

ผนัเง่ือนไขดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสถาบนัการเงินครบทัง้ 4 แหง่ โดย 
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- สถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 ผ่อนผนัไม่ใช้ข้อกําหนดเร่ือง D/E ratio สําหรับงบการเงินปี 2560 นอกจากนีไ้ด้แก้ไขใน

สญัญาเงินกู้ เพิ่มเติมโดยข้อกําหนดเร่ือง D/E ratio ไมเ่กิน 2.5 เทา่ โดยจะใช้บงัคบักบังบการเงินปี 2562 เป็นต้นไป และ

เพิ่มเติมความหมายของหนีส้นิท่ีนํามาคํานวณโดยหมายถงึหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตามงบการเงิน 

- สถาบนัการเงินแห่งท่ี 2 ผ่อนผนัเง่ือนไขเร่ือง D/E ratio จากเดิมไม่เกิน 3.0 เท่า เป็น ไม่เกิน 5.5 เท่า (งบการเงิน

สําหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัขี บริษัทฯ มีอตัราสว่น D/E อยูท่ี่ 5.45 

เทา่ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขใหม ่นอกจากนี ้อตัราสว่น D/E คํานวณจากหนีส้นิรวมหกัด้วยรายได้รับลว่งหน้าหารด้วยส่วน

ของผู้ ถือหุ้น) โดยบริษัทฯ จะต้องลดอตัราสว่นดงักลา่วไม่ให้เกิน 3.0 เทา่ ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีบริษัทฯ เสนอขาย

หุ้นต่อประชาชน (IPO) หรือภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2562 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อน ทัง้นี ้

บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ จะมีผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด 

และเงินจากการระดมทนุ (IPO) ซึง่จะทําให้สดัสว่น D/E ratio ไมเ่กิน 3.0 เทา่ตามเง่ือนไข 

- สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 3 แก้ไขเง่ือนไขเร่ือง D/E ratio ใหมโ่ดยไมเ่กิน 3.0 เทา่ สําหรับงบการเงินปี 2562 เป็นต้นไป 

(2) สําหรับข้อกําหนดในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ ได้ย่ืนหนังสือต่อสถาบันการเงินข้างต้นท่ีมี

เง่ือนไขเร่ืองการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้น โดย 

- สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 1 และแหง่ท่ี 2 แก้ไขสญัญาเงินกู้ เพิ่มเติมโดยเป็น ภายหลงัจากบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้นายธนากร ดํารงสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

หุ้นจดทะเบียนทัง้หมด  

- สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 3 ได้ยกเลกิเง่ือนไขในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นออกจากสญัญาเงินกู้ ยืม 

- สถาบนัการเงินแห่งท่ี 8 มีการกําหนดเง่ือนไขการดํารงสดัสว่นการถือหุ้นโดยให้นายธนากร ต้องถือหุ้นของ

บริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว สามารถดําเนินการปลดผู้ คํา้ประกนัได้ 

- อยู่ระหว่างรอหนงัสือขอผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินแหง่ท่ี 4 ซึง่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเน่ืองจากภายหลงั

จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นัน้ กลุ่มนายธนากรจะถือหุ้นใน

อตัราสว่นร้อยละ 73.21 ของทนุชําระแล้ว และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองการห้ามขายหุ้น (Silent 

Period) กลุม่นายธนากรจะถกูห้ามขายหุ้นสามญัจํานวนร้อยละ 55.00 ของทนุชําระแล้ว ภายหลงัการเสนอขาย

หุ้นตอ่ประชาชนเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ ยืมกับสถาบนัการเงินทุกแห่งเป็นอย่างดี 

ประกอบกบัในการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินนัน้จะใช้ท่ีดินของแต่ละโครงการเป็นหลกัประกนัวงเงินกู้ ยืมเพ่ือพฒันา

โครงการ (Project Financing)  อีกทัง้ กลุม่บริษัทมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลการดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรับชําระดอกเบีย้และเงินกู้ ยืม และ

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้ทัง้จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้  รวมทัง้สามารถขยาย

การลงทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

14. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ถือหุ้ นมากกว่าร้อยละ 50 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มครอบครัว         

ธนวริทธ์ิถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 409,999,900 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของบริษัทฯ โดยภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นีจํ้านวน 150,000,000 หุ้น แล้วจะทําให้หุ้นจํานวน 

409,999,900 หุ้น ของกลุม่ครอบครัวธนวริทธ์ิท่ีถืออยู่ในบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 73.21 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
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แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่มีสดัสว่นการถือหุ้นเกิน 1 ใน 2 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วทําให้ครอบครัวธนวริทธ์ิมีอํานาจใน

การควบคมุบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีสําคญัท่ีต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงท่ีเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการถ่วงดุล

อํานาจ จงึได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น จากคณะกรรมการทัง้สิน้ 6 ทา่น (จํานวนกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมด) เพ่ือถ่วงดลุอํานาจในการบริหารจดัการอย่างเป็นอิสระจากกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  และได้

แต่งตัง้กรรมการอิสระซึง่ไม่ได้มีสว่นร่วมในการบริหารงานมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ นอกจากนีไ้ด้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้    

ผู้ ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการทํางานและมีการถ่วงดุลอํานาจในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี ้เม่ือบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯแล้ว บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมลูและปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาและ

จําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย 

15. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร การพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทุกประเภทต้องใช้ความรู้ ความชํานาญ รวมถึง

ประสบการณ์ของกลุ่มผู้บริหารในการวางกลยทุธ์ทางด้านการขายและการตลาด การออกแบบโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

ตอบโจทย์และตรงกบัความต้องการของตลาดและลกูค้า และการพิจารณาทําเลท่ีตัง้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพ 

รวมไปถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการเงินหรือตวัแทนขาย ซึ่งหากบริษัทฯ สญูเสียกลุ่มผู้บริหารของ

บริษัทและไมส่ามารถสรรหาผู้ ท่ีเหมาะสมก็อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้ใน

บางโครงการท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีกําลังซือ้สูง (กลุ่ม High Net Worth) กลุ่มบริษัทอาจมีการพึ่งพิง              

คณุธนากร ทัง้ในการวางกลยุทธ์ขายและช่องทางการขายให้กับลกูค้ากลุ่มดงักล่าว เช่น การขายห้องชุดสําหรับโครงการ      

15 Sukhumvit Residences ให้กับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth เป็นต้น รวมไปถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากการคํา้

ประกนัวงเงินกู้ ยืมสําหรับพฒันาโครงการ กลุม่บริษัทจงึมีความเส่ียงจากการพึง่พิงนายธนากรฯ  อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนกั

ถึงความเส่ียงดงักลา่ว จงึได้สนบัสนนุและให้ความสําคญักบับคุลากรของบริษัทให้มีสว่นร่วมและบทบาทในการแสดงความ

คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ อย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดกลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัท และผลกัดนัให้

เกิดการทํางานเป็นทีมเพ่ือสร้างศกัยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให้เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์

องค์กร โดยประกาศเป็น “Employer of Choice” เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีส่วน

สําคญัในการผลกัดนับริษัทฯ ให้เติบโตอยา่งแข็งแรงเพ่ือลดการพึง่พิงผู้บริหาร 

16. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการย่ืนคําขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีความประสงค์

ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้ก่อนท่ีจะทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งบริษัทฯ ได้ย่ืนคําขอให้รับหุ้น

สามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้วเม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2561และบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย 

พลสั จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในเบือ้งต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการ

รับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จด

ทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ยกเว้นคณุสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสามญัราย

ย่อย ซึง่บริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทนุ

ชําระแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หุ้นสามญัของ
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บริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงมีความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ในตลาดรอง และความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการซือ้ขายหุ้นสามญัตามราคาท่ีคาดการณ์ไว้ หากหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

17. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหุ้นหลงัการเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผนัผวน หรือเปล่ียนแปลงตามสภาวะการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรืออาจ

เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และ

ท่ีเก่ียวข้อง การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ   เป็นต้น 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ข้อมูล หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,284.0 2,546.2 6,010.40 

หนีส้ินรวม ล้านบาท 873.5 2,058.4 5,237.93 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ล้านบาท 410.5 487.8 772.47 

รายได้จากการขายและการบริการ ล้านบาท 412.3 695.8 2,182.43 

รายได้รวม ล้านบาท 419.69 714.50 2,342.97 

ต้นทนุขายและบริการ ล้านบาท 263.2 365.7 1,348.11 

กําไรสทุธิ  ล้านบาท 11.0 80.8 343.41 

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 36.17 47.44 38.23 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ  ร้อยละ 2.63 11.31 14.66 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS) (1) บาทตอ่หุ้น 0.02 0.14 0.61 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 2.13 4.22 6.78 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์  ร้อยละ 1.18 4.22 8.03 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น  ร้อยละ 2.72 17.99 54.50 
 

(1) กําไรสทุธิต่อจํานวนหุน้สามญัหลงัเสนอขาย จํานวน 560,000,000 หุน้ 
 

 

คาํอธิบายเก่ียวกับผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ปี 2559-2561 กลุม่บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 412.29 ล้านบาท 695.77 ล้านบาท และ 2,182.43 ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้จากการพัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์ รองลงมาคือรายได้ค่านายหน้าขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีร้ายได้รวมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในทุกปีจากการทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดอย่าง

ต่อเน่ืองนบัตัง้แต่เร่ิมรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการแรกในปี 2558 โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 36.17 ร้อยละ 

47.44 และร้อยละ 38.23 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลมาจากการความสามารถในการจัดหาท่ีดินเพ่ือพัฒนา

โครงการในราคาท่ีต่ํา สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจํานวน 140.29 ล้านบาท และ 228.71 ล้านบาท และ 510.72 

ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งการเพิ่มขึน้ดงักล่าวมีสาเหตุหลกัจากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขายโครงการ
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อสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท รวมไปถึงการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานตามธุรกิจท่ีเติบโตขึน้ สําหรับกําไรสทุธิ

ของกลุม่บริษัทขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองโดยมีจํานวน 11.03 ล้านบาท 80.80 ล้านบาท และ 343.41 ล้านบาท ตามลําดบั 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 412.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 279.12 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหน้า โดยมีรายได้จากการทยอยโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุทัง้สิน้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Bearing  โครงการ 

The Excel Hideaway และโครงการ The Excel Hybrid และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 

633.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 53.63 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากการทยอยโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ 5 โครงการ 

ได้แก่ โครงการ The Excel Hideaway โครงการ The Excel Hybrid โครงการ The Excel Parc โครงการ The Excel Udomsuk 

และโครงการ The Excel Groove   

ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 1,978.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 212.29 จากปี

ก่อนหน้า จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดท่ีเพิ่มขึน้ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการทยอยโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดต่อเน่ืองจากปี

ก่อน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Udomsuk จํานวน 8 ห้อง มูลค่ารวม 14.69 ล้านบาท และโครงการ The Excel 

Groove จํานวน 638 ห้อง มลูค่ารวม 1,263.76 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุและรับรู้รายได้

เพิ่มอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Khukhot จํานวน 317 ห้อง มลูคา่รวม 387.34 ล้านบาท และโครงการ RISE Rama 

9 จํานวน 139 ห้อง มลูคา่รวม 312.24 ล้านบาท  

รายได้คา่นายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ 

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 61.65 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 8.63 

ของรายได้รวม เป็นรายได้ค่านายหน้าจากการขายห้องชดุให้ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนจํานวน 23.00 ล้านบาท และการ

รับรู้กําไรจากการลงทนุซือ้ขายห้องชดุของโครงการคอนดดมิเนียมท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายหนึ่ง

จํานวน 38.65 ล้านบาท ทัง้นีก้ารท่ีกลุม่บริษัทลงทนุซือ้ขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ถือเป็นการเล็งเห็นถึงโอกาสการ

เข้าลงทนุและซือ้ขายเพ่ือเพิ่มความต่อเน่ืองของรายได้ นอกจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายของกลุ่มบริษัท

เพียงอยา่งเดียว  

ปี 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 203.99 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 8.71 

ของรายได้รวม เกิดจากรายได้ค่านายหน้าจากการขายห้องชุดให้ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนจํานวน 122.52 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้อยา่งมากจากปีก่อนตามจํานวนห้องชดุของผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนท่ีกลุม่บริษัทสามารถขายให้ได้ 

และการรับรู้กําไรจากการลงทนุซือ้ขายห้องชดุของโครงการ 15 Sukhumvit Residences ท่ีสร้างแล้วเสร็จ ต่อเน่ืองจากปี 2560 

อีกจํานวน 13 ยนิูต มลูค่า 68.81 ล้านบาท และกําไรจากการลงทนุซือ้ขายห้องชุดโครงการ Hue Sukhumvit ท่ีสร้างแล้วเสร็จ 

จํานวน 10 ยนิูต มลูค่า 12.66 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่ารวม 81.47 ล้านบาท  นอกจากนีใ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้

คา่นายหน้าจากการขายท่ีดินให้แก่บริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้าของกลุม่บริษัท จํานวน 117.95 ล้านบาท 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 

ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 63.83 ใกล้เคียงกนั

กบัปีก่อนหน้า ถึงแม้โครงการ The Excel Hybrid จะมีต้นทนุขายต่อรายได้ค่อนข้างสงูเม่ือเทียบกบัโครงการอ่ืน แต่เน่ืองจาก

โครงการดงักลา่วมีสดัสว่นรายได้โครงการต่อรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพียงร้อยละ 34.86  สง่ผลให้ต้นทนุตอ่รายได้ท่ี

สงูไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมมากนกั ประกอบกบัโครงการ The Excel Hideaway ท่ีมีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้เพียง

ร้อยละ 54.71 และมีสดัส่วนรายได้โครงการต่อรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ถึงร้อยละ 63.42 ส่งผลให้อตัราส่วนต้นทนุ
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ขายต่อรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีอยู่ในระดบัท่ีไม่สงูมากนกั และปี 2560 กลุม่บริษัทมีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อ

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ร้อยละ 54.88 ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก ตามโครงการ The Excel Udomsuk ท่ีมีต้นทนุ

ขายตอ่รายได้ท่ีร้อยละ 47.96 จากความสามารถในการซือ้ท่ีดินและโครงสร้างอาคารมาพฒันาต่อด้วยต้นทนุท่ีค่อนข้างต่ํา และ

เม่ือพิจารณาสดัสว่นการโอนกรรมสิทธ์ิแยกรายโครงการพบวา่รายได้จากโครงการดงักลา่วมีสดัสว่นถงึร้อยละ 65.47 ของรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดในปี 2560 ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อน

ค่อนข้างมาก ถึงแม้กลุ่มบริษัทจะมีต้นทุนขายต่อรายได้ของโครงการ The Excel Hybrid ค่อนข้างสงู เท่ากับร้อยละ 103.42 

จากการท่ีกลุ่มบริษัทได้ทําการตกแต่งห้องชดุท่ีเหลืออยู่จํานวน 8 ห้อง ของโครงการเพ่ือส่งเสริมการขาย แต่เน่ืองจากโครงการ

ดงักลา่วมีสดัสว่นรายได้ต่อรายได้รวมคอ่นข้างต่ํา จงึสง่ผลกระทบเพียงเลก็น้อยตอ่ภาพรวมของอตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 64.17 ซึ่งส่วนใหญ่

เกิดจากอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ของโครงการ The Excel Khukhot ท่ีมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 

70.79 สง่ผลให้อตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้สงูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

กําไรขัน้ต้น 

ปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 36.17 ร้อยละ 45.12 และร้อยละ 35.83 ตามลําดบั โดยสาเหตุ

หลกัของการเพิ่มขึน้มาจากความสามารถในการจดัหาท่ีดินเพ่ือนํามาพฒันาโครงการในราคาท่ีต่ํา โดยการเพิ่มขึน้อยา่งมากของ

อตัราสว่นดงักลา่วในปี 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากโครงการ The Excel Udomsuk ซึง่กลุม่บริษัทได้ทําการซือ้ท่ีดินและโครงสร้าง

อาคารจากผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนมาพฒันาตอ่ด้วยต้นทนุท่ีคอ่นข้างต่ํา 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 

 ปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 94.21 ล้านบาท 129.91 ล้านบาท และ 321.98 ล้านบาท 

ตามลําดบั สาเหตหุลกัเกิดจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนท่ีเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ และคา่เส่ือมราคาสํานกังานขาย เป็นต้น 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 ปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 46.07 ล้านบาท 98.81 ล้านบาท และ 188.74 ล้านบาท 

ตามลําดบั สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้มาจากค่าใช้จ่ายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน คา่จ้างและสวสัดิการ เพ่ือ

รองรับการเติบโตของกลุม่บริษัท รวมทัง้คา่เช่าพืน้ท่ีสําหรับสํานกังานใหญ่ของกลุม่บริษัท เป็นต้น   

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 

 ปี 2560 - 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าจํานวน 7.83 ล้านบาท และ 11.22 ล้านบาท 

ตามลําดบั เน่ืองจากรับรู้ผลขาดทนุจากการดําเนินงานในปี 2560 และ 2561 ของกิจการร่วมค้า 3 บริษัท ซึง่ได้แก่ บริษัท ออลล์ 

อินสไปร์-ฮซิูเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั บริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั และบริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั ทัง้นี ้กิจการร่วมค้าทัง้ 3 

บริษัทอยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

 ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 11.03 ล้านบาท 80.80 ล้านบาท และ 343.42 ล้านบาท ตามลําดบั 

หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 2.63 ร้อยละ 11.31 และร้อยละ 14.66 ตามลําดบั ซึ่งเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง สาเหตุ

หลกัของการเพิ่มขึน้มาจากกําไรจากการดําเนินงาน 2 สว่นหลกั คือรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการรับรู้เพิ่มขึน้ตาม

โครงการท่ีสร้างเสร็จในแต่ละปีและรายได้จากค่านายหน้าสําหรับขายห้องชดุให้กบัผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนๆ 

 



สว่นท่ี 1 ข้อมลูสรุป (Executive Summary)  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หน้า  16 

ฐานะการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 6,010.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 3,464.22 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 136.06 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือขาย ท่ีดินรอการพฒันา เงินมดัจําค่าท่ีดินเพ่ือรองรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต และเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 องค์ประกอบท่ีสําคญัของสนิทรัพย์รวม สรุปได้ดงันี ้

1. ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 4,020.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของสนิทรัพย์รวม 

2. ท่ีดินรอการพฒันาจํานวน 614.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.22 ของสนิทรัพย์รวม 

3. เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าจํานวน 449.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48 ของสนิทรัพย์รวม 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 295.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของสนิทรัพย์รวม 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

ณ สิน้ปี 2559 -  2561 กลุม่บริษัทมีต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 1,119.94 ล้านบาท 1,493.82 ล้าน

บาท และ 4,020.19 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสาเหตุของการเพิ่มขึน้เกิดจากต้นทุนพัฒนาโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างท่ี

เพิ่มขึน้จาก 5 โครงการในปี 2558 เป็น 17 โครงการในปี 2561 

เงินมดัจําคา่ท่ีดินและห้องชดุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินมดัจําค่าท่ีดิน 165.00 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2560 เน่ืองจากกลุ่ม

บริษัทได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินสําหรับพัฒนาโครงการมากกว่าปีก่อน อันเน่ืองจากการอนุมัติเงินกู้ ยืมจากสถาบัน

การเงินท่ีมากขึน้และการออกหุ้นกู้ เพ่ือมาซือ้ท่ีดินสําหรับการพฒันาโครงการและเพ่ือดําเนินการขอ EIA 

สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 

ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมีสว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์สทุธิจํานวน 73.17 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นห้องตวัอย่าง

และสํานกังานขายเพ่ือแสดงรายละเอียดห้องของโครงการท่ีมีการเปิดตวั 4 โครงการ คือ โครงการ The Excel Groove, โครงการ 

The Excel Ratchada 17, โครงการ The Excel Sukhumvit 50 และโครงการ The Excel Sukhumvit 71 รวมไปถึง All Inspire 

Lounge ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน เพ่ือประชาสมัพนัธ์และให้บริการลกูค้าของโครงการ 

ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมีสว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์สทุธิจํานวน 90.58 ล้านบาท สว่นใหญ่ประกอบด้วยสว่น

ปรับปรุงอาคารจํานวน 27.03 ล้านบาท ห้องตวัอย่างและสํานกังานขายจํานวน 22.98 ล้านบาท และเคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์

สํานกังานจํานวน 27.25 ล้านบาท 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 3 แห่งประกอบด้วยบริษัท ALL-Hoosier ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพ่ือ

พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise ภายใต้ช่ือโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 บริษัท เอเอชเจ เอก

มยั จํากัด ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมประเภท High Rise ภายใต้ช่ือโครงการ Impression Ekkamai และ

บริษัท เอจี ทองหล่อ 16 จํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณทองหล่อ 16 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 และ 2561 กลุม่บริษัทมีเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าสทุธิจํานวน 2.37 ล้านบาท และ 12.36 ล้านบาท ตามลําดบั 

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ  

ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจํานวน 5,237.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 3,179.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

154.46 เม่ือเทียบกับสิน้ปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมสําหรับนํามาพัฒนาโครงการไม่ว่าจะเป็นจาก
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สถาบนัการเงินและหุ้นกู้  และการเพิ่มขึน้ของเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าซึง่เป็นผลมาจากการเปิดขาย pre-sale ของโครงการท่ีอยู่

ระหวา่งดําเนินงานก่อสร้าง ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 องค์ประกอบท่ีสําคญัของหนีส้ินรวม สรุปได้ดงันี ้

1. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 2,122.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.53 ของหนีส้นิรวม 

2. รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าจํานวน 1,026.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.60 ของหนีส้นิรวม 

3. เงินจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 921.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.59 ของหนีส้นิรวม 

4. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนจํานวน 326.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.24 ของหนีส้นิรวม 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 339.68 ล้านบาท 730.63 ล้านบาท 

และ 2,122.90 ล้านบาท ตามลําดับ โดยวัตถุประสงค์ของเงินกู้ ยืมดังกล่าวมีไว้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเป็นหลกั ซึ่งการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึน้ของ

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยกลุม่บริษัทจะดําเนินการทยอยจ่ายชําระคืนเงินต้นตามการปลดจํานองห้องชดุท่ีมีการโอน

กรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ ตามเง่ือนไขของสญัญเงินกู้  รายละเอียดของสญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เป็นไปตามส่วนท่ี 2.2.5 

เร่ืองทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าประกอบไปด้วย รายได้รับลว่งหน้าอาคารชดุ คือ เงินจองสิทธ์ิเพ่ือเข้าจองซือ้ห้องชดุ เงิน

ค่าทําสญัญา และเงินดาวน์ ท่ีผู้ ซือ้ชําระให้แก่กลุ่มบริษัทก่อนการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้รับ

ล่วงหน้าจากลกูค้า 727.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้รับล่วงหน้าอาคารชุด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ RISE Rama 9 

และโครงการ The Excel Groove  นอกจากนี ้ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 1,026.61 ล้านบาท โดย

ส่วนใหญ่มาจากรายได้รับล่วงหน้าจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ RISE Rama 9, โครงการ The Excel Sukhumvit 71 และ

โครงการ The Excel Ratchada-Huai Khwang  

หุ้นกู้  

ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมีหุ้นกู้ จํานวน 177.34 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.5 ตอ่ปี และ

จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนตลุาคม 2562 และ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ เพิ่มขึน้อีก 3 ฉบบั รวมจํานวน 921.39 ล้านบาท 

โดยหุ้นกู้ ท่ีเพิ่มขึน้เป็นหุ้นกู้ ท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.5 และร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยกลุ่มบริษัทออกหุ้นกู้ ดังกล่าวเพ่ือ

วตัถปุระสงค์นําเงินมาใช้สนบัสนนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 772.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 284.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 58.36 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560 สาเหตหุลกัมาจากการกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ในแต่ละปี ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2561 องค์ประกอบท่ี

สําคญัของสว่นของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

1. ทนุท่ีออกและชําระเตม็มลูคา่แล้ว จํานวน 410.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

2. กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร จํานวน 339.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.89 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
 

นักลงทุนสัมพันธ์ :  

นายฉตัรชยั ศรีธัญพงศ์ โทรศพัท์ : 02 029 9988 Email : Chatchai.s@allinspire.co.th 
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ส่วนที่ 2.1 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

ช่ือบริษัท (ภาษาไทย) : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ) : All Inspire Development Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีพกัอาศยัเพ่ือขาย 

รวมถงึการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และให้บริการ

เป็นนายหน้าและตวัแทนขายอสงัหาริมทรัพย์  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์ : 02-029-9999 

โทรสาร : 02-029-9989 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000458 

โฮมเพจบริษัท : www.allinspire.co.th 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน : บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

ครัง้นีป้ระมาณ 735.00  ล้านบาท ไปใช้ดงันี ้

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน จํานวนเงินท่ีใช้โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ 

1) เพ่ือเป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการ/1   

1.1) โครงการคอนโดมิเนียมแบบ High Rise 

1.2) โครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 

200.00  

200.00 

ไตรมาสท่ี 2/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  

ไตรมาสท่ี 2/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  

2) เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม  300.00 ไตรมาสท่ี 3/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  

3) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 35.00 ไตรมาสท่ี 2/62 - ไตรมาสท่ี 2/63  

รวม 735.00  

หมายเหต ุ: /1 ดรูายละเอียดโครงการท่ีจะพฒันาในอนาคตในส่วน 2.2.6 โครงการในอนาคต ทัง้นี ้ในกรณีที่เงินท่ีได้จากการระดม

ทนุ (เงิน IPO) ไม่เพียงพอสําหรับการพฒันาโครงการตามข้อ 1.1) และข้อ 1.2) ข้างต้น บริษัทฯ ก็ยงัคงมีแผนสนบัสนนุให้สามารถ

ดําเนินโครงการได้อย่างตอ่เน่ือง โดยอาจผ่านช่องทางการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้  
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1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่

อาศัยแบบแนวสูง ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise และ High Rise และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแบบ

แนวราบ ได้แก่ ทาวน์โฮม และธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทน

และนายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับตลาดตา่งประเทศทัง้ของกลุม่บริษัทและผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน 

ธุรกิจลงทนุและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน และธุรกิจให้บริการบริหาร

จดัการนิติบคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่คนรุ่น

ใหมแ่ละวยัทํางานท่ีมีศกัยภาพในการซือ้ ในราคาท่ีสามารถเป็นเจ้าของได้ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ท่ีดีของแบรนด์และ

สินค้าของบริษัทฯ แก่ลกูค้า รวมไปถึงการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความสมบรูณ์และเท่าทนั

ตอ่ยคุสมยั ภายใต้แนวคิด “Class of Living : ชีวิตท่ีมีระดบั คือชีวติท่ีคณุเลือกเอง” 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เร่ิมต้นจากคณุธนากร ธนวริทธ์ิ (“คณุธนากร”) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท ซึง่

มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัทชัน้นําหลายบริษัท โดยคุณธนากรมีความสนใจและมีประสบการณ์ลงทุนในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุเพ่ืออยู่อาศยัเอง ซือ้ขายและ/หรือให้เช่าห้องชดุคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ มาเป็น

เวลากว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว จึงได้พบเห็นส่วนท่ีขาดหายไปหรือข้อบกพร่องของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย              

คณุธนากรได้เลง็เหน็ถงึโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขาย และช่องวา่งระหวา่งความ

ต้องการของลกูค้ากบัผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ ณ ขณะนัน้ ประกอบกบัคณุธนากรและทีมผู้บริหารมี passion   

ท่ีจะพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีอยากให้ทกุคนมีท่ีพกัอาศยัในราคาท่ีสามารถเป็นเจ้าของได้และเป็นไปตามความ

คาดหวังของลูกค้าเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินค้า ดังนัน้ ในปี 2556 คุณธนากรจึงจัดตัง้บริษัท ออลล์ อินสไปร์                   

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 2 ล้านบาท โดยมีความตัง้ใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์

รายใหม่ ท่ีพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยั จากแรงบนัดาลใจ (Inspire) ของผู้บริหารและพนักงานทกุคนใน

บริษัทฯ เพ่ือส่งต่อโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า ต่อมาในปี 2557 ได้เปิดขาย     

“The Excel Bearing” เป็นโครงการแรกโดยเป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสงู 8 ชัน้ จํานวน 60 ยูนิต ตัง้อยู่ท่ีถนน

สขุุมวิท 105 ซอยลาซาล 11 บางนา กรุงเทพฯ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบนั โดย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมท่ีพัฒนาแล้วเสร็จและปิดโครงการแล้วจํานวน 5 โครงการ มี

โครงการท่ีก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิจํานวน 3 โครงการ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและก่อสร้าง

จํานวน 1 โครงการ และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและรอการพฒันาจํานวน 7 โครงการ  และโครงการประเภทขายและ

ทาวน์โฮมท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและยงัไมไ่ด้เปิดขายอีกจํานวน 1 โครงการ 

 ต่อมาในปี 2558 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ภายใต้ช่ือ “บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน) หรือ ALL” โดยมีวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของประเทศไทย เพ่ือสร้าง

ความน่าเช่ือถือและความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น คู่ค้า รวมถึงพนกังาน และให้เข้าถึงแหล่งเงินทนุจาก

ตลาดเงินและตลาดทนุสําหรับพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวน    

4 บริษัท ได้แก่  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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1. บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด (“Thai D”) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าขาย

อสงัหาริมทรัพย์สําหรับตลาดตา่งประเทศของกลุม่บริษัทและผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน  

2. บริษัท ไรส์ เอสเตท จํากัด (“RISE”) ประกอบธุรกิจลงทุนและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดย

ผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อยรายอ่ืน ภายใต้ช่ือ “Rise Venture” ซึ่งเร่ิมลงทุนโครงการแรกคือ 

โครงการคอนโดมิเนียม ฮิว สุขุมวิท 62/3 (ทัง้นีใ้นปี 2560 ได้ดําเนินการภายใต้ ALL โดยเป็นการลงทุนใน

โครงการคอนโดมิเนียม 15 Sukhumvit Residences)  

3. บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากัด (“ALL Prop”) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคล

อาคารชดุซึง่เป็นโครงการของบริษัทฯ 

4. บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จํากัด (“ALL Lux”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศัย ประเภท

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าอีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สขุุมวิท 50 

จํากัด (“ALL Hoosiers”) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการคอนโดมิเนียม The Excel Sukhumvit 50 และ      

2) บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด (“AHJ Ekkamai”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโครงการคอนโดมิเนียม             

Impression Ekkamai และ 3) บริษัท เอจี ทองหล่อ 16 จํากดั (“AG Thonglor”) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่

อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมประเภท High Rise ซึ่งตัง้อยู่ทองหล่อ 16 (ปัจจบุนัยงัไม่ได้กําหนดช่ือโครงการ) ทัง้นี ้ในปี 2561 

บริษัทฯ ได้รับรางวลั Rising Star of the Year ซึ่งเป็นรางวลัสําหรับองค์กรท่ีมีความโดดเด่นและมีผลการดําเนินงานเติบโต

อยา่งก้าวกระโดด ในงาน Thailand Top Company Awards ซึง่จดัโดยมหาวิทยาลยัหอการค้า  

 ธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทประกอบไปด้วย 

1. ธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออยูอ่าศยั ประเภทคอนโดมิเนียม  

 โครงการภายใต้ช่ือ “The Excel” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสงูไม่เกิน 8 ชัน้ เน้นกลุม่

ลกูค้าระดบักลาง ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ประมาณ 25,000 - 50,000 บาทต่อเดือน เป็นคนรุ่นใหม่และ

อยูใ่นวยัทํางานท่ีสามารถเป็นเจ้าของได้แทนการเช่าห้องชดุ  

 โครงการภายใต้ช่ือ “RISE” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมทัง้แบบ Low Rise และ High Rise เน้นกลุ่มลกูค้า

ระดบักลาง – ระดบับน ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ประมาณ 40,000 - 80,000 บาทตอ่เดือน เป็นคนทํางาน

ท่ีเน้นความทนัสมยัและความสะดวกสบายเป็นหลกั   

 โครงการภายใต้ช่ือ “Impression” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Luxury โดยเน้นทําเลท่ีมีศกัยภาพ เจาะ

กลุ่มลกูค้าระดบับน – ระดบัไฮเอนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีรายได้มากกว่า 150,000 บาทต่อเดือน เป็นนกั

ลงทุน ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้สงู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ อยู่ระหว่างพฒันาจํานวน 1 

โครงการคือ Impression Phuket ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณอา่วฉลอง จงัหวดัภเูก็ต 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ เน้นพฒันาโครงการในบริเวณพืน้ท่ีแนวระบบขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ เช่น รถไฟฟ้า BTS 

สายสีเขียว และรถไฟฟา้ MRT สายสีนํา้เงิน เป็นต้น รวมถงึทําเลใกล้เคียงอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ เช่น ใกล้ทางดว่น พืน้ท่ีท่ีอยูใ่นความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้า หรือมีความหนาแน่นของชมุชน เป็นต้น 

2. ธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ ประเภททาวน์โฮม ภายใต้ช่ือ “The Vision” เป็นโครงการทาวน์

โฮมหน้ากว้าง 5-5.5 เมตร เน้นกลุ่มลกูค้าระดบักลาง  - ระดบักลางบน ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีรายได้ประมาณ 
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40,000 - 100,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการพืน้ท่ีใช้สอยเหมือนบ้านเด่ียว และเหมาะกับกลุ่ม

ลกูค้าท่ีเป็นครอบครัว 

3. ธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนและนายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับตลาดตา่งประเทศทัง้ของกลุม่บริษัท

และผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลูกค้าต่างชาติท่ีมีความต้องการและสนใจลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และเป็นกลุม่ประเทศท่ีมีกําลงัซือ้สงู  

4. ธุรกิจลงทนุและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายย่อย ภายใต้ช่ือ 

“Rise Venture”  

5. ธุรกิจให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ ซึง่เป็นงานให้บริการหลงัการขายโครงการของบริษัทฯ เพ่ือให้

ลกูบ้านหรือลกูค้าได้รับความพอใจและประสบการณ์ท่ีดีในการซือ้โครงการของบริษัทฯ   

1.2 วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

 1) วสัิยทัศน์  

  กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทแรงบนัดาลใจทัง้หมดเพ่ือสร้างสรรค์คณุภาพท่ีดีในการอยู่อาศยัและมุ่งหวงัท่ีจะ

เป็นบริษัทผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศไทย 

 2) พันธกจิ  

  กลุ่มบริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้า เพ่ือตอบโจทย์รูปแบบการดํารงชีวิต

ทกุความต้องการของลกูค้าและเป็น Class of Living ในรูปแบบของคนรุ่นใหมไ่ด้อยา่งครบถ้วน  

 3) กลยุทธ์ 

3.1) การมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนพืน้ท่ีในรัศมีสถานีขนส่งมวลชนระบบรางและทําเลอ่ืนท่ีมี

ศกัยภาพ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์บนพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐาน กล่าวคือ พืน้ท่ีท่ีเช่ือมโยงถนนได้หลายสาย และเช่ือมต่อใจกลางเมืองได้อย่าง

สะดวก โดยอยู่ในรัศมีสถานีขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ อาทิ พืน้ท่ีบริเวณถนนบางนา-ตราด และถนนสขุุมวิท เป็นต้น  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการท่ีพกัอาศยัในทําเลอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ กลุ่มบริษัทจึงมีแผนการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมพืน้ท่ีอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ กล่าวคือ พืน้ท่ีเป็นส่วนต่อขยายศนูย์กลางธุรกิจ (New Central 

Business District หรือ New CBD) เช่น พืน้ท่ีบริเวณถนนพระราม 9 และถนนรัชดาภิเษก เป็นต้น 

3.2) การพฒันาและออกแบบโครงการท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมุง่เน้นให้ผู้อยูอ่าศยัใช้ชีวิตได้จริง 

กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการออกแบบทกุโครงการ โดยทกุโครงการของบริษัทฯ มีรูปแบบอาคาร

คล้ายกนัเพ่ือความเป็นเอกลกัษณ์ และโดดเด่น โดยจะปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามพ่ืนท่ีความเหมาะสมในแต่ละความต้องการ

ของลูกค้าในทําเลนัน้ๆ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการให้ผู้ อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้จริง โดยคํานึงถึงทุก

รายละเอียดของการอยู่อาศยั เช่น การออกแบบและแบ่งสดัส่วนห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องครัว ให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของลกูค้า และยงัคํานึงถึงการใช้ประโยชน์สงูสดุของพืน้ท่ีใช้สอยในอาคาร เพ่ือยกระดบัการใช้ชีวิต และสง่มอบสนิค้า

ท่ีดีท่ีสดุในราคาท่ีเข้าถงึได้ (Make Luxury Become Accessible) 
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3.3) การพิจารณาโอกาสการลงทุนและซือ้ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ ประกอบการ

อสงัหาริมทรัพย์รายยอ่ย 

นอกจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายของกลุ่มบริษัทเองแล้วนัน้ กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงช่องว่าง

ระหว่างผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายย่อยรายอ่ืนท่ีสร้างแล้วเสร็จแต่ยงัขายไม่ได้ และความต้องการของลกูค้าในทําเลท่ี

ต้องการ โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาโอกาสการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ ประกอบการ

อสงัหาริมทรัพย์รายย่อยแล้วนํามาเพิ่มมลูค่าเพ่ือขายต่อให้ลกูค้า เพ่ือเพิ่มความต่อเน่ืองของรายได้ของกลุม่บริษัทในอนาคต 

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท  

1.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 1.3.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 โดยคณุธนากร เพ่ือประกอบ

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ช่ือโครงการ “The Excel” โดยเร่ิมพฒันาโครงการ 

Low Rise โครงการแรกคือ “The Excel Bearing” ท่ีซอยลาซาล 11 บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งได้ผลตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 

และบริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

แบบ High Rise และ Low Rise ภายใต้ช่ือโครงการ “RISE” โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ 

Luxury Residence ภายใต้ช่ือโครงการ “The Impression” และโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม ภายใต้ช่ือ

โครงการ “The Vision”   

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ภายใต้

ช่ือบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะประกอบธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป จงึได้เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ”) เพ่ือระดมเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหมใ่นอนาคต เพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็น 

1 ใน 10 รายของผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า    

1.3.2 พัฒนาการที่สาํคัญ 

พฒันาการท่ีสําคญัของบริษัทฯ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคมุบริษัทฯ และลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจนบัตัง้แตจ่ดัตัง้บริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2556  

 วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 จดัตัง้บริษัทฯ ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 20,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุจํานวน 80,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
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 เดือนมิถุนายน 2556 จัดตัง้บริษัท ทีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท เพ่ือ

ประกอบธุรกิจบริหารจดัการนิติบุคคลสําหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท 

ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากดั 

ปี 2557 

 เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เปิดขายโครงการแรกคือ “The Excel Bearing” ท่ีซอยลาซาล 11 จํานวน 60   

ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 106 ล้านบาท 

 เดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั    

เพิ่มทนุจํานวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 เดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดขายโครงการ “The Excel Hideaway” ท่ีซอยลาซาล 11 จํานวน 159 ยูนิต 

มลูคา่โครงการประมาณ 273 ล้านบาท 

ปี 2558 

 เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 160 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั

เพิ่มทนุจํานวน 500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 เดือนมิถนุายน 2558 บริษัทฯ ได้เปิดขายโครงการ “The Excel Hybrid” ท่ีซอยลาซาล 8 จํานวน 78 ยนิูต มลูค่า

โครงการประมาณ 159 ล้านบาท  

 เดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 410 ล้านบาท โดยออกหุ้ น      

สามญัเพิ่มทนุจํานวน 2,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ช่ือบริษัท ออลล์ อินสไปร์            

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 410 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

410,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2559 

 จดัตัง้บริษัทใหม่ 2 แห่งคือ บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนและนายหน้าขาย

อสงัหาริมทรัพย์ในตลาดต่างประเทศให้กบับริษัทฯ และผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนในอตุสาหกรรม 

และบริษัท ไรส์ เอสเตท จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนและซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีพัฒนาแล้วเสร็จโดย

ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการรวมทัง้สิน้ 5 โครงการ คือ 

1. “The Excel Parc” ท่ีซอยลาซาล 19 จํานวน 104 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 188 ล้านบาท 

2. “The Excel Groove” เฟส 1 และ 2 ท่ีซอยลาซาล 52 จํานวน 420 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 722 ล้านบาท 
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3. “The Excel Udomsuk” จํานวน 228 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 429 ล้านบาท 

4. “The Excel Khu-Khot” อาคาร B และอาคาร C จํานวน 395 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 478 ล้านบาท 

5. “RISE Rama 9” จํานวน 652 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 1,612 ล้านบาท 

ปี 2560  

 บริษัทฯ เข้าร่วมทนุกบั Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ Hoosiers Holdings ซึง่เป็นบริษัท

ท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว 

โดยได้จัดตัง้บริษัทร่วมทุนคือ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จํากัด เพ่ือพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียม “The Excel Hideaway Sukhumvit 50” ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 และ 

Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49  

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการทัง้สิน้ 5 โครงการ คือ 

1. “The Excel Khu-Khot” อาคาร A จํานวน 186 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 249 ล้านบาท 

2. “The Excel Groove” เฟส 3 ท่ีซอยลาซาล 52 จํานวน 232 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 500 ล้านบาท 

3. “The Excel Hideaway Sukhumvit 50” จํานวน 772 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 2,035 ล้านบาท 

4. “The Excel Hideaway Sukhumvit 71” จํานวน 672 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 1,564 ล้านบาท 

5. “The Excel Ratchada 17” จํานวน 235 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 580 ล้านบาท 

 ปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดยทําสญัญาซือ้หุ้นของบริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วสิ จํากดั ซึง่ประกอบธุรกิจ

บริหารจดัการนิติบุคคล และบริษัท ไรส์ เอสเตท จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทนุและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

พฒันาแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน เข้ามาเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99 และร้อยละ 

100 ตามลําดบั  

 คุณธนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์” ในโครงการบคุคลคณุภาพแห่งปี ซึง่จดัโดยมลูนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 

ปี 2561 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลั Rising Star of the Year ในงานประกาศรางวลั Thailand Top Company Awards 2018 ซึง่

จดัโดยมหาวิทยาลยัหอการค้า ซึง่เป็นรางวลัสําหรับองค์กรท่ีมีความโดดเดน่และมีผลการดําเนินงานเติบโตอยา่ง

ก้าวกระโดด 

 บริษัทฯ เปิดโครงการ “Employer of Choice” เพ่ือประกาศยกระดบัเป็นบริษัทผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

ให้ความสําคญักบัการบริหารทรัพยากรบคุคล  

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการใหมเ่พิ่มเติมอีก 6 โครงการ คือ 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                   บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 8 

1. “The Excel Hideaway Ratchada – Huai Khwang” จํานวน 592 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,532 

ล้านบาท 

2. “Impression Phuket” โครงการคอนโดมิเนียม Luxury ตากอากาศ จํานวน 42 ยูนิต มูลค่าโครงการ

ประมาณ 2,048 ล้านบาท  

3. “RISE Phahon – Inthamara” โครงการคอนโดมิเนียมสงู 39 ชัน้ จํานวน 384 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 

1,784 ล้านบาท ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสงูโครงการแรก 

4. “The Excel Hideaway Lasalle 17” จํานวน 581 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 1,335 ล้านบาท 

5. “The Excel Hideaway Ratchada 18” จํานวน 270 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 692 ล้านบาท 

6. The Vision Ladprao – Nawamin ซึง่เป็นโครงการทาวน์โฮมแรกของบริษัทฯ  

 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทอีก 

150,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 150,000,000 หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น จากทนุจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 410,000,000 บาท เป็น 560,000,000 บาท โดยเห็นชอบให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่

ดงักลา่ว เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

 บริษัทฯ เข้าร่วมทนุกบั Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. และ Kyushu Railway Company หรือ JR Kyushu ซึ่ง

ดําเนินธุรกิจรถไฟฟ้าและธุรกิจหลายด้านในประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุแห่งท่ี 2 คือ บริษัท เอเอช

เจ เอกมัย จํากัด (“AHJ Ekkamai”) เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม “Impression Ekkamai” ร่วมกัน โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51, Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 29 และ Kyushu 

Railway Company ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 

 บริษัทฯ เข้าร่วมทนุกบั กราวด์ พร็อพเพอร์ตี ้พีทีอี แอลทีดี (“กราวด์ พร็อพเพอร์ตี”้) โดยได้จดัตัง้เป็นบริษัทร่วม

ทนุ คือ บริษัท เอจี ทองหล่อ 16 จํากดั (“AG Thonglor”) เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนัซึ่งตัง้อยู่ท่ี

ซอยทองหลอ่ 16 (อยูร่ะหวา่งตัง้ช่ือโครงการ) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 62.10 และกราวด์ พร็อพเพอร์

ตี ้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 37.90  ทัง้นี ้กราวด์ พร็อพเพอร์ตี ้เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ท่ีประเทศสงิคโปร์เพ่ือ

ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยจํานวน 4 บริษัท ประกอบด้วย  

1) Thai D  บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายไทย เม่ือ

วนัท่ี 23 มีนาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนขายและนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และ

ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน ในตลาดตา่งประเทศ เช่น จีน สงิคโปร์ ไต้หวนั และฮ่องกง เป็นต้น 
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2) RISE  บริษัทฯ ลงทนุในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายไทย เม่ือ

วันท่ี 23 มิถุนายน 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนและซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน ภายใต้ช่ือ “Rise Venture” 

3) ALL Prop  บริษัทฯ ลงทนุในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายไทย 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุซึง่เป็นโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 

4) ALL Lux  บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.97 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายไทย 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ประเภท Luxury  

นอกจากนี ้มีกิจการร่วมค้าจํานวน 3 บริษัท คือ 

1) ALL Hoosiers  บริษัทฯ ลงทนุในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมาย

ไทย เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 โดยเป็นบริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 51 และท่ีเหลืออีกร้อยละ 49 ถือหุ้น

โดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของ Hoosiers Holdings ซึง่เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ความ

สงู 8 ชัน้ ภายใต้ช่ือของโครงการ “The Excel Hideaway Sukhumvit 50”  

2) AHJ Ekkamai  บริษัทฯ ลงทนุในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมาย

ไทย เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 โดยเป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 51 และท่ีเหลือร้อยละ 29 ถือหุ้นโดย 

Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของ Hoosiers Holdings  และอีกร้อยละ 20 ถือหุ้นโดย Kyushu Railway 

Company เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ช่ือของโครงการ “Impression Ekkamai”  

3) AG Thonglor  บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 62.10 จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมาย

ไทย เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ดงันัน้ กลุม่บริษัทสามารถแสดงได้ตามรูปดงันี ้
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หมายเหต:ุ      * กราวด์ พร็อพเพอร์ตี ้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 37.90 ในบริษัท เอจี ทองหล่อ 16 จํากดั ทัง้นี ้กราวด์ พร็อพเพอร์ตี ้
เป็นบริษัททีจ่ดทะเบียนจดัตัง้ทีป่ระเทศสิงคโปร์เพือ่ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ 

** Hoosiers Holdings ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั 
*** Hoosiers Holdings ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 29 และ Kyushu Railway Company ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20   

ในบริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั 

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไมมี่ -  



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                             บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 11 

 

 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศยัทัง้โครงการอาคารชดุท่ีพกัอาศยัประเภท

คอนโดมิเนียม และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ เช่น ทาวน์โฮม ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย รวมถึง

ธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนและนายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับตลาดต่างประเทศ และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเน้นพฒันาโครงการ ในทําเลท่ีตัง้บริเวณแนวระบบ

ขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวและรถไฟฟ้า MRT สายสีนํา้เงินเพ่ือตอบโจทย์

การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นฟังก์ชัน่การใช้งาน การออกแบบท่ีทนัสมยัพร้อมเฟอร์นิเจอร์ท่ีครบครัน การออกแบบ

พืน้ท่ีใช้สอยให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ในสว่นของพืน้ท่ีสว่นกลางและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ในราคาท่ีใครๆ สามารถเป็นเจ้าของได้ 

ตามแนวคิด Class of Living “ชีวิตท่ีมีระดบั คือชีวิตท่ีคณุเลือกเอง” 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมท่ีพฒันาแล้วเสร็จและปิดโครงการแล้ว

จํานวน 5 โครงการ มีโครงการท่ีก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิ 3 โครงการ, โครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างและการขายจํานวน 1 โครงการ, และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและรอการพฒันาจํานวน 7 โครงการ และ

โครงการประเภททาวน์โฮมท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและยงัไมไ่ด้เปิดขายอีก 1 โครงการ 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

ตามงบการเงิน สําหรับปี 2558 - 2561 สรุปได้ดงันี ้

 
บริษัท 

2558 2559 2560 2561 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ 
ALL 108.75 99.64 412.29 98.24 633.391 88.65 1,978.022 88.42 

รายได้คา่นายหน้า ALL3 

Thai D 

RISE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38.65 

23.00 

- 

5.41 

3.22 

- 

68.81 

122.52 

12.66 

2.94 

5.23 

0.54 

รายได้จากการบริหาร

จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ 

ALL 

Prop 
- - - - 0.73 0.10 0.42 0.02 

รวมรายได้หลัก 108.75 99.64 412.29 98.24 695.78 97.38 2,182.43 93.15 

รายได้อ่ืน 0.39 0.36 7.40 1.76 18.734 2.62 160.545 6.85 

รวมรายได้ทัง้หมด 109.14 100.00 419.69 100.00 714.50 100.00 2,342.97 100.00 

1. รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 3.92 ลบ. (ร้อยละ 0.6 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2560) 

2. รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 15.22 ลบ. (ร้อยละ 0.8 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561) 

3. รายได้จากการลงทนุซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้วจากโครงการ 15 Sukhumvit Residences  

4. รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้จากการยดึ 7.78 ลบ., รายได้ค่าบริการ 4.29 ลบ., ดอกเบีย้รับ 2.34 ลบ. เป็นต้น 

5. รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้จากการยดึ 13.07 ลบ., รายได้ค่าบริการ 12.62 ลบ., ดอกเบีย้รับ 7.56 ลบ., รายได้จากการให้เช่า 8.32 ลบ. และ รายได้ค่านายหน้าจาก

การขายท่ีดนิ 117.95 ลบ. เป็นต้น 

 

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2) รายได้ค่านายหน้า จากการ

ให้บริการเป็นนายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงกําไรจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 3) รายได้จากการ

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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ให้บริการ เป็นรายได้จาก ALL Prop ซึง่ให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ และ 4) รายได้อ่ืน เช่น รายได้ดอกเบีย้

รับ และรายได้จากการยดึคืนห้องชดุ เป็นต้น 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

2.2.1 ธุรกจิพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

 โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมท่ีพกั

อาศยั และโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ 

2.2.1.1 โครงการคอนโดมเินียมที่พักอาศัย 

 กลุ่มบริษัทพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมทัง้แบบ High Rise และ Low Rise โดยเน้น

ทําเลท่ีตัง้โครงการบริเวณแนวระบบขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯ เป็นหลกัภายใต้ช่ือโครงการดงันี ้

1 ) โครงการภายใต้ช่ือ “The Excel” พฒันาโครงการโดยบริษัทฯ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 

ความสงูไม่เกิน 8 ชัน้ เน้นทําเลท่ีตัง้โครงการท่ีมีประชากรและผู้อยู่อาศยัหนาแน่น การออกแบบมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

สวยงาม ทนัสมยั และมีการบริหารจดัการพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ในส่วนของพืน้ท่ีห้องพกัอาศยั 

พืน้ท่ีส่วนกลาง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และมุ่งเน้นการตอบโจทย์ทกุการอยู่อาศยัด้วยความครบครันอย่างมีคณุค่าและ

คุ้มค่าภายใต้แนวคิด “Luxury Assemble” โดยมีกลุ่มเป้าหมายลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบัประมาณ 25,000 บาท ถึง 50,000 

บาท ตอ่เดือน ขนาดห้องตัง้แต ่25.0 - 49.0 ตารางเมตร มีทัง้แบบห้องสตดิูโอ และ 1 - 2 ห้องนอน ราคาขายเฉล่ียตอ่ตาราง

เมตรอยูร่ะหวา่งตัง้แตป่ระมาณ 50,000 บาท ถงึ 100,000 บาท 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทได้พฒันาโครงการภายใต้ ช่ือโครงการ “The Excel” ทัง้หมด 13 โครงการ สรุปได้ดงันี ้

โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จและปิดโครงการแล้ว 

1. โครงการ : The Excel Bearing 

  
ที่ตัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 11 (ซอยร่วมพฒันา) ถ.ลาซาล (สขุมุวทิ 105) แขวง บางนา เขตบางนา กทม. 

เนือ้ที่ดนิ : 0-2-0 ไร่  

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 1,670 ตารางเมตร 
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ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 1.76 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 63,300 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 1 อาคาร (สร้างเสร็จเดือน 4/2558) 

จาํนวนยูนิต :  60 ยนิูต 

ประเภทห้อง :  Studio 25.4 ตารางเมตร จํานวน 1 ยนิูต 

          1 Bedroom 26.38 - 32.48 ตารางเมตร จํานวน 58 ยนิูต 

          2 Bedroom 49.0 ตารางเมตร จํานวน 1 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 105.72 ล้านบาท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

2. โครงการ : The Excel Hideaway 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 11 (ซอยร่วมพฒันา) ถ.ลาซาล (สขุมุวทิ 105) แขวง บางนา เขตบางนา กทม.   

เนือ้ที่ดนิ : 1-1-25 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 4,212 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 1.72 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 64,900 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 1 อาคาร (สร้างเสร็จเดือน 10/2558) 

จาํนวนยูนิต :  159 ยนิูต 

ประเภทห้อง :  Studio 24.2 ตารางเมตร จํานวน 49 ยนิูต 

          1 Bedroom 26.0 - 28.3 ตารางเมตร จํานวน 106 ยนิูต 

          2 Bedroom 44.5 ตารางเมตร จํานวน 4 ยนิูต 

 มูลค่าโครงการ : ประมาณ 273.28 ล้านบาท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 
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3. โครงการ : The Excel Hybrid 

  
ที่ตัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 15 ถ.ลาซาล (สขุมุวิท 105) แขวง บางนา เขตบางนา กทม.   

เนือ้ที่ดนิ : 0-3-15 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 2,195 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 2.04 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 72,700 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 1 อาคาร (สร้างเสร็จเดือน 10/2559) 

จาํนวนยูนิต : จํานวน 78 ยนิูต 

ประเภทห้อง :  1 Bedroom ขนาด 27.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 78 ยนิูต 

 มูลค่าโครงการ : ประมาณ 159.41 ล้านบาท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 
*บางยนิูตขายพร้อมกบัการ Guarantee Return Rate 6% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี 

 

4. โครงการ : The Excel Parc 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 19 ถ.ลาซาล (สขุมุวิท 105) แขวง บางนา เขตบางนา กทม.   

เนือ้ที่ดนิ : 1-0-2 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 2,906 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 1.81 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 64,800 บาท 
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ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 1 อาคาร (สร้างเสร็จเดือน 6/2560) 

จาํนวนยูนิต : จํานวน 104 ยนิูต 

ประเภทห้อง :  1 Bedroom ขนาด 27.5 - 34.0 ตารางเมตร จํานวน 104 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 188.21 ล้านบาท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

5. โครงการ : The Excel Udomsuk 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซ.อดุมสขุ 29 ถ.สขุมุวิท (ซอยสขุมุวิท 103) แขวง บางจาก เขตพระโขนง กทม.   

เนือ้ที่ดนิ : 1-2-11 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 6,098 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 1.88 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 70,400 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 1 อาคาร (สร้างเสร็จเดือน 10/2560)  

จาํนวนยูนิต :  228 ยนิูต 

ประเภทห้อง :  Studio 22.0 ตารางเมตร จํานวน 65 ยนิูต 

          1 Bedroom 25.00 - 28.00 ตารางเมตร จํานวน 156 ยนิูต 

          1 Bedroom Plus 37.0 ตารางเมตร จํานวน 7 ยนิูต 

 มูลค่าโครงการ : ประมาณ 429.40 ล้านบาท 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 
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โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสทิธ์ิ 

 

6. โครงการ : The Excel Groove 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 52 ถ.ลาซาล (สขุมุวิท 105) แขวง บางนา เขตบางนา กทม.   

เนือ้ที่ดนิ : 62-60.1 ไร่ (เฟส 1 ท่ีดิน 2-0-19.9 ไร่, เฟส 2 ท่ีดิน 2-1-23.9 ไร่, เฟส 3 ท่ีดิน 2-1-16.3 ไร่) 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 17,423 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 1.89 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 70,800 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise 5 อาคาร สงู 8 ชัน้ (เฟส 1 มี 1 อาคาร, เฟส 2 มี 2 อาคาร, เฟส 3 

มี 2 อาคาร) 

จาํนวนยูนิต : 652 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 652 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,234.00 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการขาย :  เฟส 1 อาคาร A 100% 

    เฟส 2 อาคาร B และอาคาร C 100.0% 

    เฟส 3 อาคาร D และอาคาร E 95.3% 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

7. โครงการ : The Excel Khu-Khot 

 
ที่ตัง้โครงการ : ถ.ลําลกูกา ต.คคูต อ.ลําลกูกา ปทมุธานี 
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เนือ้ที่ดนิ : 5-2-26 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 15,392 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 1.24 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 46,800 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียมสงู 8 ชัน้ 3 อาคาร 

จาํนวนยูนิต :  581 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 25.00 - 35.00 ตารางเมตร จํานวน 581 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 694.48 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการขาย : 69.4% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและอยู่ระหว่างการขาย 

8. โครงการ : The Excel Ratchada 17 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซอยรัชดา 17 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.   

เนือ้ที่ดนิ : 2-2-82 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 6,145 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 2.56 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 98,000 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 5 - 8 ชัน้ 4 อาคาร 

จาํนวนยูนิต :  235 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 33.5 ตารางเมตร จํานวน 235 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 613.55 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง* : อยูร่ะหวา่งการขอ EIA (คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 และคาด

วา่จะแล้วเสร็จไตรมาสท่ี 4 ปี 2563) 
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ความคืบหน้าในการขาย : 36.8% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

*หมายเหตุ โครงการ The Excel Ratchada 17 ก่อสร้างล่าช้าจากกําหนดเดิม เนื่องจากการพิจารณาคําขออนุมัติ EIA ของ

โครงการมีความล่าชา้ โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างปรบัแก้ไขรายละเอียดโครงการ ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัอนมุติัภายในปี 2562 

 

9. โครงการ : The Excel Sukhumvit 50 

 
* พฒันาโดยบริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั (บริษัทร่วมทนุ โดยบริษัทฯ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 51) 

ที่ตัง้โครงการ : ซอยเร่ิมเจริญ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  

เนือ้ที่ดนิ : 7-1-32 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 23,612 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 2.60 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 85,000 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 4 อาคาร 

จาํนวนยูนิต : 772 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 30.0 ตารางเมตร จํานวน 703 ยนิูต 

                   2 Bedroom ขนาด 48.0 ตารางเมตร จํานวน 69 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 2,001.09 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง* : คาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 และคาดวา่จะสร้างเสร็จไตรมาสท่ี 

4 ปี 2562 

ความคืบหน้าในการขาย : 49.6% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

*หมายเหต ุโครงการ The Excel Sukhumvit 50 เร่ิมก่อสร้างล่าช้าจากกําหนดเดิม เนื่องจากการพิจารณาคําขออนุมติั EIA ของ

โครงการมีความล่าช้า ทัง้นี้เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับอนมุติั EIA สําหรับพฒันาโครงการแล้ว และในปัจจุบนัอยู่

ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จในไตรมาสที ่4 ปี 2562  
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10. โครงการ : The Excel Sukhumvit 71 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซอยปรีดีย์พนมยงค์ 14 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม. 

เนือ้ที่ดนิ : 5-3-15 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 19,915 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 2.36 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 79,500 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 3 อาคาร 

จาํนวนยูนิต : 672 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 28.0 - 41.5 ตารางเมตร จํานวน 672 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,588.23 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : คาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 และคาดวา่จะสร้างเสร็จไตรมาสท่ี 4  

 ปี 2562 

ความคืบหน้าในการขาย : 71.1% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

11. โครงการ : The Excel Ratchada-Huai Kwang 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซอยประชาราษฎร์บําเพญ็ 10 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

เนือ้ที่ดนิ : 4-3-71 ไร่ 

พืน้ที่โครงการ : ประมาณ 27,893 ตารางเมตร 
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พืน้ที่ขาย : ประมาณ 17,567 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 2.60 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : 89,000 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 3 อาคาร 

จาํนวนยูนิต : 592 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 34.5 ตารางเมตร จํานวน 559 ยนิูต 

           2 Bedroom ขนาด 45.25 ตารางเมตร จํานวน 33 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,539.27 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : อยูใ่นระหวา่งจดัทํา EIA (คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 และคาด 

 วา่จะแล้วเสร็จไตรมาสท่ี 1 ปี 2563)  

ความคืบหน้าในการขาย : 82.4% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

12. โครงการ : The Excel Lasalle 17 

 
ที่ตัง้โครงการ : ถ.ลาซาล (สขุมุวิท 105) แขวง บางนา เขตบางนา กทม. 

เนือ้ที่ดนิ : 5-1-23 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 18,911 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 2.96 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 91,000 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise 

จาํนวนยูนิต : 581 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 390 ยนิูต 

           1 Bedroom plus ขนาด 34.5 ตารางเมตร จํานวน 163 ยนิูต 

           2 Bedroom ขนาด 44.0 ตารางเมตร จํานวน 28 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,718.62 ล้านบาท 
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ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : อยูใ่นระหวา่งจดัทํา EIA (คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 และคาด 

 วา่จะแล้วเสร็จไตรมาสท่ี 2 ปี 2563) 

ความคืบหน้าในการขาย : 6.7% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

13. โครงการ : The Excel Ratchada 18 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซอยรัชดา 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

เนือ้ที่ดนิ : 2-2-35 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 7,822 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 3.06 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 105,500 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise 

จาํนวนยูนิต : 270 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 236 ยนิูต 

           2 Bedroom ขนาด 39.0 - 41.0 ตารางเมตร จํานวน 34 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 819.55 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : อยูใ่นระหวา่งจดัทํา EIA (คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 และคาด  

 วา่จะแล้วเสร็จไตรมาสท่ี 1 ปี 2563) 

ความคืบหน้าในการขาย : 31.9% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน 

 

2) โครงการภายใต้ช่ือ “RISE” พฒันาโดยบริษัทฯ เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสงูไม่เกิน 8 ชัน้ 

และ High Rise ความสงูมากกว่า 8 ชัน้ ตัง้อยู่ในทําเลแนวระบบขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ ใกล้ทางขึน้ลงทางด่วน 

และ/หรือใกล้ถนนใหญ่ เน้นลกูค้ากลุม่รายได้ท่ีมีระดบักลางถงึระดบับน ท่ีมีรายได้ระดบัประมาณ 40,000 บาท ถงึ 80,000 

บาท ต่อเดือน รูปแบบโครงการจะมีลกัษณะเปิดโลง่ มีสระว่ายนํา้ขนาดใหญ่ สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและใช้ระบบ 
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Home Automation มาผสมผสานเพ่ือตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ขนาดห้องจะมีตัง้แต่ 25.0 -70.0 ตารางเมตร ทัง้แบบสตดิูโอ 

1-2 ห้องนอน และแบบ Duplex ราคาขายเฉล่ียตอ่ตารางเมตรปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง 80,000 บาท ถงึ 140,000 บาท 

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้พฒันาโครงการภายใต้ช่ือ “RISE” จํานวน 2 โครงการ สรุปได้ดงันี ้

 

โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสทิธ์ิ 

 

1. โครงการ : RISE Rama 9 

 
ที่ตัง้โครงการ : ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.  

เนือ้ที่ดนิ : 6-0-92 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ปะมาณ 19,521 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 2.46 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 82,200 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ 4 อาคาร 

จาํนวนยูนิต : 652 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 33.0 ตารางเมตร จํานวน 636 ยนิูต 

                 2 Bedroom ขนาด 61.0 ตารางเมตร จํานวน 12 ยนิูต 

                        Duplex ขนาด 70.0 ตารางเมตร จํานวน 4 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,596.89 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : อาคาร A 83%, อาคาร B 82%, อาคาร C 74%, อาคาร D 97%  

  คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จทัง้หมดไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

ความคืบหน้าในการขาย : 90.5% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 40,000 - 80,000 บาท ต่อเดือน 
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โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและอยู่ระหว่างการขาย 

2. โครงการ : RISE Phahon-Inthamara  

 
ที่ตัง้โครงการ : ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

เนือ้ที่ดนิ : 1-2-92 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 13,041 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 4.49 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 132,200 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม High Rise สงู 38 ชัน้ 

จาํนวนยูนิต : 384 ยนิูต  

ประเภทห้อง : 1 Bedroom ขนาด 37.0 - 38.0 ตารางเมตร จํานวน 344 ยนิูต 

 2 Bedroom ขนาด 41.0 - 55.0 ตารางเมตร จํานวน 40 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,724.31 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : คาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 และคาดวา่จะสร้างเสร็จไตรมาสท่ี 1  

 ปี 2565 

ความคืบหน้าในการขาย : 37.0% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 40,000 - 80,000 บาท ต่อเดือน 

3) โครงการภายใต้ช่ือ “Impression” พฒันาโดยบริษัทฯ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม เน้นกลุ่มลกูค้ารายได้

ระดบับน ในทําเลท่ีมีศกัยภาพ การออกแบบโครงการเพ่ือตอบสนองผู้อยู่อาศยัท่ีต้องการความหรูหรา โดยมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีครบครันและบริการระดบัโรงแรม อาทิเช่น สระวา่ยนํา้บริเวณดาดฟา้ของแต่ละตกึ, สระวา่ยนํา้ยาวเช่ือมตอ่

ระหว่างตึก, คลบัเฮ้าส์, ท่ีจอดรถสําหรับซุปเปอร์คาร์, สปา และระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชม. ทัง้นีใ้นปัจจุบนักลุ่ม

บริษัทมีโครงการภายใต้ช่ือ Impression อยู ่1 โครงการช่ือ “The Impression Phuket” ท่ีอา่วฉลอง จงัหวดัภเูก็ต เน้นลกูค้า

ทัง้คนไทยและต่างชาติท่ีมีกําลงัซือ้สงู รายได้ต่อเดือนระดบัประมาณ 150,000 บาทขึน้ไป โครงการประกอบด้วยอาคารสงู 

3 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร รวม 42 ยนิูต ขนาดห้องตัง้แต่ 113.0 - 302.5 ตารางเมตร ราคาเร่ิมต้นท่ี 200,000 บาทต่อตาราง

เมตร 
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โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการขาย 

 

1. โครงการ : The Impression Phuket 

 
ที่ตัง้โครงการ : ถนนเจ้าฟา้ตะวนัออก ตําบลฉลอง อําเภอเมือง ภเูก็ต 

เนือ้ที่ดนิ : 5-3-35.5 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 7,916 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : 49.33 ล้านบาท 

ราคาขายเฉล่ียต่อตารางเมตร : ประมาณ 261,800 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Luxury Villa สงู 3 ชัน้ 4 อาคาร 

จาํนวนยูนิต : 42 ยนิูต 

ประเภทห้อง : 2 Bedroom ขนาด 113.0 - 302.5 ตารางเมตร จํานวน 42 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 2,057.51 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : 37% คาดวา่จะสร้างเสร็จเดือนธนัวาคมปี 2562 

ความคืบหน้าในการขาย : 35.7% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 150,000 บาทขึน้ไป 

*บางยนิูตขายพร้อมกบัการ Guarantee Return Rate 6% - 8% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี 

 

2.2.1.2 โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบของกลุม่บริษัทได้แก่ โครงการทาวน์โฮม ภายใต้ช่ือโครงการ “The Vision”  

“The Vision” พฒันาโดยบริษัทฯ เป็นโครงการทาวน์โฮม เน้นทําเลท่ีตัง้ในเมือง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความ

สะดวกตา่งๆ และเช่ือมโยงถนนได้หลายสาย เช่ือมตอ่ใจกลางเมืองได้อยา่งสะดวก โดยกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย คือกลุม่ลกูค้า

ท่ีมีรายได้ระดบักลางถงึบน ท่ีมีรายได้ระดบัประมาณ 40,000 บาท ถงึ 100,000 บาท ตอ่เดือน โดยการออกแบบให้ใช้พืน้ท่ี

ใช้สอยเหมือนบ้านเด่ียว เหมาะกบัการใช้งานทัง้ ผู้สงูอาย ุวยัทํางาน และเด็ก เป็นทาวน์โฮม 3 ชัน้ มีให้เลือกแบบประเภท

หน้ากว้าง 5 เมตร และ หน้ากว้าง 5.5 เมตร ปัจจบุนับริษัทฯ ได้พฒันาโครงการภายใต้ช่ือ The Vision จํานวน 1 โครงการ 

ได้แก่ โครงการ The Vision Ladprao - Nawamin  
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โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ได้เปิดขาย 

1. โครงการ : The Vision Ladprao - Nawamin 

 
ที่ตัง้โครงการ : ซอยนวมินทร์ 85 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุ่ม กทม. 

เนือ้ที่ดนิ : 33-0-33 ไร่ 

พืน้ที่ขาย : ประมาณ 29,292 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต : ประมาณ 4.52 ล้านบาท 

ประเภทโครงการ : ทาวน์โฮม 2 - 3 ชัน้ 

จาํนวนทาวน์โฮม : 308 ยนิูต  

ประเภททาวน์โฮม : ทาวน์โฮม 2 ชัน้ หน้ากว้าง 5.0 เมตร จํานวน 109 ยนิูต 

      ทาวน์โฮม 3 ชัน้ หน้ากว้าง 5.0 - 5.5 เมตร จํานวน 199 ยนิูต 

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,391.12 ล้านบาท 

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง : 36% คาดวา่แล้วเสร็จทัง้โครงการไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 (บลอ็คแรกเร่ิมโอน

ประมาณเดือนมีนาคม 2562) 

ความคืบหน้าในการขาย : เปิดขายเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลกูค้ารายได้ระดบัประมาณ 40,000 - 100,000 บาท ต่อเดือน 
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สรุปสถานะการก่อสร้าง การขาย และการโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ดังนี ้

ช่ือโครงการ บริษัท 

พืน้ท่ี สถานะการก่อสร้าง สถานะการขาย การโอนกรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ท่ีดนิ 

(ไร่) 

พืน้ท่ีโครงการ 

(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีขาย 

(ตร.ม.) 

เดือน/ปี 

ท่ีเร่ิมก่อสร้าง 

เดือน/ปี ท่ีเสร็จ 

/ คาดว่าจะเสร็จ 

% of  

completion 

โครงการทัง้หมด สว่นท่ีขายได้แล้ว สว่นท่ีคงเหลอืขาย ความคืบหน้าการขาย 

(ร้อยละ) 

สว่นท่ีโอนกรรมสทิธ์ิแล้ว สว่นท่ีรอโอนกรรมสทิธ์ิ 

ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. 

The Excel Bearing ALL 0-2-0 3,057 1,670 Q3/2556 4/2558 100 60 105.72 60 105.72 - - 100 60 105.72 - - 

The Excel Hideaway ALL 1-1-25 7,100 4,212 Q4/2557 10/2558 100 159 273.28 159 273.28 - - 100 159 273.28 - - 

The Excel Hybrid ALL 0-3-15 4,368 2,195 Q3/25568 10/2559 100 78 159.41 78 159.41 - - 100 78 159.41 - - 

The Excel Parc ALL 1-0-2 5,840 2,906 Q4/2556 6/2560 100 104 188.21 104 188.21 - - 100 104 188.21 - - 

The Excel Udomsuk ALL 1-2-11 9,951 6,098 11/2559 10/2560 100 228 429.40 228 429.40 - - 100 228 429.40 - - 

The Excel Groove P-1 

(Tower A) 
ALL 2-0-19.9 8,014 4,778 3/2560 11/2560 100 182 281.36 182 281.36 - - 100 181 279.67 1 1.69 

The Excel Groove P-2 

(Tower B, C) 
ALL 2-1-23.9 12,212 6,370 4/2560 6/2561 100 238 441.43 238 441.43 - - 100 238 441.43 - - 

The Excel Groove P-3 

(Tower D, E) 
ALL 2-1-16.3 13,134 6,275 7/2560 7/2561 100 232 510.35 225 497.40 7 12.83 97.0 223 492.67 2 4.73 

The Excel Khu-Khot ALL 5-2-26 22,467 15,392 7/2560 9/2561 100 581 694.48 403 465.45 178 229.03 69.4 340 387.33 63 78.12 

RISE Rama 9 ALL 6-0-92 31,965 19,521 2/2561 Q1/2562 81 652 1,596.89 590 1,445.90 62 150.99 90.5 139 312.24 451 1,133.66 

The Excel Ratchada 171 ALL 2-2-82 12,452 6,145 
อยู่ระหวา่งขัน้ตอน 

การขอ EIA 
Q4/2563 - 235 613.55 98 235.61 168 377.94 41.7 - - 98 235.61 

The Excel Sukhumvit 501 
ALL-

Hoosiers 
7-1-32 36,173 23,612 Q1/2562 Q4/2562 - 772 2,001.09 383 923.61 389 1,077.48 49.6 - - 383 923.61 

The Excel Sukhumvit 71 ALL 5-3-15 28,952 19,915 Q1/2562 Q4/2562 - 672 1,588.23 478 1,067.96 194 520.24 71.1 - - 478 1,067.96 

Impression Phuket ALL 5-3-35.5 8,667 7,916 Q4/2560 12/2562 37 42 2,057.51 15 630.90 27 1,426.61 35.7 - - 15 630.90 

The Excel Ratchada 

- Huai Kwang 
ALL 4-3-71 27,893 17,567 

อยู่ระหวา่งขัน้ตอน 

การขอ EIA 
Q1/2563 - 592 1,539.27 488 1,272.69 104 266.58 82.4 - - 488 1,272.69 

RISE Phahon  

- Inthamara 
ALL 1-2-92 22,642 13,041 7/2562 Q1/2565 - 384 1,724.31 142 549.97 242 1,174.34 37.0 - - 142 549.97 

The Excel Lasalle 17 ALL 5-1-23 30,374 18,911 
อยู่ระหวา่งขัน้ตอน 

การขอ EIA 
Q2/2563 - 581 1,718.62 39 68.64 542 1,649.98 6.7 - - 39 68.64 
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ช่ือโครงการ บริษัท 

พืน้ท่ี สถานะการก่อสร้าง สถานะการขาย การโอนกรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ท่ีดนิ 

(ไร่) 

พืน้ท่ีโครงการ 

(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีขาย 

(ตร.ม.) 

เดือน/ปี 

ท่ีเร่ิมก่อสร้าง 

เดือน/ปี ท่ีเสร็จ 

/ คาดว่าจะเสร็จ 

% of  

completion 

โครงการทัง้หมด สว่นท่ีขายได้แล้ว สว่นท่ีคงเหลอืขาย ความคืบหน้าการขาย 

(ร้อยละ) 

สว่นท่ีโอนกรรมสทิธ์ิแล้ว สว่นท่ีรอโอนกรรมสทิธ์ิ 

ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. ยนิูต ลบ. 

The Excel Ratchada 18 ALL 2-2-35 12,598 7,822 
อยู่ระหวา่งขัน้ตอน 

การขอ EIA 
Q1/2563 - 270 819.55 86 222.53 184 597.02 31.9 - - 86 222.53 

The Vision Ladprao  

- Nawamin 
ALL 33-0-33 74,130 29,292 1/2561 12/2562 36 308 1,391.12 - - 308 1,391.12 - - - - - 

1.การก่อสร้างโครงการลา่ช้ากว่าท่ีระบใุนสญัญาจะซือ้จะขายเป็นเวลาคอ่นข้างนาน เป็นผลมาจากการอนมุตัิ EIA ไมเ่ป็นไปตามแผน สง่ผลให้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีลกูค้ายกเลกิสญัญา ซึง่มีมลูค่าตามสญัญารวม 163.78 ล้านบาท 
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2.2.2 ธุรกจิให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์สาํหรับตลาดต่างประเทศ 

Thai D ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนและนายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ลกูค้าหรือนักลงทนุ

ต่างประเทศท่ีมีความต้องการอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวนั เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่ม

ลูกค้าท่ีมีกําลังซือ้สูงและมีความสนใจในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เน่ืองจากมีราคาถูกเม่ือเทียบกับราคา

อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศของตวัเอง อีกทัง้ต้องการผลตอบแทนจากการลงทนุและเอาห้องออกให้เช่า รวมถึงเพ่ือใช้เป็นท่ี

พกัอาศยัเวลาเข้ามาท่องเท่ียวหรือพกัผ่อนยามเกษียณในประเทศไทย ทัง้นี ้Thai D ให้บริการเป็นตวัแทนและนายหน้า

สําหรับโครงการท่ีกลุ่มบริษัทพฒันาและมีแผนการขายห้องชุดของโครงการให้แก่ลกูค้าต่างประเทศ โดยตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการถือครองกรรมสิทธ์ิห้องชุดของชาวต่างชาติ ได้กําหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิห้องชุด

ของโครงการแต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ 49.0 ของพืน้ท่ีขายทัง้หมดของโครงการ ในปัจจุบันโครงการของกลุ่มบริษัท

โดยเฉพาะทําเลย่านถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก เป็นท่ีนิยมและได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลูกค้า

ชาวต่างชาติ  นอกจากนี ้Thai D ยงัให้บริการกับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน โดยกลุ่มบริษัทมี

นโยบายท่ีจะไมใ่ห้บริการกบัโครงการท่ีอาจจะทําให้เกิดการแข่งขนักบัโครงการของกลุม่บริษัทโดยตรง 

2.2.3 ธุรกจิลงทุนซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้ว 

 ธุรกิจลงทุนซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์เกิดขึน้จากช่องว่างของช่องทางการจัดจําหน่ายของผู้ประกอบการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหม่ท่ีเร่ิมทําธุรกิจ ท่ีอาจไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของ

ลกูค้าได้ ซึง่กลุม่บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากช่องว่างดงักลา่ว จึงได้ริเร่ิมโมเดลธุรกิจนีข้ึน้โดยมีลกัษณะเป็นการเข้า

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพฒันาแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการรายอ่ืนในทําเลท่ีมีศกัยภาพซึ่งกลุ่มบริษัทได้คัดสรรตาม

ความต้องการของลกูค้าในตลาด นําห้องมาปรับปรุงและตกแตง่ตามเอกลกัษณ์ของกลุม่บริษัทเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม (Value 

Added) ก่อนท่ีจะนํามาขายให้กับลูกค้าท่ีมีความต้องการ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการท่ีจะเห็นห้องชุด 

ส่วนกลาง และอาคารท่ีสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ก่อนการตัดสินใจซือ้ หรือกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการซือ้ห้องชุดจาก

ผู้พฒันาโครงการท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในตลาด อยูใ่นทําเลท่ีดี ท่ีราคาสมเหตสุมผล เป็นต้น 

 กลุม่บริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจข้างต้น ตัง้แต่ปี 2560 โดยให้ความสําคญัในการคดัเลือกห้องชดุของโครงการท่ีจะ

เข้าลงทนุในลกัษณะเดียวกนักบัการหาท่ีดินเพ่ือนํามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีปัจจยัหลกัใน

การพิจารณาได้แก่ ความต้องการของลกูค้า ทําเลท่ีตัง้ ราคา รวมถงึศกัยภาพท่ีจะนําห้องมาปรับปรุง ตกแตง่เพ่ือนําไปขาย

ต่อให้กับลกูค้า โครงการแรกท่ีกลุ่มบริษัทลงทนุผ่านบริษัทใหญ่หรือ ALL คือ 15 Sukhumvit Residences ซึ่งซือ้มาจาก

เจ้าของโครงการเดิมเป็นจํานวน 25 ยนิูต หลงัจากนําห้องชดุมาตรวจสอบและตกแต่งเพิ่มเติม ก็ได้นําห้องชุดทัง้หมดมา

ขายผ่านช่องทางการจําหน่ายห้องชุดของกลุ่มบริษัท โดยมีการขายพร้อมกับการ Guarantee Return Rate 5% ต่อปี 

ระยะเวลา 3 ปี จํานวน 12 ยนิูต ซึง่สามารถปิดการขายห้องทัง้หมดได้ภายในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2561 ทัง้นีเ้พ่ือให้การทํา

ธุรกิจนีมี้แผนการดําเนินธุรกิจท่ีมีความชดัเจน บริหารงานโดยทีมงานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และสร้างแบรนด์เพ่ือให้เป็นท่ี

รู้จักของลูกค้า จึงได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของกลุ่มบริษัทคือ “Rise Venture” ภายใต้ RISE ในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่ง

หลงัจากเปิดตวัไมน่าน ก็ได้เข้าลงทนุในห้องชดุของโครงการ ฮิว สขุมุวิท และยงัมีโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการศกึษาก่อนท่ีจะ

เข้าลงทนุอีกจํานวน 4 – 5 โครงการ 
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ทัง้นี ้การดําเนินธุรกิจของ Rise Venture เร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ ซือ้ทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ได้แก่ ข้อมลูท่ีได้รับจากทีมขายต่างประเทศของ Thai D ในระหว่างการทํา Roadshow 

และออกงานอสงัหาริมทรัพย์ท่ีต่างประเทศ ข้อมลูจากการสํารวจของทีมงานฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทฯ รวมถึง

ข้อมลูจากเว็บไซท์และส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook และ Google โดยทีมบริหารของ RISE จะนําข้อมลูท่ีรวบรวมมา

วิเคราะห์คดัเลือกโครงการของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนท่ีสร้างแล้วเสร็จแต่อาจจะยงัขายไม่หมด โดยนอกจากจะ

คดัเลือกจากตวัโครงการแล้ว ก็จะคดัเลือกเป็นรายห้องด้วย ซึ่งหากวิเคราะห์แล้วพบว่าโครงการท่ีได้ทําการคดัเลือกมามี

ความเหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ซือ้ RISE จะเร่ิมดําเนินการเจรจาทําสญัญาซือ้ขายห้องชดุของโครงการ

ดังกล่าวและนําห้องชุดท่ีได้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การปรับปรุงห้องให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มบริษัท 

ตกแต่งห้องให้ดูสวยงาม น่าอยู่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพ่ือนําเสนอให้แก่ลูกค้าในราคาท่ีคุ้มค่า ภายใน

ระยะเวลาท่ีลกูค้าต้องการเข้าพกัอาศยั รวมถึงการบริการท่ีสนบัสนนุการขายต่างๆ ทัง้ด้านการประสานงานกบัธนาคาร

หรือสถาบนัการเงินท่ีจะปล่อยกู้สินเช่ือให้กบัลกูค้า การตรวจห้องของลกูค้า และการโอนกรรมสิทธ์ิ อย่างไรก็ตาม หาก 

พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดงักล่าวไม่ตอบโจทย์แก่ความต้องการของลกูค้า RISE จะทําการค้นหาโครงการอ่ืนๆ เพ่ือ

นํามาวิเคราะห์และคดัเลือกตอ่ไป 

 

 

สรุปสถานะการขายและการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการภายใต้ธุรกิจลงทุนซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์สร้างเสร็จ

แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โครงการ 

สถานะการขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

ห้องชดุทัง้หมด 

(ยนิูต) 

สว่นท่ีขายได้แล้ว 

(ยนิูต) 

สว่นท่ีรอการขาย 

(ยนิูต) 

ความคืบหน้าใน

การขาย 

(ร้อยละ) 

สว่นท่ีโอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

(ยนิูต) 

สว่นท่ีรอโอน

กรรมสิทธ์ิ 

(ยนิูต) 

15 Sukhumvit Residences1 25 25 - 100 25 - 

Hue Sukhumvit 20 11 9 55 10 1 

1. ขายพร้อมกบัการ Guarantee Return Rate 5% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี จํานวน 12 ยนิูต 

2.2.4 ธุรกจิให้บริการบริหารจัดการนิตบุิคคลอาคารชุด 

 เพ่ือสร้างความประทบัใจท่ีดีให้กบัลกูค้า กลุ่มบริษัทมี ALL Prop ทําหน้าท่ีให้บริการด้านการบริหารจดัการนิติ

บคุคลอาคารชดุให้กบัโครงการท่ีพฒันาโดยกลุ่มบริษัท โดยจะเร่ิมให้บริการแก่ลกูค้าตัง้แต่วนัแรกท่ีเร่ิมมีการโอนห้องชุด

ของโครงการ และให้บริการตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาอีกอยา่งน้อย 1 ปี ขอบเขตของการให้บริการครอบคลมุตัง้แตก่ารบริหาร

จดัการนิติบุคคลอาคารชดุ งานซ่อมบํารุง รวมถึงงานรักษาความปลอดภยัและอ่ืนๆ โดยหลงัจากให้บริการครบ 1 ปีแล้ว 

คณะกรรมการนิติบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบริษัทผู้ ให้บริการใหม่ซึ่งอาจจะพิจารณาให้ ALL Prop บริหารจดัการ

รวบรวมข้อมลู 

Demand

วิเคราะห์และ

คดัเลือก

โครงการ

คดัเลือกห้องพกั

ท่ีมีศกัยภาพ
Value Added ขาย

3 - 6 เดือน 3 - 6 เดือน 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                             บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 30 

ต่ออีกได้ โดยปัจจุบนั ALL Prop บริหารจดัการนิติบุคคลอาคารชุด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Hybrid, The 

Excel Groove 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่บริษัทกําหนดกลุม่ลกูค้าเปา้หมายตามแบรนด์ของกลุม่บริษัท สรุปได้ดงันี ้

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแบรนด์ “The Excel” เป็นกลุม่ลกูค้าวยัทํางานท่ีเร่ิมมองหาท่ีพกัอาศยัเป็นของตวัเอง ใน

เขตชมุชนเมือง ช่วงอาย ุ25 - 35 ปี มีระดบัรายได้ต่อเดือนประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ซึง่กลุม่บริษัทมองว่าเป็นฐาน

ลูกค้าขนาดใหญ่เพราะเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมมีจํานวนมากขึน้และมีรายได้ประจําจากการทํางานท่ีเร่ิมมีความมั่นคงมากขึน้ 

หลงัจากพ้นช่วงจบการศึกษามาเป็นเวลา 4 – 5 ปี มีรายได้เพียงพอท่ีจะซือ้ห้องชุดคอนโดมิเนียมมาเพ่ืออยู่อาศยัแทนท่ี

ของการเช่าท่ีพกัอาศยัได้ กลุม่ลกูค้าหลกัอีกกลุม่หนึ่งคือกลุม่ลกูค้าประเภท Dual Income, No Kids (DINKs) ซึง่เป็นกลุม่

คนรุ่นใหมท่ี่มีชีวิตคูโ่ดยไมมี่ลกู และเป็นกลุม่ท่ีมีความมัน่คงทางการเงิน 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแบรนด์ “RISE” เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบั กลาง - กลางบน และเป็นกลุม่ลกูค้าวยั

ทํางาน ช่วงอายุ 25 - 35 ปี  เช่นเดียวกับ The Excel แต่เป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียสงูกว่ากลุ่มลกูค้าของ The Excel 

หรือมีรายได้ระดบัประมาณ 40,000 - 80,000 บาท ตอ่เดือน 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแบรนด์ “The Impression” เป็นกลุม่ลกูค้ารายได้ระดบับนทัง้คนไทยและคนตา่งชาติ ซึง่

ต้องการบ้านพกัตากอากาศท่ีมีความหรูหรา โดยกลุม่ลกูค้าดงักลา่วมีรายได้ตอ่เดือนระดบัประมาณ 150,000 บาทขึน้ไป 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของแบรนด์ “The Vision” เป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบักลาง-กลางบน เช่นเดียวกบั The 

Excel และ RISE หรือมีรายได้ระดบัประมาณ 40,000 - 100,000 บาท ต่อเดือน แต่ต้องการความเป็นบ้านพกัอาศยัมาก

ขึน้ เหมาะแก่กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นครอบครัว 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทเร่ิมต้นการกําหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของโครงการ จากการศึกษาอปุสงค์ของพืน้ท่ีท่ีต้องการ

พฒันาโครงการ หลงัจากนัน้จะพฒันาโครงการโดยคดัเลือกแบรนด์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลกูค้าในพืน้ท่ี ทําให้กลุ่มบริษัท

สามารถพฒันาโครงการท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าในพืน้ท่ีนัน้ๆ ได้อยา่งตรงจดุ 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

1. กลุ่มลูกค้าคนไทย : กลุ่มบริษัทมีทีมขายท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์สงู และมีความรู้ความ

เข้าใจในอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี รวมถึงมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

กบักลุม่บริษัท ทีมขายของกลุม่บริษัทมีความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของโครงการทัง้แนวคิดการ

ออกแบบ รูปลกัษณ์ ทําเล ความโดดเด่นและความน่าสนใจของโครงการ และสภาพตลาดโดยรอบให้แก่

ลกูค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการออกบูธตามงานอีเว้นท์ต่างๆ และสร้างสํานักงานขายบนพืน้ท่ีโครงการ 

และตามสถานท่ีท่ีมีผู้ คนหนาแน่นใกล้กับโครงการและเป็นท่ีสังเกตได้ง่าย เช่น สํานักงานขาย (Sale 

Gallery)  ท่ีถนนรัชดาภิเษกและซอยลาซาล  1 นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยังประกอบธุร กิจการขาย
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อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออยูอ่าศยัผา่นช่องทางการขายใหม ่โดยการจองห้องและการชําระเงินผา่นระบบออนไลน์

และระบบ QR payment ช่วยให้ลกูค้ามีความสะดวกสบายและช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางมาจองซือ้

โครงการ 

รูปประกอบ สํานกังานขายท่ีถนนรัชดาภิเษก และสํานกังานขายท่ีซอยลาซาล 1           

 

2. กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาต ิ: กลุ่มบริษัทไม่มีความต้องการพึ่งพิงลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงขยายกลุ่มลกูค้าไป

ยงักลุ่มลกูค้าชาวต่างชาติ ซึ่งมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัในต่างประเทศได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขต

บริหารพิเศษฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสงิคโปร์ ประเทศไต้หวนั และประเทศมาเลเซีย โดย 

Thai D ซึง่มีความชํานาญในตลาดประเทศดงักล่าวเป็นพิเศษ มีทีมขายท่ีมีความเข้าใจในความต้องการของ

ลกูค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างดี อีกทัง้เพ่ือเพิ่มช่องทางในการขายและกระจายกลุ่มลกูค้าในต่างประเทศให้

ทัว่ถึงมากย่ิงขึน้ Thai D ได้ใช้ระบบตวัแทนขายย่อย (sub agent) ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในสาธารณรัฐประชาชน

จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสงิคโปร์ ประเทศไต้หวนั ประเทศบรูไน และ

ประเทศมาเลเซีย โดยให้ sub agent ซึ่งเป็นคนท้องถ่ินและประจําอยู่ในแต่ละประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ แนะนํา

เสนอขายสินค้า และให้ผลตอบแทนเป็นค่านายหน้าแก่ sub agent นัน้ๆ รวมถึงการจดัทํา Road Show ใน

ต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไต้หวนั เป็นต้น ทัง้นีส้ดัสว่นลกูค้าชาวต่างชาติในแต่

ละโครงการจะไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนพืน้ท่ีขายทัง้หมดของแตล่ะโครงการ 

 สัดส่วนลูกค้าของโครงการที่ปิดการขายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โครงการ 
สัดส่วนการโอนห้องชุดตามจาํนวนพืน้ที่ขาย 

ไทย ต่างประเทศ 

The Excel Bearing 90% 10% 

The Excel Hideaway 93% 7% 

The Excel Hybrid 71% 29% 

The Excel Parc 55% 45% 

The Excel Udomsuk 94% 6% 

 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้มีการกําหนดอตัราการชําระเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ ของลกูค้าคนไทยและลกูค้า

ชาวตา่งชาติ สรุปได้ดงันี ้
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ลูกค้าคนไทย : กลุม่บริษัทกําหนดสดัสว่นการชําระเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ รวมเป็นประมาณร้อย

ละ 10 - 15 ของมลูคา่ห้องชดุ ซึง่คิดเป็นเงินจองและเงินทําสญัญาอยูท่ี่ประมาณ 50,000 บาทตอ่ยนิูต และมี

อตัราการผอ่นดาวน์ประมาณ 6,900 – 10,000 บาทตอ่งวด ทัง้นี ้สว่นท่ีเหลือประมาณร้อยละ 85 – 90 ของ

มลูคา่ห้องชดุ ลกูค้าจะชําระในวนัโอนกรรมสทิธ์ิ 

ลูกค้าชาวต่างชาต ิ: สดัสว่นการชําระเงินจองและเงินทําสญัญาคิดเป็นมลูค่าร้อยละ 30 ของมลูคา่ห้องชดุ โดย

ไมมี่งวดการจ่ายดาวน์เหมือนลกูค้าคนไทย ทัง้นี ้สว่นท่ีเหลือร้อยละ 70 ของมลูค่าห้องชดุ ลกูค้าจะชําระในวนั

โอนกรรมสทิธ์ิ 

 อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีลกูค้าไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีปรากฎในสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุได้ 

กลุม่บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการก่อนท่ีจะยดึเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีติดตามให้ชําระเงินครัง้ท่ี 1 : เม่ือลกูค้าค้างชําระเงินดาวน์ในงวดแรก นบัจากวนัผิดนดั 15 วนั บริษัทฯ 

จะสง่ SMS เพ่ือแจ้งเตือนการชําระเงินดงักลา่ว 

2. กรณีติดตามให้ชําระเงินครัง้ท่ี 2 : หลงัจากการติดตามครัง้ท่ี 1 และยงัไม่มีการชําระเงินภายใน 15 วนันบั

แต่วนัส่ง SMS (รวมเป็น 30 วนันบัจากวนัผิดนดัชําระตามข้อ 1) ฝ่ายการเงินจะส่งจดหมายทางไปรษณีย์

ให้ลกูค้ามาชําระยอดคงค้าง 

3. กรณีติดตามให้ชําระเงินครัง้ท่ี 3  : หลงัจากการติดตามครัง้ท่ี 2 และบริษัทฯ ยงัไม่ได้รับเงินท่ีค้างชําระจาก

ลกูค้า ฝ่ายกฎหมายจะออกจดหมายแจ้งทางไปรษณีย์เพ่ือให้ลกูค้ามาชําระเงินท่ีค้างชําระ หากลกูค้าไม่

ชําระเงินภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีได้รับจดหมายฉบบันี ้จะถือวา่ลกูค้าทําผิดเง่ือนไขตามสญัญาจะซือ้จะ

ขาย และถือเอาจดหมายฉบบันีเ้ป็นการบอกเลกิสญัญา 

 

ภาวะอุตสาหกรรม 

เศรษฐกจิโดยรวม 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยรวมท่ีผ่านมามีการเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ในปี 2560 มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึง่ขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 3.3 

และคาดว่าการขยายตัวจะยังคงต่อเน่ือง จากข้อมูลรอบ 9 เดือนปี 2561 GDP ขยายตัวท่ีร้อยละ 4.3 สํานักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช) คาดวา่ GDP จะขยายตวัท่ีร้อยละ 4.2 ในปี 2561 และอยูใ่นช่วงร้อยละ 3.5 

– 4.5 ในปี 2562 โดยจะได้รับปัจจยัสนบัสนนุจาก 1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดี 2) การลงทนุ

รวมท่ีปรับตัวดีขึน้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 3) การท่องเท่ียวท่ียังคงเติบโตจากจํานวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว

ต่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้โดยรวม และ 4) การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกซึง่จะช่วยสนบัสนนุด้านการสง่ออก การผลิตและการ

ลงทนุระหว่างประเทศ ทัง้นี ้จากปัจจยัสนบัสนนุข้างต้น จึงคาดว่าจะเป็นผลดีต่อการใช้จ่ายเพ่ือการอปุโภคบริโภคท่ีจะมี

กําลงัซือ้ท่ีสงูขึน้ ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและสง่เสริมให้แนวโน้มของอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์มีภาพรวมท่ีดีขึน้ 
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อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

โครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายที่เปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2557 - 2561 

 
2557 2558 2559 2560 2561 

มลูคา่โครงการทัง้หมด (ล้านบาท) 344,549  435,056  382,110  441,661  565,811  

การเปลีย่นแปลง (ร้อยละ) (10.6) 26.3 (12.2) 15.6 28.1 

จํานวนยนิูต (ยนิูต) 114,094  107,990  110,557  114,477  125,118  

การเปลีย่นแปลง (ร้อยละ) (13.3) (5.3) 2.4 3.5 9.3 

ราคายนิูตเฉลี่ย (ล้านบาท/ยนิูต) 3.02  4.03  3.46  3.86   4.52  

จากข้อมลูของ Agency for Real Estate Affairs (Area) โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลมีจํานวนทัง้สิน้ 125,118 ยนิูต เพิ่มขึน้กว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 9.3 ซึง่เป็นอตัราการเพิ่มขึน้ท่ีสงูท่ีสดุในช่วง 5 

ปีท่ีผ่านมา หากพิจารณาในสว่นของมลูค่าโครงการท่ีเปิดขายใหม่ ในปี 2561 มีมลูค่าทัง้สิน้ 565,811 ล้านบาท สงูขึน้จาก

ปีก่อนหน้าร้อยละ 28.1 สําหรับราคายนิูตเฉล่ียในปี 2561 อยู่ท่ี 4.52 ล้านบาทต่อยนิูต สงูท่ีสดุในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดย

การเพิ่มขึน้ของมูลค่าโครงการ จํานวนยูนิต และราคายูนิตเฉล่ีย สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ ประกอบการณ์

อสงัหาริมทรัพย์ตอ่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และสภาวะอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ทัง้นี ้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดขายใหมใ่นสว่นท่ีเป็นโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ สามารถ

สรุปได้ดงันี ้

สัดส่วนโครงการคอนโดมเินียมที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2558 - 2561 

 

จากข้อมูลข้างต้น ในช่วงปี 2560 – 2561 กลุ่มผู้ ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนา

โครงการคอนโดมิเนียมท่ีระดบัราคา 2 – 10 ล้านบาทต่อยนิูตมากขึน้ จากสดัส่วนของโครงการเปิดขายใหม่ท่ีเพิ่มมากขึน้

ในช่วง 2 ปีลา่สดุ โดยสว่นมากเป็นโครงการท่ีมีทําเลอยูใ่นเมืองตามเส้นทางคมนาคมสาธารณะ เช่น แนวรถไฟฟา้ ในขณะ
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ท่ีโครงการท่ีระดับราคาต่ํากว่า 2 ล้านบาทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นผลมาจากราคาท่ีดินท่ีสูงขึน้ ส่งผลให้

ผู้ประกอบการต้องปรับราคาขายขึน้ตามต้นทนุการพฒันาโครงการท่ีสงูขึน้      

สัดส่วนโครงการแนวราบที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2558 - 2561 

 

โครงการแนวราบส่วนใหญ่ท่ีเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะอยู่ท่ีระดบัราคา 2 – 5 ล้านบาทต่อยนิูต

มาตลอดตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในขณะท่ีโครงการท่ีระดบัราคาต่ํากว่า 2 ล้านบาทมีแนวโน้มลดลงซึ่งเป็นผลมาจาก

ราคาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการท่ีสงูขึน้ ทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาขายขึน้ เช่นเดียวกบัโครงการคอนโดมิเนียม 

ยอดขายและอุปทานคงค้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 

2557 - 2561 

ในภาพรวม ปี 2561 เป็นปีท่ีมีการเปิดขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่สูงสุดในรอบ 5 ปีหลงัสุด ส่งผลให้มี

จํานวนยูนิตทัง้หมด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 320,345 ยูนิต สงูกว่าจํานวนยูนิตทัง้หมดในปี 

2560 ซึง่มีจํานวนอยู่ท่ี 298,806 ยนิูต ในขณะท่ียอดขายระหว่างปีมีจํานวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา 

โดยในปี 2561 มียอดขายทัง้สิน้ 120,577 ยูนิต สงูขึน้กว่าปี 2560 ท่ีมียอดขายอยู่ท่ี 103,579 ยูนิต สะท้อนให้เห็นการ

เติบโตของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทัง้ในด้านของอปุทานและอปุสงค์ในปี 2561  

รายการ (หน่วย: ยนิูต) 2557 2558 2559 2560 2561 

อปุทานคงค้าง ณ ต้นปี 144,098 167,557 171,905 184,329 195,227 

ยนิูตท่ีเปิดขายใหม่ระหวา่งปี 114,094 107,990 110,577 114,477 125,118 

จาํนวนยูนิตทัง้หมดในปี 258,192 275,547 282,482 298,806 320,345 

ยอดขายระหวา่งปี  90,635 103,642 98,153 103,579 120,577 

อุปทานคงค้าง ณ สิน้ปี 167,557 171,905 184,329 195,227 199,768 

สดัส่วนการขาย (ร้อยละ) 35.1 37.6 34.7 34.7 37.6 
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอปุสงค์ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2561 จะสงูสดุในรอบ 5 ปีหลงัสดุ แต่สดัส่วนการ

ขายไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปมากนกัในระหวา่งปี 2557 - 2561 โดยอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 35 – 38 มาตลอด แสดงให้เห็นถึง

ยอดขายหรืออปุสงค์ยงัไม่สามารถดดูซบัอปุทานในตลาดท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีได้ทัง้หมด สง่ผลให้เกิดยอดอปุทานคงค้าง

ในตลาดสะสมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2561 มียอดอปุทานคงค้างในตลาดสงูกว่าปีก่อนหน้า

ร้อยละ 2.3 

ยอดขายและอุปทานคงค้างของโครงการคอนโดมเินียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2557 – 

2561 

หากพิจารณาในส่วนของอปุทานและอปุสงค์ของตลาดคอนโดมิเนียมจะพบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนั

กบัภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย โดยในปี 2561 มีจํานวนยนิูตท่ีเปิดขายใหม ่74,380 ยนิูต ซึง่สงูท่ีสดุในรอบ 

5 ปีหลงัสุด โดยเพิ่มขึน้ปีก่อนหน้าซึ่งมีจํานวนอยู่ท่ี 63,626 ยูนิต ในส่วนของยอดขายระหว่างปี ในปี 2561 มียอดขาย

ทัง้สิน้ 69,352 ยนิูต ซึง่สงูท่ีสดุในรอบ 5 ปีหลงัสดุเช่นเดียวกบัจํานวนยนิูตท่ีเปิดขายใหม่ระหวา่งปี โดยเพิ่มขึน้กวา่ปี 2560 

ท่ีมียอดขายอยู่ท่ี 56,634 ยนิูต อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึน้ของยอดขายหรืออปุสงค์ยงัคงไม่สามารถดดูซบัอปุทานท่ีเกิดขึน้

ได้ทัง้หมดในปีเช่นเดียวกบัภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย แต่สดัสว่นการขายไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปมาก

นกัในระหว่างปี 2557 - 2561 โดยอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 42 – 47 มาตลอด สง่ผลให้เกิดอปุทานคงค้างของคอนโดมิเนียมอยู่ท่ี 

81,818 ยนิูต สงูขึน้กวา่ปีก่อนหน้าร้อยละ 6.5 

ยอดขายและอุปทานคงค้างของโครงการแนวราบ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2557 - 2561 

ข้อมลูของโครงการแนวราบปี 2561 มีจํานวนยนิูตท่ีเปิดขายใหม่ 42,788 ยนิูต ลดลงจากปีก่อนหน้าซึง่มีจํานวน

อยูท่ี่ 45,679 ยนิูต สง่ผลให้จํานวนยนิูตทัง้หมดหรืออปุทานรวมในปี 2561 เพิ่มขึน้เป็น 142,330 ยนิูต ในสว่นของยอดขาย

รายการ (หน่วย: ยนิูต) 2557 2558 2559 2560 2561 

อปุทานคงค้าง ณ ต้นปี 51,260 63,536 67,349 69,798 76,790 

ยนิูตท่ีเปิดขายใหม่ระหวา่งปี 65,298 62,833 58,350 63,626 74,380 

จาํนวนยูนิตทัง้หมดในปี 116,558 126,369 125,699 133,424 151,170 

ยอดขายระหวา่งปี 53,022 59,020 55,901 56,634 69,352 

อุปทานคงค้าง ณ สิน้ปี 63,536 67,349 69,798 76,790 81,818 

สดัส่วนการขาย (ร้อยละ) 45.5% 46.7% 44.5% 42.4% 45.9% 

รายการ (หน่วย: ยนิูต) 2557 2558 2559 2560 2561 

อปุทานคงค้าง ณ ต้นปี 82,000 90,524 88,825 94,181 99,542 

ยนิูตท่ีเปิดขายใหม่ระหวา่งปี 40,966 37,564 42,078 45,679 42,788 

จาํนวนยูนิตทัง้หมดในปี 122,966 128,088 130,903 139,860 142,330 

ยอดขายระหวา่งปี 32,442 39,263 36,722 40,318 43,676 

อุปทานคงค้าง ณ สิน้ปี 90,524 88,825 94,181 99,542 98,654 

สดัส่วนการขาย (ร้อยละ) 26.4% 30.7% 28.1% 28.8% 30.7% 
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ระหว่างปี ในปี 2561 มียอดขายทัง้สิน้ 43,676 ยนิูต ซึง่สงูท่ีสดุในรอบ 5 ปีหลงัสดุเช่นเดียวกบัข้อมลูยอดขายระหว่างปีใน

ภาพรวมและโครงการคอนโดมิเนียม โดยเพิ่มขึน้กวา่ปี 2560 ท่ีมียอดขายอยูท่ี่ 40,318 ยนิูต ซึง่การเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ท่ีสงู

กวา่อปุทานท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2561 สง่ผลให้อปุทานคงค้าง ณ สิน้ปีอยูท่ี่ 98,654 ยนิูต น้อยลงกวา่ปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ 0.9 

ผลกระทบจากการปรับเกณฑ์คุมสนิเช่ืออสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้ประกาศปรับปรุงกฏเกณฑ์การกํากบัดแูลสนิเช่ือเพ่ือท่ี

อยู่อาศยั ซึง่มีวตัถปุระสงค์คือ 1) เพ่ือการยกระดบัมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของสถาบนัทางการเงิน 2)

เพ่ือลดดีมานด์เทียม และยกระดับดีมานด์จริง เพ่ือควบคุมราคาท่ีอยู่อาศัยให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสม และ 3) เพ่ือเป็น

มาตรการเชิงปอ้งกนัความเส่ียงเชิงระบบ ปอ้งกนัการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภาพรวม ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

อสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวม เน่ืองจากกฎเกณฑ์ดงักล่าวจะควบคุมการกําหนดเงินดาวน์ขัน้ต่ําหรืออตัราส่วนสินเช่ือต่อ

มลูค่าหลกัประกนั (LTV) สําหรับลกูค้าผู้ มีวงเงินกู้ ท่ีอยู่อาศยัมากกว่า 2 วงเงินขึน้ไปและกู้ เพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในระดบั

ราคามากกว่า 10.0 ล้านบาท รวมถึงให้นบัรวมสินเช่ือ Top-up ในวงเงินท่ีขอกู้  ทําให้ลกูค้าท่ีต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยัมีภาระ

ในการผอ่นดาวน์มากขึน้ และสง่ผลให้กําลงัซือ้ในภาพรวมของอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ลดลง 

ทัง้นี ้การปรับปรุงกฎเกณฑ์ดงักล่าว จะสง่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ในด้านของกําลงัซือ้จาก

ลกูค้าท่ีมีแนวโน้มจะปรับตวัลงในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ตามในระยะยาวผลกระทบจากการปรับปรุงกฎเกณฑ์ดงักล่าวจะ

เป็นผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากจะเป็นการป้องกันโอกาสการเกิดวิกฤตฟองสบู่ของ

อสงัหาริมทรัพย์ และช่วยให้อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ไมการเติบโตในระดบัท่ีเหมาะสม 

หากพิจารณาผลกระทบของกฎเกณฑ์ดงักลา่วกบักลุม่ลกูค้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์จะพบวา่ จะแบง่กลุม่ลกูค้า

ท่ีได้รับผลกระทบเป็น 3 กลุม่ คือ 

1. กลุม่ลกูค้าคอนโดมิเนียมระดบัลา่งถึงระดบักลาง : อาจจะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ เน่ืองจากกลุม่ลกูค้าท่ี

ซือ้คอนโดมิเนียมในช่วงราคานีส้ว่นใหญ่ ต้องพึง่แหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินเป็นหลกั 

2. กลุม่ลกูค้าคอนโดมิเนียมระดบับน : อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เน่ืองจากกลุม่ลกูค้ากลุม่นีมี้กําลงั

ซือ้เพียงพอตอ่การปรับตวัขึน้ของสดัสว่นเงินมดัจํา เงินจอง และเงินดาวน์ 

3. กลุ่มลกูค้าโครงการแนวราบ : อาจจะได้รับผลกระทบน้อย เน่ืองจากกลุ่มลกูค้ากลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นผู้ ซือ้

อสงัหาริมทรัพย์หลงัแรกเพ่ืออยู่อาศยัจริง จึงไม่โดนผลกระทบจากการปรับขึน้สดัส่วนเงินมดัจํา เงินจอง 

และเงินดาวน์ 

โดยในส่วนของผลกระทบจากการปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าวท่ีอาจมีต่อกลุ่มบริษัท สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมท่ี 3.1.3. ความเสีย่งจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยัของสถาบนัการเงิน 

ผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้นโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้ประกาศปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายจากเดิมท่ีร้อยละ 

1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึง่จะกระทบต่อภาพรวมอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวม ทัง้ผู้พฒันาโครงการท่ีจะมี

ต้นทนุการพฒันาโครงการท่ีสงูขึน้ และกําลงัซือ้จากลกูค้าท่ีจะมีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป โดยกลุ่มลกูค้าท่ี
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ได้รับผลกระทบหลกัคือกลุ่มลูกค้าระดบัล่างถึงระดบักลาง เน่ืองจากกําลงัซือ้จากลกูค้ากลุ่มนีม้าจากการกู้ ยืมเงินจาก

สถาบนัการเงินเป็นหลกั 

โดยภาพรวมแล้วสภาวะอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 ยงัคงมีการเติบโตในระดบัท่ีสงูทัง้ในด้านของอปุ

สงค์ และอปุทาน ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเติบโตของอปุสงค์นัน้ยงัคง

ไม่สามารถดูดซบัปริมาณอุปทานท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีได้ ส่งผลให้เกิดอุปทานคงค้างเพิ่มขึน้ทุกปี เว้นแต่อุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบท่ีมีปริมาณอปุสงค์ดดูซบัอปุทานได้ และมีปริมาณอปุทานคงค้างลดลง 

สําหรับแนวโน้มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2562 หากพิจารณาผลกระทบจากการปรับเกณฑ์คมุสินเช่ือ

อสงัหาริมทรัพย์ และการปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีประกาศใช้ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 

2561 จะพบว่าภาพรวมของอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบในปี 2562 จากกําลงัซือ้ของลกูค้าท่ี

ลดลง โดยกลุ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับล่างถึงระดับกลางเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 

ผู้ประกอบการอาจต้องปรับกลยทุธ์ในการเปิดขายโครงการระดบับนเพิ่มมากขึน้ หรือนําเสนอจดุเด่นหรือลกัษณะเด่นของ

โครงการท่ีสามารถดงึดดูกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้มากขึน้ หรือปรับตวัจากการพฒันาโครงการ Low rise เป็น High rise เพ่ือ

ขยายเวลาผอ่นชําระเงินดาวน์ ให้ลกูค้ามีอตัราการผอ่นชําระเงินดาวน์ในแตล่ะงวดลดลง 

การแข่งขันและคู่แข่งในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

 จากปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจท่ีกําลงัฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการขยายการลงทนุของภาครัฐท่ีเพิ่มมากขึน้ 

ส่งผลให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันท่ีสูงและมีคู่แข่งหลายราย ซึ่งคู่แข่งหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่

ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีมีแนวคิดการประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกบักลุ่มบริษัท อีกทัง้มีช่วงราคาขายเฉล่ียต่อยนิูต

และทําเลท่ีตัง้ใกล้เคียงกนั สรุปได้ดงันี ้

คูแ่ข่งแบรนด์ The Excel (ช่วงราคาขายประมาณ 60,000 ถงึ 90,000 บาท ตอ่ตารางเมตร) 

ทําเลรัชดา-ห้วยขวาง 

โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย  

(บาทตอ่ตารางเมตร) 

Chapter One Eco รัชดา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 108,000 – 120,000 

Plum Condo บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 65,000 – 78,400 

Brown Condo ลาดพร้าว บริษัท แอสเซทไวส์ จํากดั 65,000 – 80,000 

Asher Suthisan บริษัท เอ พลสั เรียลเอสเตท จํากดั 62,000 – 74,000 

MAESTRO19 Ratchada19 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 99,500 – 115,000 

The Cube Premium Ratchada บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี ้จํากดั 72,000 – 90,000 

ทําเลซอยลาซาล (ซอยสขุมุวิท 105) 
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โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย  

(บาทตอ่ตารางเมตร) 

VERY LASALLE บริษัท เทคลฟิวิ่ง จํากดั 73,000 

ASPEN LASALLE 1 บริษัท มานะ พฒันาการ จํากดั 73,000 

ASPEN LASALLE 2 บริษัท มานะ พฒันาการ จํากดั 72,000 

KNIGHTBRIDGE COLLAGE 107 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 120,000 

NOTING HILL 105 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 80,000 

THE NICHE MONO 50 บริษัท เสนา ฮนัคิว 2 จํากดั 92,000 

ทําเลสขุมุวิท 50 และ สขุมุวิท 71 

โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย  

(บาทตอ่ตารางเมตร) 

Haru Haru บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 80,000 – 100,000 

The Line Sukhumvit 71 บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 140,000 – 165,000 

Tree Condo บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จํากดั 100,000 – 130,000 

SERIO Sukhumvit 50 บริษัท ไทยทวีพร ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

บริษัท ซีเอม็เอ็ม กรุ๊ป จํากดั 

100,000 – 115,000 

The Niech Mono บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 83,000 – 98,000 

Life Sukhumvit 48 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 86,300 – 104 ,000 

The Tree On-nut Station บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 120,000 

Mayfair Place Sukhumvit 50 บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี ้(2015) จํากดั 100,000 – 130,000 

ทําเลคคูต 

โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย 

(บาทตอ่ตารางเมตร) 

Lumpini Town ship บริษัท แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

N/A 

The Kith Plus Phahonyothin 

Khukhot 

บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั(มหาชน) 39,000 
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คูแ่ข่งแบรนด์ RISE (ช่วงราคาขายประมาณ 80,000 ถงึ 140,000 บาท ตอ่ตารางเมตร) 

ทําเลพระราม 9 

โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย  

(บาทตอ่ตารางเมตร) 

Plum Condo Ramkhamhaeng บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 84,000 

Ideo New Rama 9 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 91,000 

Metris Rama 9 - Ramkhamhaeng บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 110,000 

พืน้ท่ีพหลโยธิน - อินทามาระ 

โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย  

(บาทตอ่ตารางเมตร) 

Socio Intamara Condominium บริษัท บิวดิง้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 95,000 

Lumpini Selected Sutthisan-

Saphankwai 

บริษัท แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

103,600 

The Editor บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 167,000 – 173,000 

The Signature by Urbano บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 150,000 – 197,000 

The Reserve Phahol-Pradipa บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 149,000 – 175,500 

The Line Phahon-Pradipat บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 155,000 – 166,700 

M Jatujak บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 142,500 – 157,000 

Notting Hill Jatujak - Interchange บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 120,000 – 130,000 

Ideo Phahol-Chatuchak บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 140,000 – 176,000 

Metro Luxe Rosegold บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน) 97,000 – 102,000 

คูแ่ข่งแบรนด์ The Impression (ช่วงราคาขายประมาณ 200,000 บาท ตอ่ตารางเมตร) 

ทําเลภเูก็ต 

โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย  

(บาทตอ่ตารางเมตร) 

TwinPalms Residences MontAzure 

Phuket 

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี ้จํากดั ร่วมทนุกบั  

PHILEAN capital และ ARCH capital 

180,000 
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Sheraton Phuket Grand Bay Resort บริษัท เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 178,000 

Grand Himalai บริษัท บล ูฮอริซนั เดเวลลอปเมนท์ส จํากดั 165,000 

Courtyard by Marriott Phuket บริษัท บล ูฮอริซนั เดเวลลอปเมนท์ส จํากดั 136,000 

คูแ่ข่งแบรนด์ The Vision (ช่วงราคาขายประมาณ 4.0 ถงึ 5.0 ล้านบาท ตอ่ยนิูต) 

ทําเลลาดปลาเค้า, เกษตร-นวมินทร์, วชัรพล 

โครงการ พฒันาโดย ราคาขาย  

(ล้านบาทตอ่ยนิูต) 

Areeya Tobe บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 4.59 

Areeya Daily บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 4.09 

บ้านกลางเมือง นวมินทร์ 42 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 4.35 

บ้านกลางเมือง เกษตร-นวมินทร์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 4.59 

The Trust เกษตร-นวมินทร์ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 4.79 

Plex รามอินทรา บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 4.79 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

การคัดเลือกทาํเลที่ตัง้โครงการที่มีศักยภาพ 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคัญกับการคัดเลือกทําเลท่ีตัง้ของโครงการ โดยมีปัจจัยหลักท่ีใช้ในการประกอบการ

พิจารณาคือ จํานวนและความหนาแน่นของประชากรในบริเวณท่ีตัง้โครงการ เส้นทางและระยะเวลาท่ีผู้พกัอาศยัจะใช้ใน

การเดินทางเพ่ือเข้าถึงแหล่งชมุชน แหลง่ทํางานหรือย่านธุรกิจ ระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีอํานวยความ

สะดวกในบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเฉพาะระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ สถานีขนส่งมวลชนระบบ

รางทัง้ BTS และ MRT จุดขึน้-ลงของระบบทางพิเศษหรือทางด่วน เป็นต้น ถึงแม้ว่าท่ีตัง้ของโครงการอาจจะไม่ได้อยู่ใน

ระยะเดินเท้าจากจดุคมนาคมขนส่งสาธารณะ แต่ก็อยู่ในระยะท่ีผู้พกัอาศยัสามารถเดินทางได้สะดวกสบายและสามารถ

เข้าออกโครงการได้จากหลายเส้นทาง  

กลุ่มบริษัทนําหลักการข้างต้นมาใช้ตัง้แต่โครงการแรกๆ โดยเร่ิมต้นจากเขตพืน้ท่ีซึ่งมีความเช่ียวชาญ คือ 

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ได้แก่ ย่านอดุมสขุ แบร่ิง และซอยลาซาล ซึง่เป็นทําเลท่ีมีศกัยภาพด้านการเติบโตของพืน้ท่ี

อยู่อาศัย เน่ืองจากเป็นเขตชุมชนอยู่ไม่ไกลจากแหล่งทํางาน มีโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้าและสิ่งอํานวยความ

สะดวกตา่งๆ ครบถ้วน ด้านเส้นทางคมนาคมสาธารณะสามารถเช่ือมต่อสูใ่จกลางเมืองได้อย่างสะดวก ทัง้ทางรถยนต์และ

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สว่นต่อขยายอ่อนนชุ-แบร่ิง จึงทําให้โครงการในระยะแรกของกลุม่บริษัทอยู่ในบริเวณนีท้ัง้หมด 

ได้แก่ The Excel Bearing, The Excel Hideaway, The Excel Hybrid, The Excel Parc, The Excel Groove และ The 

Excel Udomsuk  ด้วยความสําเร็จด้านยอดขายท่ีได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจนสามารถปิดการขายแต่ละ
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โครงการได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มบริษัทจึงได้นําแนวคิดข้างต้นมาปรับใช้ในการคดัเลือกทําเลเพ่ือพฒันาโครงการต่างๆ เม่ือ

เร่ิมมีโครงการในเขตเมืองมากขึน้ โดยเฉพาะทําเล รัชดา-พระราม 9 ซึง่กลุม่บริษัทมองวา่เป็นทําเลท่ีมีศกัยภาพอีกแห่งหนึ่ง 

เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีรองรับการขยายตวัของศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) ท่ีขยบัขยายออกไปจากเขตสีลม สาทร และสขุุมวิท

ชัน้ใน ซึ่งเร่ิมมีอาคารสํานกังานเพิ่มมากขึน้ รวมถึงเป็นศนูย์รวมด้านการคมนาคม ทัง้ทางรถยนต์เน่ืองจากมีการเช่ือมต่อ

ของถนนสายหลักหลายเส้นทาง เช่น สุขุมวิท, อโศก, ดินแดง, พระราม 9 และ วิภาวดีรังสิต และทางขนส่งระบบราง

สาธารณะทัง้รถไฟฟา้ BTS, MRT และ Airport Link ทัง้หมดนีเ้ป็นปัจจยัหลกัท่ีทําให้กลุ่มบริษัทเร่ิมเข้าไปพฒันาโครงการ

ในบริเวณดงักลา่วเพิ่มมากขึน้ 

นอกเหนือจากการให้ความสําคญัในการคดัเลือกท่ีดินในการพฒันาโครงการแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัใน

การคัดเลือกท่ีตัง้ของสํานักงานขาย เน่ืองจากท่ีตัง้ของโครงการส่วนใหญ่เป็นทําเลท่ีไม่ได้อยู่ในระยะเดินเท้าจากจุด

คมนาคมขนสง่สาธารณะ กลุม่บริษัทจงึสร้างสํานกังานขายบริเวณท่ีผู้คนสามารถสงัเกตได้ง่าย มี Traffic ของคนสญัจรไป

มาสูง แต่ยังคงใกล้เคียงกับบริเวณท่ีตัง้โครงการ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการขายแก่ผู้คนท่ีสญัจรไปมาในละแวกนัน้ โดยใน

สํานกังานขายแต่ละแห่ง จะรวบรวมโครงการของกลุ่มบริษัทในละแวกใกล้เคียงไว้ในสํานกังานขายเดียวกนั ซึ่งมีข้อดีคือ

สามารถลดต้นทนุของการตัง้สํานกังานขายทัง้ในสว่นของค่าเช่าสํานกังาน คา่ตกแตง่ และคา่ตอบแทนพนกังานขาย อีกทัง้

ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายโครงการทัง้หมดของกลุ่มบริษัทในละแวกนัน้ด้วย ปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีสํานักงานขาย

ทัง้หมด 2 แหง่ ได้แก่ สํานกังานขายถนนรัชดาภิเษก และสํานกังานขายซอยลาซาล 1 

การตัง้ราคาสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

การตัง้ราคาห้องชุดโครงการของกลุ่มบริษัทจะต้องสอดคล้องกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายและเป็นราคาท่ีแข่งขนัได้

กบัโครงการของผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกนั โดยท่ีผา่นมา การพฒันาโครงการโดยเฉพาะแบรนด์ The 

Excel กลุ่มบริษัทได้กําหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจนคือ กลุ่มวยัเร่ิมทํางาน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมมองหาท่ีพกัอาศยั

เป็นของตวัเองในเขตชุมชนเมือง มีช่วงอายปุระมาณ 25 - 35 ปี โดยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในระดบั 25,000 - 50,000 

บาท ซึ่งกลุ่มบริษัทมองว่าเป็นฐานลกูค้าขนาดใหญ่และเป็นช่วงวยัท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองเพราะมี

รายได้ประจําจากการทํางานท่ีเร่ิมมีความมัน่คงมากขึน้ หลงัจากพ้นช่วงจบการศึกษามาเป็นเวลา 4 - 5 ปี มีรายได้เพียง

พอท่ีจะซือ้ห้องชดุคอนโดมิเนียมท่ีราคาไม่สงูมากเพ่ืออยู่อาศยัแทนท่ีของการเช่าท่ีพกัอาศยัได้ ในขณะท่ีโครงการท่ีพฒันา

ภายใต้แบรนด์ RISE จะเป็นกลุม่ลกูค้าวยัทํางาน ช่วงอาย ุ25 - 35 ปี เช่นเดียวกบั The Excel แต่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อปีสงูกว่าแบรนด์ The Excel จากความชัดเจนของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายและเหตุผลสนับสนุนข้างต้น ทําให้กลุ่ม

บริษัทสามารถตัง้ราคาท่ีเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการแต่ละแห่ง รวมไปถึงการวางแผนการตลาดและ

โปรโมชัน่ต่างๆ ท่ีจะช่วยดงึดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายต่อโครงการของกลุม่บริษัท ตวัอย่างเช่น การออกบทูใน

งานอสงัหาริมทรัพย์และห้างสรรพสินค้าเพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ การให้ลกูค้าท่ีมีความสนใจในโครงการได้จองสิทธิ

เพ่ือรับสว่นลดพิเศษ การจดัโปรโมชัน่เพ่ือกระตุ้นยอดขายในช่วงท่ีใกล้จะปิดโครงการ เป็นต้น  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทจะเข้าไปศึกษาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการอ่ืน ในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือ

นํามาเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในด้านการกําหนดราคาขาย การตลาดและโปรโมชัน่ต่างๆ ทัง้นี ้การตัง้ราคาห้อง

ชุดโครงการของกลุ่มบริษัท การกําหนดกลยุทธ์การตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ จะต้องสามารถแข่งขันกับ
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โครงการอ่ืนๆ ได้ โดยท่ียงัสามารถรักษาอตัราการทํากําไรของโครงการตามแผนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 

Study) ท่ีกลุม่บริษัทได้วางแผนไว้ 

นอกเหนือจากกลยทุธ์ในการตัง้ราคาขายโครงการในข้างต้น ในบางโครงการท่ีกลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการ

ขายห้องชดุแก่กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นนกัลงทนุท่ีมุง่หาผลตอบแทนจากการปลอ่ยเช่าห้องชดุ กลุม่บริษัทอาจพิจารณาขายห้องชดุ

พร้อมกบัเง่ือนไขการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ซือ้เสมือนการปลอ่ยเช่า ในระยะเวลาท่ีกําหนด (Guarantee return rate (GRR)) 

โดยกลุ่มบริษัทจะทําการรวบรวมข้อมลูอตัราค่าเช่าคอนโด หรือห้องพกัในบริเวณนัน้ๆ และนํามาวิเคราะห์เพ่ือกําหนด 

GRR ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงการท่ีมีการขายห้องชุดพร้อม GRR ทัง้หมด 3 โครงการได้แก่ The Excel Hybrid, 

Impression Phuket และ 15 Sukhumvit Residences 

การออกแบบที่ทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาโครงการภายใต้แนวคิด “We Make Luxury Accessible” ซึ่งหมายถึง

การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีหรูหราแต่ในราคาท่ีจบัต้องได้ โดยเร่ิมจากการออกแบบโครงการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สวยงาม ทนัสมยั 

เพ่ือสร้างความแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียงท่ีมีระดบัราคาเดียวกนั มุ่งเน้นการบริหารจดัการพืน้ท่ีใช้สอย

ในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้ในส่วนของพืน้ท่ีห้องพักอาศัย พืน้ท่ีส่วนกลาง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยการ

พัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ The Excel และ RISE นัน้ กลุ่มบริษัทออกแบบโครงการโดยยึดหลกัวิถีการใช้ชีวิตหรือ 

Lifestyle ของผู้พกัอาศยัท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสนใจในเทคโนโลยี ชอบหาข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์และโซเชียล

เน็ตเวิร์ก รักความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตและการทํางาน ทําให้การออกแบบพืน้ท่ีห้องพกัอาศยัต้องมีขนาดท่ีพอดีในการใช้

ชีวิตประจําวนั ห้องทกุห้องจะแถมเฟอร์นิเจอร์ครบชดุ (Fully furnished) เช่น กลอนประตแูบบ Digital Door Lock โซฟา ตู้

วางทีวี ชดุโต๊ะและเก้าอีท้านข้าว ฉากกนัอาบนํา้ เตียง และเคร่ืองปรับอากาศ ทําให้ผู้ ท่ีจะพกัอาศยัสามารถเข้าอยู่ได้ทนัที 

โดยท่ีไม่ต้องเสียเวลาจดัหาเฟอร์นิเจอร์เพ่ือให้เข้ากับห้องพกั ในด้านพืน้ท่ีส่วนกลางและสาธารณูปโภคของทกุโครงการ 

กลุ่มบริษัทได้จดัสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีอย่างครบถ้วน ครอบคลมุทัง้ในบริเวณล็อบบี ้(Lobby) สระว่ายนํา้ ห้องฟิต

เนส และพืน้ท่ีนัง่เล่นพกัผ่อน ทําให้ผู้พกัอาศยัได้รับความสะดวกสบาย นอกจากนี ้ในการพฒันาโครงการภายใต้แบรนด์ 

“RISE” กลุม่บริษัทได้เพิ่มเติมความทนัสมยัในด้านท่ีพกัอาศยัและสาธารณปูโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยั 

เช่น ระบบ Home Intelligence System หรือระบบควบคุมแสงสว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในห้องโดยการสัง่งานผ่าน

แอปพลิเคชนัมือถือ การติดตัง้อปุกรณ์ Smart Device ภายในห้องพกั  เช่น Smart Mirror กระจกเงาอจัฉริยะฝังจอภาพ 

แสดงข้อมลูสภาพอากาศและนดัหมายต่างๆ Nasket ซึ่งเป็นอปุกรณ์สําหรับสัง่สินค้าอปุโภคบริโภคจากซุปเปอร์มาร์เก็ต 

รวมถึงการเรียกใช้บริการต่างๆ เช่น สัง่อาหาร บริการแม่บ้านทําความสะอาด ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

เป็นต้น ในพืน้ท่ีสว่นกลางของโครงการ ได้จดัให้มี Super Hi-speed Internet ในบริเวณลอ็บบี ้พืน้ท่ี Co-Working Space 

และร้านค้าต่างๆ เป็นต้น ทัง้นี ้ เม่ือเปรียบเทียบราคาขายห้องชุดโครงการของกลุ่มบริษัท กบัโครงการของคู่แข่งท่ีระดบั

ราคาใกล้เคียงกนั ในพืน้ท่ีบริเวณเดียวกนั กลุม่บริษัทเช่ือว่ากลยทุธ์การออกแบบโครงการท่ีมีความสวยงามและทนัสมยั มี

พืน้ท่ีพกัอาศยัและสาธารณปูโภคท่ีครบครัน สะดวกสบาย จะเป็นจดุแข็งท่ีเหนือกว่าโครงการของคู่แข่งในบริเวณเดียวกนั 

ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าเปา้หมายในพืน้ท่ี และทําให้โครงการท่ีผ่านมา กลุม่บริษัทสามารถปิดการขายโครงการ

ได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้  
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การควบคุมต้นทุนและคุณภาพการก่อสร้าง 

การควบคุมต้นทุนการก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษัท เร่ิมตัง้แต่การจัดหาวสัดุก่อสร้างบางประเภทท่ีไม่ผ่าน

ผู้ รับเหมา โดยฝ่ายจดัซือ้ของกลุ่มบริษัทจะวางแผนการจดัซือ้ของแต่ละโครงการ และคดัเลือกคู่ค้าจากรายช่ือคู่ค้าท่ีได้รับ

การอนุมัติ หรืออย่างน้อย 3 ราย ตามขัน้ตอนการเปรียบเทียบราคา หลังจากนัน้จึงทําการสั่งซือ้จากคู่ค้าท่ีได้รับการ

คดัเลือกและอนมุติัตามขัน้ตอนเพ่ือท่ีจะดําเนินการส่งมอบวสัดกุ่อสร้างดงักล่าวให้แก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ทัง้นี ้การท่ีกลุ่ม

บริษัทสามารถจดัหาวสัดกุ่อสร้างบางประเภทเอง เช่น เหล็กเส้น เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ เป็นต้น ทําให้สามารถ

จัดหาวัสดุได้ในราคาท่ีต่ํากว่าการสั่งซือ้ผ่านผู้ รับเหมาและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ดีขึน้ สามารถรักษาระดับ

ผลตอบแทนของโครงการตามท่ีได้การประมาณการไว้  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทให้ความสําคญักบัการสง่มอบโครงการให้แก่ลกูค้าท่ีได้คณุภาพและตรงตามกําหนดเวลา 

โดยได้คดัเลือกวิศวกรและโฟร์แมนซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายก่อสร้าง ท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

เพ่ือท่ีจะทํางานร่วมกบัผู้ รับเหมาก่อสร้างในแตล่ะโครงการ ในการตรวจสอบคณุภาพงานก่อสร้างและควบคมุเวลาตามการ

ก่อสร้างท่ีวางไว้ นอกจากนี  ้กลุ่มบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบควบคุมภายใน (Quality Control) ท่ีจะตรวจสอบงานท่ี

ผู้ รับเหมาก่อสร้างสง่มอบในแต่ละงวด จากกระบวนการควบคมุคณุภาพงานข้างต้น สง่ผลให้กลุ่มบริษัทสามารถก่อสร้าง

ได้รวดเร็วตามแผนและสง่มอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพให้แก่ลกูค้าจนได้รับความพงึพอใจ 

การสร้างช่ือ All Inspire ให้เป็นที่ รู้จักและได้รับความเช่ือม่ันจากลูกค้า 

 นอกเหนือจากการทําการตลาดเพ่ือขายโครงการ กลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ในกลยุทธ์การสร้างและประชาสมัพนัธ์ช่ือ

บริษัท “All Inspire” เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในตวับริษัท รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทจะออกในอนาคต โดยเร่ิมต้น

จากการเปิดตัวแนวคิด “Class of Living ชีวิตท่ีมีระดับ”  ซึ่งหมายถึงชีวิตท่ีมีระดบั เป็นชีวิตท่ีเลือกเอง ไม่จําเป็นต้อง

เลียนแบบใคร แนวคิดข้างต้นสะท้อนตวัตนและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท เพ่ือท่ีจะให้ช่ือของกลุ่มบริษัท เป็นท่ีรับรู้ในวง

กว้าง โดยไมไ่ด้จํากดัเฉพาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมายหลกัในปัจจบุนัของกลุม่บริษัทเทา่นัน้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทเลือกท่ีจะส่ือสารแบ

รนด์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลกั โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายและ

บคุคลทัว่ไปได้ ซึง่เป็นช่องทางเดียวกนักบัการทําการตลาดเพ่ือขายโครงการและได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้า โดยเฉพาะ

ในช่วงเปิดตวัของโครงการใหม่ท่ีผ่านมา นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีในแบรนด์และสินค้า (Brand 

Experience) ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทยังให้ความสําคัญกับการรักษาความสมัพันธ์กับลูกค้าท่ีซือ้โครงการของกลุ่ม

บริษัทอย่างต่อเน่ือง ผ่านทางโครงการ Inspire Hub โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าเพ่ือทํา Workshop การจัด

กิจกรรมชมคอนเสิร์ตร่วมกนั เป็นต้น และในช่วงไตรมาสท่ี 4/2560 กลุ่มบริษัทได้เปิดตวั ALL Inspire Lounge ท่ีบริเวณ

เลานจ์หน้าโรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพลก็ซ์ เพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมตา่งๆ ของกลุม่บริษัท รวมถงึกิจกรรมพิเศษ

เฉพาะลกูค้า ทัง้การร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ การใช้บริการเลานจ์เพ่ือเป็นมมุพกัผ่อนและนดัพบ พร้อมทัง้บริการขนม 

เคร่ืองด่ืม ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทเช่ือว่า All Inspire Lounge จะส่ือสารเอกลกัษณ์และตวัตนของกลุ่มบริษัท ให้เป็นท่ีรู้จกัในวง

กว้างมากขึน้ และเป็นการสง่มอบประสบการณ์พิเศษให้กบัลกูค้าตรงตามแนวคิด “Class of Living” ท่ีได้กําหนดไว้ 
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2.4 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการศกึษาและพัฒนาโครงการโดยสังเขป 

กลุ่มบริษัทใช้เวลาในการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบ Low Rise ประมาณ 10 - 12 เดือน โครงการ

อสงัหาริมทรัพย์แบบ High Rise ประมาณ 24 - 36 เดือน และ โครงการทาวน์โฮมประมาณ 3 - 4 เดือนต่อบล็อค (บลอ็ก

ละ 7 - 9 ยนิูต) โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัไป ตามขนาดโครงการและรูปแบบ

ของโครงการ ทัง้นี ้ขัน้ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพฒันาโครงการตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด 

สามารถสรุปโดยสงัเขปได้ดงันี ้

 

การจัดหาที่ดนิและการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

 ในการจัดหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการ กลุ่มบริษัทเร่ิมต้นจากการคดัเลือกทําเลท่ีเห็นว่ามีศกัยภาพและเป็นไป

ตามแผนธุรกิจ จากนัน้จะทําการติดต่อเจ้าของท่ีดินโดยตรง หรือผ่านนายหน้าท่ีดินเพ่ือรวบรวมท่ีดินให้ได้ตามท่ีต้องการ 

ในขณะเดียวกนัฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัท จะทําการตรวจสอบข้อกฎหมายของท่ีดินท่ีอาจมีผลต่อการพฒันาโครงการ 

อาทิเช่น ข้อจํากดัของท่ีดิน, ภาระผกูพนัท่ีดิน และพืน้ท่ีก่อสร้างและความสงูท่ีสามารถก่อสร้างได้ เป็นต้น หลงัจากนัน้จะ

ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เพ่ือดคูวามคุ้มค่าของการลงทุน และเม่ือคณะกรรมการ

การจัดหาที่ดนิ และ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

การพฒันาโครงการและขออนุมัต ิEIA

• เตรียมข้อมลูท่ีสําคญัและประสานงานกบัผู้ออกแบบ

• ออกแบบเพ่ือขออนญุาต EIA

• ขออนญุาต EIA

การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างและขอใบอนุญาตก่อสร้าง

• ออกแบบก่อสร้าง และจดัทํา BOQ

• ย่ืนขอใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)

• คดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง

การก่อสร้างและขอใบอนุญาตภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

การโอนกรรมสิทธ์ิ

10 - 12 เดือน (Low Rise) 

24 - 36 เดือน (High Rise) 

 

 

 

0.5 เดือน 

3.5 เดือน 

6 เดือน 
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บริหาร อนมุติัให้พฒันาโครงการ ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ จะเร่ิมทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ

เพ่ือดําเนินการซือ้ท่ีดินตอ่ไป 

การพัฒนาโครงการและขออนุญาต EIA 

 กลุ่มบริษัทว่าจ้างบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการเพ่ือทําการออกแบบเบือ้งต้น (Schemetic Design) โดย

กลุม่บริษัทจะประสานงานและสนบัสนนุข้อมลูประกอบการออกแบบให้แก่สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ ได้แก่ ข้อมลูด้าน

ข้อกฎหมายของท่ีดินจากฝ่ายกฏหมาย ข้อมูลด้านลกัษณะโครงการ เช่น พืน้ท่ีขาย ขนาดห้อง ราคาห้องพักจากฝ่าย

การตลาดและฝ่ายขาย โดยมีฝ่ายก่อสร้างให้คําปรึกษาและควบคมุแบบการก่อสร้างให้อยู่ในกรอบความเป็นไปได้ในการ

ก่อสร้างจริง 

หลงัจากแบบเบือ้งต้นแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจะว่าจ้างบริษัทวิศวกรโครงสร้าง บริษัทวิศวกรด้านระบบต่างๆ (เช่น 

ระบบบําบัดนํา้เสีย บ่อหน่วงนํา้) บริษัทท่ีให้บริการด้านภูมิสถาปัตย์ในการออกแบบด้านภูมิทัศน์ของโครงการ เพ่ือ

ประสานงานกับสถาปนิกผู้ ออกแบบโครงการในการพัฒนาแบบเบือ้งต้นเป็นแบบสําหรับย่ืนขออนุญาต EIA (EIA 

Drawing) และจะว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีอยู่ในรายช่ือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น

ผู้ ดําเนินการจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึง่ในระหวา่งท่ีบริษัทท่ีปรึกษาจดัทํารายงาน EIA ฝ่าย

ก่อสร้างของกลุม่บริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกบัผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดในการสนบัสนนุข้อมลูเพ่ือจดัทํารายงาน 

การย่ืนขออนญุาต EIA เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 เม่ือรายงาน EIA แล้วเสร็จ บริษัทท่ีปรึกษาจะย่ืนขออนญุาตเพ่ือขอความเห็นชอบในการพฒันาโครงการ หาก

คณะกรรมการผู้ ชํานาญการฯ ของหน่วยงานผู้อนญุาตมีประเด็นสอบถาม และ/หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัทํา 

EIA กลุม่บริษัทและบริษัทท่ีปรึกษาจะร่วมกนัชีแ้จงและแก้ไขประเดน็จนกระทัง่รายงาน EIA ผา่นการพิจารณา 

การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างและขอใบอนุญาตก่อสร้าง 

 ในระหว่างการรอผลการพิจารณา EIA กลุ่มบริษัทจะเร่ิมว่าจ้างทีมออกแบบในการออกแบบก่อสร้าง 

(Construction Drawing) เพ่ือเตรียมขอใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และจดัทํา Bill of Quantity (BOQ) เพ่ือควบคมุ

ต้นทนุโครงการให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนมุติั และเพ่ือใช้ในการกําหนดราคากลางสําหรับการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดย

ภายหลงัจาก EIA ผา่นการพิจารณา กลุม่บริษัทจะย่ืนขอใบอนญุาตก่อสร้างเพ่ือเตรียมก่อสร้างตอ่ไป 

การคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการประกวดราคาในการจดัหาผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดยจะคดัเลือกรายช่ือผู้ รับเหมาโดยพิจารณา

คณุสมบติัของผู้ รับเหมาจากความชํานาญ ประสบการณ์ ผลงานโครงการก่อสร้างท่ีผ่านมา ความสามารถในการส่งมอบ

งานได้ทนัเวลา ความพร้อมด้านบุคลากรและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และฐานะการเงินของผู้ รับเหมา จากนัน้ฝ่ายจดัซือ้จะ

เลือกผู้ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ราย และส่งจดหมายเชิญผู้ รับเหมาท่ีผ่านเกณฑ์เพ่ือร่วมประกวดราคา โดยกลุ่มบริษัท จะ

ให้ข้อมลูรายละเอียดเพ่ือประกอบการประกวดราคา เช่น แบบประมลูงานก่อสร้างและรายการประกอบการก่อสร้าง, Bill 

of Quantity (BOQ) และขอบเขตการทํางานแผนกงานหลกัโครงการ งบประมาณท่ีได้รับอนมุติัในการก่อสร้าง เป็นต้น 
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 สําหรับขัน้ตอนตดัสินการประกวดราคา กลุม่บริษัทจะวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเสนอราคาจากผู้ รับเหมาแต่

ละราย เพ่ือนํามาวิเคราะห์เชิงปริมาณ ราคาเปรียบเทียบกบัราคากลาง โดยคํานึงถึงงบประมาณท่ีกําหนดไว้ จากนัน้กลุ่ม

บริษัทจะแจ้งผลการประมลู และเข้าทําสญัญากบัผู้ รับเหมาเพ่ือเร่ิมการก่อสร้างโครงการ 

การจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีสําคญั 

 ในการพฒันาโครงการแต่ละโครงการ กลุม่บริษัทจะเป็นผู้จดัหาและจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ และสว่นควบประเภทท่ี

สามารถนบัจํานวนได้แน่นอน และมีราคาตอ่หน่วยท่ีค่อนข้างสงู เช่น ลิฟต์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ และสขุภณัฑ์ เป็นต้น ซึง่เป็น

วสัด ุอปุกรณ์ และส่วนควบท่ีกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมคณุภาพและต้นทนุ โดยฝ่ายจดัซือ้จะทําการเปรียบเทียบราคา 

และดําเนินการตามนโยบายจดัซือ้ตอ่ไป 

ในสว่นของวสัดท่ีุเก่ียวข้องกบัโครงสร้างอาคาร ได้แก่ อิฐ หิน ปนู ทราย ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบและ

ดําเนินการสัง่ซือ้เองตามสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีกําหนด ยกเว้นวสัดกุ่อสร้างประเภทเหล็กเส้นท่ีกลุ่มบริษัทจะ

เป็นผู้จดัหาเองโดยผ่านกระบวนการจดัซือ้ เน่ืองจากเหล็กเส้นเป็นวสัดท่ีุสามารถประมาณการจํานวนได้ค่อนข้างแน่นอน 

โดยกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการรวบรวมความต้องการในการใช้เหล็กเส้นของผู้ รับเหมาในแต่ละโครงการ เพ่ือนํามาสัง่ซือ้

เหล็กเส้นในจํานวนมาก ซึ่งจะเพิ่มอํานาจในการเจรจาต่อรองและสามารถซือ้เหล็กเส้นได้ในราคาท่ีถูกกว่าท่ีผู้ รับเหมา

เสนอราคา ทัง้นีห้ากผู้ รับเหมารายใดสามารถเสนอราคาเหลก็เส้นในราคาท่ีใกล้เคียงกบัการท่ีกลุม่บริษัทสามารถหาซือ้ได้ 

กลุม่บริษัทจะให้ผู้ รับเหมารายนัน้เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการสัง่ซือ้เหลก็เส้น 

การก่อสร้างและขอใบอนุญาตภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 หลงัจากได้รับใบอนญุาตก่อสร้าง กลุ่มบริษัทจะเร่ิมขัน้ตอนการก่อสร้าง โดยสรุปขัน้ตอนการก่อสร้างจนกระทัง่

การขอใบอนญุาตภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ดงันี ้

ก่อนเร่ิมการก่อสร้างโครงการ ฝ่ายก่อสร้างจะประชุมร่วมกับผู้ รับเหมาเพ่ือทําความเข้าใจท่ีตรงกัน ในเร่ืองท่ี

สําคญั เช่น ขัน้ตอนการตรวจรับมอบงาน ขัน้ตอนการเบิกคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

 ในระหวา่งการก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างจะทําหน้าท่ีประสานงานในระหว่างก่อสร้าง รวมถงึการตรวจสอบการทํางาน

ในแตล่ะช่วงให้เป็นไปตามท่ีกําหนดร่วมกนั 

หลงัจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ฝ่ายก่อสร้างจะเข้าตรวจงานและรับมอบงานร่วมกบัผู้ รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ี

กําหนดไว้ในแบบประมลูงานก่อสร้างและรายการประกอบการก่อสร้าง และกลุม่บริษัทจะเร่ิมขอใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้องกบั

การเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุให้แก่ลกูค้า อาทิเช่น ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) หนงัสือสําคญั

การจดทะเบียนอาคารชดุ (อ.ช.10) และหนงัสือสําคญัการจดทะเบียนนิติบคุคลอาคารชดุ (อ.ช.13) เป็นต้น  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยเกินกว่า 

4,000 ตารางเมตร หรือมีจํานวนห้องพกัตัง้แต่ 80 หน่วยขึน้ไป หรือ อาคารสงูเกินกว่า 23 ชัน้ ต้องจดัทํา EIA ซึ่งท่ีผ่านมา
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กลุ่มบริษัทจะทําการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีอยู่ในรายช่ือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น

ผู้ ดําเนินการจดัทํา EIA และได้รับอนมุติัมาโดยตลอดทกุโครงการ 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการ โดยจัดให้มีการประชุม Site 

Meeting ทกุสปัดาห์เพ่ือหาแนวทางควบคมุ แก้ไข ป้องกนั ตามหลกัการดแูลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกําหนดของ EIA และ

จดัทําแผนปอ้งกนัผลกระทบชมุชนตามมาตรการ EIA รอบโครงการ 

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25612 กลุม่บริษัทมีห้องชดุท่ีได้ทําสญัญาซือ้ขายแล้ว แต่ยงัไมไ่ด้โอนกรรมสทิธ์ิทัง้หมด 

2,246 ยนิูต อยูใ่น 11 โครงการ คิดเป็นมลูคา่ 6,190.11 ล้านบาท รายละเอียดดงันี ้

โครงการ 

ช่วงเวลาท่ีก่อสร้าง

แล้วเสร็จ / คาดวา่

จะแล้วเสร็จ 

มลูค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 

ห้องขายรอโอนกรรมสิทธ์ิ 
ช่วงเวลาท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ / 

คาดว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิ ยนิูต ล้านบาท 

The Excel Groove P-1 (Tower A)1 11/2560 281.36 1 1.69 Q1/2562 

The Excel Groove P-3 (Tower D, E)1 7/2561 510.35 2 4.73 Q1/2562 

The Excel Khu-Khot 9/2561 694.48 63 78.12 Q1/2562 

RISE Rama 9 Q1/2562 1,596.89 451 1,133.66 Q1/2562 

The Excel Ratchada 172 Q4/2563 613.55 98 235.61 Q4/2563 

The Excel Sukhumvit 502 Q4/2562 2,001.09 383 923.61 Q4/2562 

The Excel Sukhumvit 71 Q4/2562 1,588.23 478 1,067.96 Q4/2562 

The Impression Phuket 12/2562 2,057.51 15 630.90 Q4/2562 

The Excel Ratchada-Huai Kwang Q1/2563 1,539.27 488 1,272.69 Q1/2563 

RISE Phahon - Inthamara Q1/2565 1,724.31 142 549.97 Q1/2565 

The Excel Lasalle 17 Q2/2563 1,718.62 39 68.64 Q2/2563 

The Excel Ratchada 18 Q1/2563 819.55 86 222.53 Q1/2563 

1.บริษัทฯ แบง่ The Excel Groove ออกเป็น 3 เฟส ได้แก่ The Excel Groove เฟส 1 (Tower A) ,The Excel Groove เฟส 2 (Tower B, C) และ The Excel Groove เฟส 3 

(Tower D, E) 

2.การก่อสร้างโครงการลา่ช้ากว่าท่ีระบใุนสญัญาจะซือ้จะขายเป็นเวลาคอ่นข้างนาน เป็นผลมาจากการอนมุตัิ EIA ไมเ่ป็นไปตามแผน สง่ผลให้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มี

ลกูค้ายกเลกิสญัญา ซึง่มีมลูค่าตามสญัญารวม 163.78 ล้านบาท 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

การลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีมี้ความเส่ียง ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูทัง้หมด

ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีแ้ละใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจยัความ

เส่ียงท่ีระบใุนหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีกลุม่บริษัทเห็นว่ามีนยัสําคญัและอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน    

ผลการดําเนินงาน และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วอาจเห็นว่าไม่มี

ผลกระทบในสาระสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจบุนั แต่อาจจะกลายเป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีมีนยัสําคญัในอนาคต นอกจากนี ้ความเส่ียงท่ีอ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของ

รัฐบาลเป็นข้อมลูท่ีได้มาจากหน่วยงานของรัฐบาลและแหล่งข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ตรวจทานข้อมลู

ดงักลา่ว ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ

กลุ่มบริษัทท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี ้อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เช่ือว่า” “ประมาณ” 

“อาจจะ” หรือคําหรือข้อความอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เป็นคําหรือข้อความท่ีบ่งชีถ้ึงสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งมี

ความไมแ่น่นนอนและผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากการคาดการณ์ได้ 

3.1. ความเส่ียงด้านการดาํเนินธุรกจิ 

3.1.1. ความเส่ียงจากการแข่งขันที่ สูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีแนวโน้มของอุปทานสูงกว่า     

อุปสงค์ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกบัระบบ

ขนสง่มวลชนระบบราง ถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีมีการแข่งขนัสงู เน่ืองจากมีผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมจํานวนมากทัง้ราย

ใหญ่และรายเลก็ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีมีความได้เปรียบด้านแหลง่เงินทนุ

ในการพฒันาโครงการในทําเลท่ีมีศกัยภาพหลายๆ แห่ง อีกทัง้พืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกับระบบขนส่งมวลชนระบบรางมี

ค่อนข้างจํากดั โดยเฉพาะเส้นทางท่ีมีผู้ ใช้บริการจํานวนมาก เช่น แนวรถไฟฟ้าบนดินสายสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม เป็น

ต้น ทําให้ราคาท่ีดินมีการปรับตวัสงูขึน้ตามความต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้โครงการท่ีแล้วเสร็จและโครงการท่ีกําลงั

ก่อสร้างจํานวนมากในตลาด มีความหลากหลายในขนาดและรูปแบบของห้องชุด ทําให้ลกูค้ามีทางเลือกและอํานาจใน

การซือ้มากขึน้ ทําให้มีแนวโน้มอุปทานของคอนโดมิเนียมสูงกว่าอุปสงค์หรือความต้องการซือ้ของลูกค้า ส่งผลให้

ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องกําหนดกลยทุธ์ในการขายและการตลาดมากขึน้เพ่ือแย่งชิงกําลงัซือ้ของลกูค้า อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่ว จึงกําหนดกลยทุธ์แบบเชิงรุกในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในทกุด้าน ไม่

ว่าจะเป็นการหาทําเลท่ีตัง้เพ่ือเปิดโครงการใหมท่ี่มีศกัยภาพ ซึง่เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของประชากรในบริเวณท่ีตัง้

โครงการ ตลอดจนการเข้าถึงแหลง่ทํางานหรือย่านธุรกิจ ระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีอํานวยความสะดวก 

ในราคาต้นทนุทําเลท่ีตัง้โครงการท่ีไม่สงู การออกแบบโครงการภายในและภายนอกโครงการให้ตอบโจทย์ของตลาดของผู้

อยู่อาศยั เช่น ทนัสมยั น่าอยู่ หรือมีฟังก์ชนัการใช้งานท่ีครบถ้วนด้วยวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ ด้านการตลาดท่ีรวดเร็วและ

ตรงกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ด้านการขายกําหนดราคาขายท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในบริเวณเดียวกนัหรือใกล้เคียงได้ 

และการให้ความสําคญักบัทีมงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคญั ซึ่งกลุ่มบริษัทเช่ือว่ากลยทุธ์ดงักล่าวจะ



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 49 

ทําให้เกิดความเช่ือถือให้กบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายเพ่ือท่ีจะได้กลบัมาซือ้หรือแนะนําโครงการของกลุ่มบริษัทอีกในอนาคต 

และจะสง่ผลให้กลุม่บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ 

3.1.2. ความเส่ียงจากแนวโน้มราคาที่ดนิและต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึน้ 

พืน้ที่กรุงเทพฯ 
อตัราการเพ่ิมขึน้ของราคาประเมินโดยเฉลี่ย  1/ 

(ร้อยละ) 

1. เขตพระโขนง 33.54 

2. เขตจตจุกัร 29.75 

3. เขตบางกะปิ 27.73 

4. เขตลาดพร้าว 25.60 

5. เขตลาดกระบงั 22.63 

ภาพรวมกรุงเทพฯ 15.78 

ทีมา :  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั  
1/  อตัราการเพ่ิมขึน้ของราคาประเมินเปรียบเทียบกบัราคาประเมินปี 2555-2558 (ปีฐาน) 

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั ได้ประกาศราคาประเมินท่ีดินใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ 2559 - ปี 2562 จะเห็น

ว่าราคาประเมินท่ีดินในเขตกรุงเทพฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 15.78 เม่ือเทียบกับปีฐาน (ปี 2555- ปี 

2558) โดย 5 ลําดบัแรกท่ีเพิ่มมากท่ีสดุ ได้แก่ เขตพระโขนง เขตจตจุกัร เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว และเขตลาดกระบงั 

ตามท่ีแสดงตามตารางข้างต้น โดยพืน้ท่ีดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการเติบโตของประชากรสงู พืน้ท่ีท่ีมีระบบขนส่ง

มวลชนและพืน้ท่ีแนวการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะส่งผลให้ต้นทนุท่ีดินของกลุ่มบริษัท 

ปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากกลุม่บริษัทเน้นพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามแนวระบบขนสง่มวลชนระบบรางท่ีมีผู้ใช้บริการ

หนาแน่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว แต่ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้ บริหาร และจาก

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างระมัดระวังและรอบคอบจากทีมผู้ บริหารเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาซือ้ท่ีดินก่อนเร่ิมโครงการ ทําให้กลุม่บริษัทเช่ือมัน่วา่จะไมมี่ปัญหาเร่ืองความเส่ียงจากราคาท่ีดินท่ีจะ

ซือ้แพงจนไม่คุ้มค่าการลงทุน หรือปัญหาในการถือครองท่ีดินแต่อย่างใด อีกทัง้ไม่มีนโยบายซือ้ท่ีดินเก็บไว้เพ่ือรอการ

พฒันาโครงการเป็นจํานวนมาก นอกจากนี ้ในเร่ืองของต้นทนุการก่อสร้างท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ทกุปี กลุ่มบริษัทตระหนกัถึง

ความเส่ียงดงักล่าว จึงมีการติดตามและประเมินแนวโน้มของราคาวัสดุก่อสร้างอยู่เสมอ เพ่ือท่ีจะกําหนดราคาว่าจ้าง

ผู้ รับเหมาในการก่อสร้างโครงการแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหาร รวมถงึการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและเป็นพนัธมิตรกบัคูค้่าทกุรายไมว่่าจะเป็นผู้ผลติหรือ ตวัแทนจําหน่าย

วสัดกุ่อสร้าง หรือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อีกทัง้การเปรียบเทียบราคาและการตรวจสอบคณุภาพของสินค้าเพ่ือให้มัน่ใจว่า

ต้นทนุโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม  ซึ่งกลุ่มบริษัทเช่ือมัน่ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะช่วยบริหารความเส่ียงจากการ

ปรับราคาต้นทนุการก่อสร้างโครงการในอนาคตได้ 
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3.1.3. ความเส่ียงจากการเข้มงวดในการปล่อยสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงนิ 

ความเส่ียงจากการเข้มงวดในการปลอ่ยสนิเช่ือสามารถพิจารณาเป็น 2 ประเดน็ คือ สนิเช่ือสําหรับผู้ประกอบการ 

(Pre-Finance) และสนิเช่ือสําหรับผู้บริโภค (Post-Finance)  

สนิเช่ือสําหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) ผู้ประกอบการอาจได้รับผลกระทบในการเข้าถงึแหลง่เงินทนุสําหรับ

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท หากสถาบนัการเงินมีความเข้มงวดในการอนมุติัเงินทนุสําหรับพฒันา

โครงการใหม่ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีการสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นพนัธมิตรกบัสถาบนั

การเงินหลายแห่ง โดยการนําเสนอแผนธุรกิจ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีมีการเติบโตต่อเน่ือง การปฎิบติัตาม

เง่ือนไขอย่างครบถ้วนรวมถึงการชําระดอกเบีย้และเงินต้นตามกําหนดเวลา และการเปิดโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ ทําให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทนุและวงเงินสินเช่ือท่ีเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ นอกจากการสร้าง

พันธมิตรกับสถาบันการเงินแล้ว กลุ่มบริษัทยังคงสร้างพันธมิตรกับผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ คือ 

Hoosiers Holdings ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่ นในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้าน

การเงินสําหรับการพฒันาโครงการของกลุม่บริษัทในอนาคตร่วมกนั   

สนิเช่ือสําหรับผู้บริโภค (Post-Finance) ผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการอนมุติัสนิเช่ือเพ่ือท่ี

อยู่อาศยัมากขึน้ เช่น ขอสินเช่ือไม่ผ่าน หรือใช้ระยะเวลานานในการอนมุติัสินเช่ือ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทได้ กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่ว จงึวางแผนบริหารความเส่ียงใน

การเตรียมความพร้อมให้แก่ลกูค้าสําหรับขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินลว่งหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนท่ีโครงการจะสร้าง

เสร็จและจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดจริง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ทัง้ลกูค้าและสถาบนัการเงินในกระบวนการ

อนมุติัสินเช่ือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแผนงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี ้หากลกูค้าขอสินเช่ือไม่ผ่าน กลุ่มบริษัทก็มี

กระบวนการในการนําห้องชุดจากการถกูปฏิเสธสินเช่ือดงักล่าวกลบัมาขายใหม่ให้กบัลกูค้าท่ียงัคงมีความต้องการผ่าน

ทีมงานฝ่ายขายของกลุม่บริษัทตอ่ไป 

นอกจากนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศยั โดยกําหนดเพดานอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อหลกัประกนั (LTV ratio) (ตามตารางสรุปด้านล่าง) ส่งผลให้ธนาคาร

พาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือมากขึน้ โดยเฉพาะสําหรับลกูค้าท่ีซือ้คอนโดมิเนียมสญัญาท่ี 2 ขึน้ไปหรือ

สญัญาท่ีมีมลูค่ามากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป ดงันัน้หากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมของลกูค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเช่ือว่ามาตรการดงักล่าวจะเป็นตวัช่วยคดั

กรองลกูค้าท่ีมีความต้องการซือ้เพ่ืออยู่อาศยัจริง (Real demand) ของกลุ่มบริษัท นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทคาดว่ามาตรการ

ดงักลา่วไม่น่ามีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท เน่ืองจากโครงการโดยสว่นใหญ่ของกลุ่ม

บริษัทในปัจจบุนัเป็นโครงการ Low rise ซึ่งมีราคาขายโดยเฉล่ียต่อยนิูตไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอตัราการเรียกเก็บเงิน

จอง เงินดาวน์ และเงินทําสญัญา ในอตัราท่ีใกล้เคียงกบัมาตรการของ ธปท. อีกทัง้สําหรับแผนในการพฒันาโครงการใน

อนาคต กลุ่มบริษัทจะปรับแนวทางในการเก็บเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ ให้สอดคล้องมาตรการของ ธปท. 

ตอ่ไป   
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ประเภทที่อยู่อาศัย เพดาน LTV ratio 

กรณีมีมูลค่าหลักประกนัตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั สญัญาท่ี 1 ร้อยละ 100 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั สญัญาท่ี 2  

- ผ่อนชําระสินเช่ือสญัญาที่ 1 มาแล้วตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป  ร้อยละ 90 

- ผ่อนชําระสินเช่ือสญัญาที่ 1 มาแล้วน้อยกวา่ 3 ปี ร้อยละ 80 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ตัง้แตส่ญัญาที่ 3 เป็นต้นไป ร้อยละ 70 

กรณีมีมูลค่าหลักประกนัตัง้แต่ 10 ล้านบาท ขึน้ไป 

- สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั สญัญาท่ี 1 หรือสญัญาท่ี 2 ร้อยละ 80 

- สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ตัง้แตส่ญัญาที่ 3 เป็นต้นไป ร้อยละ 70 

3.1.4. ความเส่ียงจากการขายและการจัดเกบ็รายได้ 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนาน และผู้ประกอบการจะต้องรับรู้รายได้จาก

การขายได้เม่ือโครงการแล้วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธ์ไปให้ลกูค้า ดงันัน้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์จึงมี

การเปิดขายโครงการก่อนเร่ิมก่อสร้าง หรือ Pre-sales เพ่ือเป็นการทดสอบตลาด การตอบสนองของกลุม่ลกูค้า รวมถึงการ

รับเงินจากลกูค้าเป็นการลว่งหน้า ไม่ว่าจะเป็นค่าจอง ค่าทําสญัญา และค่างวด ตามท่ีระบใุนสญัญาจะซือ้จะขายห้องชุด 

เป็นต้น เพ่ือนํามาหมนุเวียนสําหรับการก่อสร้างนอกเหนือจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้จึงมีความเส่ียงจากการ

ขายและการจดัเก็บรายได้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึง่กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่ว จึงมีการกําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัจํานวนเงินดาวน์และค่างวดสําหรับลกูค้าท่ีทําสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุของโครงการท่ีขัน้ต่ําประมาณร้อยละ 

10 ของราคาขายสําหรับลกูค้าคนไทย และประมาณร้อยละ 30 ของราคาขายสําหรับลกูค้าต่างชาติ ซึ่งกลุ่มบริษัทมองว่า

เป็นจํานวนเงินในระดบัท่ีสงู และเป็นกลไกท่ีช่วยคดักรองลกูค้าในระดบัหนึ่งท่ีจะทําให้กลุ่มบริษัทเห็นลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้ท่ี

แท้จริง ในกรณีท่ีกลุ่มลูกค้าต่างชาติดังกล่าวไม่ได้มาโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดเม่ือโครงการแล้วเสร็จ โดยเฉพาะบาง

โครงการท่ีมีสดัสว่นลกูค้าต่างชาติอยู่ในระดบัท่ีสงู อาจมีผลกระทบต่อรายได้จากการขายและการจดัเก็บรายได้ ทัง้นี ้กลุม่

บริษัทมีแนวทางในการลดความเส่ียง โดยมีทีมงานและกระบวนการในการติดตามการจ่ายชําระค่างวดระหว่างท่ีโครงการ

กําลงัก่อสร้างเป็นประจําทัง้ลกูค้าคนไทยและลกูค้าต่างชาติ เพ่ือให้มีการจ่ายคา่งวดตามระยะเวลาในสญัญาจะซือ้จะขาย 

ทําให้เพิ่มความยืดหยุน่ทางด้านการเงินของกลุม่บริษัท อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาสดัสว่นลกูค้าต่างชาติท่ีซือ้ห้องชดุโครงการ

ของกลุม่บริษัทมีจํานวนไมม่ากเม่ือเทียบกบัลกูค้าคนไทย และในกรณีท่ีลกูค้าไมไ่ด้มาโอนกรรมสทิธ์ิในห้องชดุเม่ือโครงการ

สร้างแล้วเสร็จ กลุม่บริษัทก็สามารถนําห้องชดุท่ีลกูค้าผิดสญัญาและไมไ่ด้โอนกรรมสทิธ์ิไปขายใหมไ่ด้ 

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีแนวโน้มการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของลกูค้าชาวต่างชาติลดลงในอนาคต อาจสง่ผลกระทบตอ่

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการคดัเลือกทําเลเพ่ือพฒันาโครงการของกลุ่มบริษัท

คํานงึถงึหลายปัจจยั เช่น ความหนาแน่นของประชากรผู้อยูอ่าศยัหรือใกล้แหลง่ทํางานหรือยา่นธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ 

จงึทําให้กลุม่บริษัทสามารถขายให้กบัลกูค้าคนไทยทดแทนกําลงัซือ้ของลกูค้าชาวตา่งชาติท่ีอาจจะลดลงได้ 
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3.1.5.   ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีรายได้หลักมาจากโครงการคอนโดมเินียม 

ในปี 2559 - ปี 2561 โครงสร้างรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่คือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียมในสดัสว่นร้อยละ 98.24 ร้อยละ 88.65 และร้อยละ 84.42 ตามลําดบั  ดงันัน้ หากการก่อสร้างลา่ช้าและการ

โอนกรรมสิทธ์ในห้องชุดไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ กลุ่มบริษัทอาจเกิดความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานโดยรวมอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเส่ียงดงักล่าว จึงไม่ได้มีนโยบาย

ในการประกอบธุรกิจท่ีจํากดัขอบเขตเฉพาะการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมเพียงอย่าง

เดียว แต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืน เช่น ทาวน์โฮมภายใต้ช่ือโครงการ 

“The Vision” และการลงทุนซือ้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายย่อยรายอ่ืนโดย

นํามาสร้างมลูค่าเพิ่มและขายต่อให้ลกูค้า รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การเป็นตวัแทน

และนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดต่างประเทศให้กบักลุม่บริษัทและผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน ในกรณี

ท่ีไมมี่โครงการสําหรับขายของกลุม่บริษัท และไม่ได้เป็นการขายในทําเลท่ีตัง้ท่ีอาจจะเป็นการเปรียบเทียบกบัโครงการของ

กลุ่มบริษัท เป็นต้น ดงันัน้ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าแผนธุรกิจและนโยบายการประกอบธุรกิจดงักล่าวจะช่วยลดการพึ่งพิงรายได้

จากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 

3.1.6. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับแรงงานและผู้รับเหมา 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงเผชิญกบัปัญหาขาดแคลนแรงงานและผู้ รับเหมาอย่างต่อเน่ือง สาเหตมุาจากปัจจบุนั

ภาครัฐมีโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคขนาดใหญ่จํานวนมาก ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง ผู้ประกอบการรายใหญ่

หลายรายมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-Use)      

เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความต้องการและแย่งชิงในบริษัทผู้ รับเหมา อีกทัง้กลุ่มบริษัทไม่มีส่วนงานก่อสร้างโครงการโดยตรง 

ดงันัน้ หากไม่สามารถหาผู้ รับเหมาและแรงงานได้ กลุม่บริษัทอาจมีผลกระทบทําให้โครงการก่อสร้างของกลุม่บริษัทลา่ช้า 

และไม่ได้ตามมาตรฐานตามท่ีกลุ่มบริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว ดงันัน้ ในการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทัง้โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ กลุม่บริษัทมีนโยบายในการว่าจ้างบริษัท

รับเหมาขนาดใหญ่ เช่น บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด และบริษัท สยามโปรเมค จํากัด เป็นต้น ซึ่งมีประสบการณ์เพ่ือ

ดําเนินงานในส่วนดงักล่าว นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทมีการสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างพนัธมิตรกบับริษัทรับเหมาดงักลา่ว

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่วา่กลุม่บริษัทจะมีโครงการก่อสร้างอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต และจะเป็นการบริหารความเส่ียงในส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่มอบงาน มาตรฐานตามท่ีกําหนด และความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงาน 

3.1.7. ความเส่ียงจากการจัดหาที่ดนิเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคต 

การแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางของ

กรุงเทพฯ ประกอบกับการเข้าถึงทําเลท่ีตัง้ท่ีมีศักยภาพของผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ท่ีมีโอกาสมากกว่า

ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายเล็ก นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการซือ้ท่ีดินเปล่าท่ียงัไม่มีแผนท่ีจะพฒันา

โครงการท่ีแน่นอน ปัจจยัเหลา่นีอ้าจจะสง่ผลให้กลุม่บริษัทเกิดความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการต่อไปใน

อนาคต ซึ่งอาจจะทําให้ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทไม่ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียง

ดงักล่าว ทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ ความชํานาญ และเช่ียวชาญในการมองหาทําเลท่ีตัง้ท่ีมีศกัยภาพจะ
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นํามาพฒันา และกลุ่มบริษัทมีทีมงานเพ่ือติดตามเหตกุารณ์ แนวโน้ม ทิศทางของตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

รวมถึงมีการวิเคราะห์ วางแผนงานธุรกิจ และกลยทุธ์สําหรับพฒันาโครงการเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 3-5 ปี ครอบคลมุ

ทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมและมีศกัยภาพ เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินและการซือ้ท่ีดินในราคาสงู นอกจากนีมี้

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันายหน้าซือ้ขายท่ีดินท่ีเป็นพนัธมิตรกบักลุม่บริษัท  กลุม่บริษัทเช่ือว่าการดําเนินการดงักลา่ว

จะสามารถลดความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคตได้ อีกทัง้ในอดีต กลุม่บริษัทไม่เคยมีเหตกุารณ์

ท่ีทําให้ไม่สามารถจดัหาท่ีดินสําหรับพฒันาโครงการจนทําให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทแต่อย่าง

ใด 

3.1.8. ความเส่ียงจากการยกเลกิการจองหรือยกเลกิสัญญาจะซือ้จะขายห้องชุดของลูกค้า 

ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่รวมถึงกลุ่มบริษัทจะทําการเปิดขายโครงการลว่งหน้า ก่อนท่ี

โครงการจะสร้างแล้วเสร็จ (Pre-sales) เน่ืองจากต้องการเงินบางส่วนจากลกูค้าสําหรับการพฒันาโครงการ และต้องการ

แบ่งเบาภาระของลกูค้าท่ีต้องชําระในช่วงโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด โดยในช่วงท่ีเปิดขายโครงการหรือ Pre-sales ดงักล่าว 

ลกูค้าจะต้องทําสญัญาจอง และสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ พร้อมกบัชําระค่าจอง ค่าทําสญัญา และผ่อนชําระเงินดาวน์

ตามสญัญา  ดงันัน้ หากในช่วงท่ีโครงการยงัสร้างไม่เสร็จหรือการก่อสร้างลา่ช้ากวา่กําหนด แล้วมีลกูค้าทําการยกเลิกการ

ซือ้ห้องชดุ ซึ่งลกูค้าจะระงบัการชําระเงินท่ีต้องชําระตามสญัญา เช่น เงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ ทําให้กระแส

เงินสดรับจากลกูค้าอาจไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ ซึง่จะมีผลตอ่การวางแผนการเงินสําหรับการพฒันาโครงการ  

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 - ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการยึดเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์จํานวน 

7.78 ล้านบาท และ 13.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 และร้อยละ 0.56 ของรายได้รวมตามลําดบั ซึง่เป็นสดัสว่นท่ี

ต่ํามากเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของกลุม่บริษัท แสดงให้เห็นว่า การยกเลิกสญัญาของลกูค้ามีไม่มาก  เน่ืองจากกลุม่บริษัท

มีการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยมีแนวทาง ขัน้ตอนการปฎิบติังานท่ีชดัเจน รวมถึงมีทีมงานในการติดตามและ

ประสานงานกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิด ทัง้อํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ลกูค้าสามารถปฎิบติัได้ตามสญัญาจะ

ซือ้จะขายห้องชดุท่ีทําไว้กบักลุม่บริษัทได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) อีกทัง้ห้องชดุท่ี

ลูกค้าทําการยกเลิกสญัญา ทางกลุ่มบริษัทยังสามารถนํามาขายให้ลูกค้ารายใหม่ได้ ทําให้ผลกระทบของความเส่ียง

ข้างต้นตอ่กลุม่บริษัทมีไมม่าก  

นอกจากนีมี้ 2 โครงการเกิดความล่าช้ากว่ากําหนด คือ The Excel Sukhumvit 50 ซึ่งเป็นโครงการท่ีพัฒนา

ภายใต้บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สขุุมวิท 50 จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุ และ The Excel Ratchada 17 เน่ืองจาก

การอนมุติั EIA ไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัโครงการ The Excel Sukhumvit 50 ได้รับอนมุติั EIA เรียบร้อย

แล้วและเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโครงการและคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ในขณะท่ี The Excel 

Ratchada 17 บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับอนมุติัภายในปี 2562 

3.1.9. ความเส่ียงจากสนิค้าคงเหลือ 

โดยปกติธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในแต่ละโครงการจะมีจํานวนยนิูตค่อนข้างมาก และ

มีหลากหลายทําเล เช่น ห้องมมุ ห้องวิวสวน ห้องวิวสระว่ายนํา้ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคอาจมีความชอบแตกต่างกนั อาจจะ



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 54 

สง่ผลให้มียนิูตท่ีเหลือจากการขาย รวมไปถึงยนิูตท่ีเหลือจากการท่ีลกูค้าขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินไม่ผ่าน ประกอบกบั

การประกอบธุรกิจลงทนุและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายย่อยก็อาจจะมี

ความเส่ียงจากยนิูตท่ีเหลือจากการขายเช่นกนั ดงันัน้หากกลุม่บริษัทมีจํานวนยนิูตท่ีเหลือมากขึน้ อาจจะสง่ผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง และอาจต้องพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของส่วนท่ีเหลือ รวมไปถึงอาจส่งผลต่อ

ช่ือเสียงของโครงการของกลุม่บริษัทได้ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทตระหนกัความเส่ียงดงักลา่ว จงึมีแนวทางในการออกแบบ

และพฒันาโครงการของกลุ่มบริษัท โดยคํานึงถึงการอยู่อาศยัและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลกั ทัง้จํานวนยนิูตท่ี

เหมาะสม ขนาดพืน้ท่ีส่วนกลาง และพืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการท่ีค่อนข้างมาก เพ่ือให้เป็นโครงการท่ีเหมาะแก่การอยู่

อาศัยของลูกค้า รวมไปถึงการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้าก่อนการลงทุนในโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จอย่างรอบคอบ ตลอดจนการเจรจาต่อรองกบัผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายย่อยนัน้ๆ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุม่บริษัทจะได้ต้นทนุท่ีเหมาะสมและคุ้มค่าแก่การลงทนุท่ีสดุ กลุม่บริษัทจึงเช่ือมัน่ว่าแนวทางดงักลา่วจะ

สามารถบริหารความเส่ียงจากสินค้าคงเหลือได้ นอกจากนี ้ท่ีผ่านมาทุกโครงการท่ีสร้างเสร็จและเปิดขาย กลุ่มบริษัท

สามารถขายได้หมดทกุยนิูต หรือสามารถปิดการขายได้ทกุโครงการ     

3.1.10. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมของบริษัทในปัจจุบัน มีจํานวนห้องชุดในแต่ละ

โครงการตัง้แต่ 80 ห้องขึน้ไป หรือมีพืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึน้ไป จําเป็นต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพ่ือขออนุมัติต่อสํานักวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ หากรายงาน EIA ของโครงการแต่ละแห่งไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความเห็นชอบล่าช้ากว่ากําหนด กลุ่มบริษัทอาจเผชิญ

ความเส่ียงจากการท่ีโครงการไม่สามารถก่อสร้าง หรือเล่ือนการโอนกรรมสิทธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน

และภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงให้ความสําคญักับการ

จัดทําและดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในรายงาน EIA โดยในการจัดทํารายงาน EIA กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท            

ท่ีปรึกษาซึ่งขึน้ทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ ดําเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้

ทีมกฎหมายของกลุ่มบริษัทยังได้มีการติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ            

กลุ่มบริษัทจึงเช่ือว่าการดําเนินการดังกล่าวจะสามารถบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและ

กฎระเบียบซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทได้ 
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3.2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.2.1. ความเส่ียงจากการชาํระคืนเงนิกู้ยืมแก่สถาบันทางการเงนิและหุ้นกู้ฯ 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคญั  ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.25 0.07 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.46 1.19 

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 2.33 4.66 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 4.22 6.78 

จากตารางจะเห็นว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น

เท่ากบั 4.66 เท่า และอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 6.78 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560 อีกทัง้ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจํานวน 5,237.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จํานวน 3,603.3 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.79 ของหนีส้ินรวม ดังนัน้ หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ กลุ่มบริษัท

อาจจะเผชิญปัญหาสภาพคล่อง และจะส่งผลกระทบต่อการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ของ

กลุ่มบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทจึงมีการวางแผนบริหาร

สภาพคลอ่งให้เพียงพอท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตรงตามท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาเงินกู้และเง่ือนไขของหุ้นกู้ฯ ทัง้นีท่ี้ผ่านมา กลุม่บริษัทชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้จากสถาบนัการเงินได้ตรงตาม

เง่ือนไขมาโดยตลอด อีกทัง้ยงัคงได้รับการสนบัสนนุทางการเงินท่ีดีจากสถาบนัการเงินตา่งๆ เร่ือยมาจนถงึปัจจบุนั  

3.2.2. ความเส่ียงเก่ียวกับการปรับตัวเพิ่มขึน้ของอัตราดอกเบีย้ 

• ผลกระทบตอ่ต้นทนุการเงินของกลุม่บริษัท : 

กลุ่มบริษัทได้ทําสญัญาเงินกู้ จากสถาบันการเงินหลายแห่งเพ่ือพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัท โดยส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ยกเว้น หุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2562 หุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

2563 ท่ีมีอตัราดอกเบีย้แบบคงท่ีท่ีร้อยละ 6.5 ต่อปี หุ้นกู้ครัง้ท่ี 2/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2563 ท่ีมีอตัราดอกเบีย้แบบ

คงท่ีท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี และหุ้นกู้ครัง้ท่ี 3/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2562 ท่ีมีอตัราดอกเบีย้แบบคงท่ีท่ีร้อยละ 7.00 ต่อปี 

ดงันัน้ การปรับตวัเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลให้กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ รวมไปถึงผลการดําเนินงาน

โดยรวมของกลุม่บริษัทในอนาคต  

• ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจซือ้ท่ีอยูอ่าศยัของลกูค้า :  

หากอัตราดอกเบีย้เงินกู้ เพ่ือท่ีอยู่อาศัยของลูกค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึน้ จะส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจซือ้

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชําระคืนเงินกู้ แก่สถาบนั

การเงิน ลกูค้าอาจชะลอการตดัสินซือ้อสงัหาริมทรัพย์ฯ  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมี

ศกึษาพฤติกรรมของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้กลุม่บริษัทมีการกําหนดราคาขายท่ีสามารถซือ้เป็นเจ้าของได้   
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3.2.3. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับข้อปฎบัิตแิละข้อกาํหนดในสัญญาเงนิกู้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวและหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้รวม 3,603.25  ล้านบาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นภาระหนีจ้ากเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 2,518.86 ล้านบาท และหุ้นกู้

จํานวน 921.39 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  ทัง้นีมี้สถาบนัการเงินบาง

แหง่และเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีมีข้อกําหนดให้ต้องดํารงสดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (“D/E Ratio”) และสดัสว่นการถือหุ้น

ในบริษัทฯ (รายละเอียดตามสว่นท่ี 2.5 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ) สรุปได้ดงันี ้

แหล่งเงนิกู้ยมื 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61  ข้อกาํหนดตามสัญญาเงนิกู้ยมื 

วงเงนิรวม 

(ลบ.) 

เบกิใช้ 

(ลบ.) 
ดาํรงสัดส่วน D/E ratio ดาํรงสัดส่วนการถอืหุ้น 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 1 1,336.00 500.61 ไมเ่กิน 2.5 เทา่ มี 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 2 623.10 235.10 ไมเ่กิน 3.0 เทา่ มี 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 3 319.40 153.40 ไมเ่กิน 3.0 เทา่ (งบปี 2561) มี 

สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 4 366.00 171.00 - มี 

สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 8 327.00 165.60 ไมเ่กิน 4.0 เทา่ (งบปี 2562) มี 

หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2560  182.10 182.10 ไมเ่กิน 5.0 เทา่* - 

หุ้นกู้ครัง้ที่ 1 – 3 /2561  753.90 753.90 ไมเ่กิน 5.0 เทา่* - 

*หนีสิ้นทีนํ่ามาคํานวณใน D/E ratio ตามขอ้กําหนดของหุน้กู ้คือ หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบี้ย หกัดว้ยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า 

 จากตารางข้างต้น กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการถูกระงับการใช้วงเงินของสถาบันการเงิน 3 แห่งข้างต้น 

เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีอตัราสว่น D/E ratio เท่ากบั 6.78 เท่า ซึง่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญา

เงินกู้ เท่านัน้ (กลุ่มบริษัทยังเป็นไปตามเง่ือนไขของหุ้ นกู้  เน่ืองจากมี Interest Bearing D/E ratio เท่ากับ 4.66 เท่า)          

กลุม่บริษัทตระหนกัถงึประเดน็ความเส่ียงดงักลา่ว จงึได้ดําเนินการดงันี ้ 

(1) สําหรับข้อกําหนดในเร่ือง D/E ratio บริษัทฯ ได้ย่ืนหนงัสือต่อสถาบนัการเงินข้างต้นท่ีมีเง่ือนไข D/E ratio เพ่ือขอ

ผอ่นผนัเง่ือนไขดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสถาบนัการเงินครบทัง้ 4 แหง่ โดย 

- สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 1 ผอ่นผนัไมใ่ช้ข้อกําหนดเร่ือง D/E ratio สําหรับงบการเงินปี 2560 นอกจากนีไ้ด้แก้ไข

ในสญัญาเงินกู้ เพิ่มเติมโดยข้อกําหนดเร่ือง D/E ratio ไม่เกิน 2.5 เท่า โดยจะใช้บงัคบักบังบการเงินปี 2562 

เป็นต้นไป และเพิ่มเติมความหมายของหนีส้ินท่ีนํามาคํานวณโดยหมายถึงหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตามงบ

การเงิน 

- สถาบันการเงินแห่งท่ี 2 ผ่อนผันเง่ือนไขเร่ือง D/E ratio จากเดิมไม่เกิน 3.0 เท่า เป็น ไม่เกิน 5.5 เท่า             

(งบการเงินสําหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัขี บริษัทฯ มีอตัราสว่น D/E 

อยู่ท่ี 5.45 เท่า ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขใหม่ นอกจากนี ้อตัราส่วน D/E คํานวณจากหนีส้ินรวมหกัด้วยรายได้รับล่วงหน้า

หารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น) โดยบริษัทฯ จะต้องลดอตัราสว่นดงักลา่วไมใ่ห้เกิน 3.0 เทา่ ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ี

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) หรือภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน 2562 แล้วแต่กรณีใด
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จะเกิดขึน้ก่อน ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ จะมีผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้จากการ

โอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ และเงินจากการระดมทนุ (IPO) ซึง่จะทําให้สดัสว่น D/E ratio ไมเ่กิน 3.0 เทา่ตามเง่ือนไข 

- สถาบันการเงินแห่งท่ี 3 แก้ไขเง่ือนไขเร่ือง D/E ratio ใหม่โดยไม่เกิน 3.0 เท่า สําหรับงบการเงินปี 2562      

เป็นต้นไป 

(2) สําหรับข้อกําหนดในเร่ืองการดํารงสดัสว่นการถือหุ้น บริษัทฯ ได้ย่ืนหนงัสือต่อสถาบนัการเงินข้างต้นท่ีมีเง่ือนไข

เร่ืองการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้น โดย 

- สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 1 และสถาบนัการเงินแหง่ท่ี 2 แก้ไขสญัญาเงินกู้ เพิ่มเติมโดยเป็น ภายหลงัจากบริษัทฯ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้นายธนากร ดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน

อตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด  

- สถาบนัการเงินแหง่ท่ี 3 ได้ยกเลกิเง่ือนไขในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นออกจากสญัญาเงินกู้ ยืม 

- สถาบนัการเงินแห่งท่ี 8 มีการกําหนดเง่ือนไขการดํารงสดัสว่นการถือหุ้นโดยให้นายธนากร ต้องถือหุ้นของ

บริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว สามารถดําเนินการปลดผู้ คํา้ประกนัได้ 

- อยู่ระหว่างรอหนังสือขอผ่อนผันจากสถาบันการเงินแห่งท่ี 4 ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเน่ืองจาก

ภายหลงัจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นัน้ กลุม่นายธนากร

จะถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 73.21 ของทนุชําระแล้ว และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองการห้าม

ขายหุ้น (Silent Period) กลุ่มนายธนากรจะถูกห้ามขายหุ้นสามญัจํานวนร้อยละ 55.00 ของทนุชําระแล้ว 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนเป็นระยะเวลา 1 ปี  

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนักลุม่บริษัทได้รับการสนบัสนนุวงเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงินทกุแห่งเป็นอยา่งดี 

ประกอบกับในการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินนัน้จะใช้ท่ีดินของแต่ละโครงการเป็นหลกัประกันวงเงินกู้ ยืมเพ่ือพัฒนา

โครงการ (Project Financing)  อีกทัง้ กลุ่มบริษัทมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลการดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรับชําระดอกเบีย้และเงินกู้ ยืม และ

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้ทัง้จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้  รวมทัง้สามารถขยายการ

ลงทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

3.3. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.3.1. ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ครอบครัวธนวริทธ์ิถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 409,999,900 หุ้น คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 99.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้

นีจํ้านวน 150,000,000 หุ้ น แล้วจะทําให้หุ้ นจํานวน 409,999,900 หุ้ น ของกลุ่มครอบครัวธนวริทธ์ิท่ีถืออยู่ในบริษัทฯ       

คิดเป็นประมาณร้อยละ 73.21 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่มีสดัสว่นการถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วทําให้ครอบครัวธนวริทธ์ิมีอํานาจในการควบคมุบริษัทฯ และมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของบริษัทฯ 

ในเร่ืองท่ีสําคญัท่ีต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงท่ีเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการถ่วงดุลอํานาจ จึงได้แต่งตัง้กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จาก
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คณะกรรมการทัง้สิน้ 6 ท่าน เพ่ือถ่วงดลุอํานาจในการบริหารจดัการอย่างเป็นอิสระจากกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

อีกทัง้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือ

สร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นวา่จะสามารถสอบทานการทํางานและมีการถ่วงดลุอํานาจในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ได้ในระดบัหนึง่ นอกจากนี ้เม่ือบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ แล้ว บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมลู

และปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เช่น รายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และรายการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

ทกุราย 

3.3.2. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหาร 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทต้องใช้ความรู้ ความชํานาญ รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่ม

ผู้บริหารในการวางกลยทุธ์ทางด้านการขายและการตลาด การออกแบบโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีตอบโจทย์และตรงกบั

ความต้องการของตลาดและลูกค้า และการพิจารณาทําเลท่ีตัง้โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพ รวมไปถึง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการเงิน หรือตวัแทนขาย ซึ่งหากผู้บริหารชุดปัจจุบนัไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการกลุ่มบริษัท และ/หรือไม่สามารถสรรหาผู้ ท่ีเหมาะสมมาทดแทนได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ     

ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท นอกจากนี ้ในบางโครงการท่ีมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายท่ีเป็นกลุม่ท่ีมีกําลงัซือ้สงู (กลุม่ High 

Net Worth) กลุม่บริษัทอาจมีการพึง่พิงคณุธนากร ทัง้ในการวางกลยทุธ์ขายและช่องทางการขายให้กบัลกูค้ากลุม่ดงักล่าว 

เช่น การขายห้องชุดสําหรับโครงการ 15 Sukhumvit Residences ให้กับลกูค้ากลุ่ม High Net Worth เป็นต้น รวมไปถึง

ความช่วยเหลือทางการเงินจากการคํา้ประกนัวงเงินกู้ ยืมสําหรับพฒันาโครงการ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิง

นายธนากร อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่ว จึงได้สนบัสนนุและให้ความสําคญักบับคุลากรของบริษัทฯ 

ให้มีส่วนร่วมและบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ อย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดกล

ยทุธ์และแผนธุรกิจของกลุม่บริษัท และผลกัดนัให้เกิดการทํางานเป็นทีมเพ่ือสร้างศกัยภาพและประสทิธิภาพในการทํางาน

ให้เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทได้วาง กลยทุธ์องค์กร โดยประกาศเป็น “Employer of Choice” เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความสําคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีส่วนสําคญัในการผลกัดนักลุ่มบริษัท ให้เติบโตอย่างแข็งแรงเพ่ือลดการ

พึง่พิงผู้บริหาร 

3.4. ความเส่ียงเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

3.4.1.  ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการย่ืนคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้นี ้ก่อนท่ีจะทราบผลการพิจารณาของ     

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในการรับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

(mai) ซึ่งบริษัทฯ ได้ย่ืนคําขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้วเม่ือวนัท่ี 16 

ตลุาคม 2561และบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบติัของบริษัทฯ ใน

เบือ้งต้นแล้วเหน็วา่ บริษัทฯ มีคณุสมบติัครบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ตามข้อบงัคบั

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์
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จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 ยกเว้นคณุสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสามญัราย

ยอ่ย ซึง่บริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยไม่น้อยกวา่ 300 ราย และต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของทนุ

ชําระแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงมีความเส่ียงทางด้านสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ในตลาดรอง และความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการซือ้ขายหุ้นสามัญตามราคาท่ีคาดการณ์ไว้ หากหุ้น

สามญัของบริษัทฯ ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

 

3.4.2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหุ้นหลังการเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

หลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ราคาหุ้ นของบริษัทฯ อาจมีความผันผวน หรือ

เปล่ียนแปลงตามสภาวะการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรืออาจเป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของกลุม่บริษัท เช่น 

- ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และท่ีเก่ียวข้อง  

- การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

- ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการท่ีนักลงทนุหรือนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้และผลการดําเนินงานท่ี

เกิดขึน้จริง หรือการเปล่ียนแปลงในคําแนะนําหรือทศันะของนกัวิเคราะห์ 

- ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท   
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กลุ่มบริษัทไม่มีส่วนงานวิจัยและพัฒนา เน่ืองจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ          

ท่ีอยูอ่าศยัและการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้จดัตัง้ฝ่ายงาน

พัฒนาธุรกิจเพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้าและกลุ่มลูกค้า

เปา้หมาย เพ่ือนํามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทให้ตอบสนองตรงกบัความต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุ 

ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด Smart Condo, Co-Working Space หรือ ALL Care Service ซึ่งเป็นระบบประสานงานการแจ้งซ่อม

หลงัการขายผา่น Line Application เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายและความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าได้ทกุท่ี เป็นต้น 

 

 

4. การวจัิยและพัฒนา 
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5.1 สนิทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (1) เงินมดัจําห้องชดุท่ีสร้าง

แล้วเสร็จ (2) เงินมดัจําคา่ท่ีดินสําหรับพฒันาโครงการ (3) ท่ีดินและต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (4) 

ท่ีดินรอการพฒันา (5) สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ และ (6) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน มีรายละเอียดสรุปดงันี ้ 

ลาํดบั รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

ณ วันที่  

31 ธ.ค.2560 

ณ วันที่  

31 ธ.ค.2561 

1 เงินมดัจําห้องชดุที่สร้างแล้วเสร็จ 53.20 - เป็นเจ้าของ - 

2 เงินมดัจําคา่ที่ดิน 198.00 165.00 เป็นเจ้าของ - 

3 ต้นทนุการพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

1,493.82 4,020.19 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

วงเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน 

4 ที่ดินรอการพฒันา - 614.02 * เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

วงเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน 

5 สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 73.17 90.58 เป็นเจ้าของ - 

6 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 4.47 7.93 เป็นเจ้าของ - 

 รวม 1,822.66 4,897.72   

หมายเหตุ * ที่ดินรอการพฒันาจํานวน 614.02 ล้านบาท เป็นที่ดินบริเวณทองหล่อซอย 12 บางส่วน ทัง้นี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างรวบรวมที่ดิน

ส่วนทีเ่หลือซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการซ้ือ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจดัประเภทเป็นทีดิ่นรอการพฒันาในงบการเงินสําหรบัปี 2561  

ประกอบไปด้วย 

1) เงินมดัจําห้องชดุท่ีสร้างแล้วเสร็จ 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจลงทุนและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน 

ทัง้นี  ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการทําสัญญาจะซือ้จะขายห้องชุดและได้จ่ายเงินมัดจํา                   

มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดบั ห้องชุดที่สร้างแล้วเสร็จ จาํนวน (ห้อง) 

เงนิมัดจาํ (ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธ.ค.2560 

ณ วันที่  

31 ธ.ค. 2561 

1 โครงการ 15 สขุมุวิท เรสซิเดน็ท์ * 25 ห้อง 53.20 - 

2 โครงการ ฮิว สขุมุวิท 62/3 20 ห้อง - - 

 รวม  53.20 - 

* ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ไดดํ้าเนินการซื้อและขายห้องชดุตามสญัญาจะซื้อจะขายสําหรับโครงการ 15 สขุมุวิท เรสซิเด็นท์เรียบร้อยแล้ว 

โดยบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้านายหนา้ในงบกําไรขาดทนุ 

 

5. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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2) เงินมดัจําคา่ท่ีดินสําหรับพฒันาโครงการ 

ลาํดบั รายการ พืน้ที่ (ไร่) 

เงนิมัดจาํที่ดนิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่  

31 ธ.ค.2560 

ณ วันที่  

31 ธ.ค. 2561 

1 ที่ดินเปลา่ ซอยประชาราษฎบําเพญ็ ซอย 10  4-3-71 18.50 - 

2 ที่ดินเปลา่ นวมินทร์ ซอย 85 33-0-33 15.00 - 

3 ที่ดินเปลา่ รัชดา ซอย 17 2-2-82 10.00 - 

4 ที่ดินเปลา่ รัชดา ซอย 18  7-2-06 20.70 - 

5 ที่ดินเปลา่ สขุมุวิท ซอย 71 5-3-15 17.00 - 

6 ที่ดินเปลา่ อินทามระ ซอย 4 1-2-92 25.24 - 

7 ที่ดินเปลา่ ลาซาล ซอย 17 5-1-23 18.00 - 

8 ที่ดินเปลา่ ทองหลอ่ ซอย 12 0-3-62 24.56 - 

9 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง อ่าวฉลอง จ.ภเูก็ต 5-3-35 29.00 - 

10 ที่ดินเปลา่ ทองหลอ่ ซอย 16 0-3-30 20.00 70.00 

11 ที่ดินเปลา่ ลาดพร้าว ซอย 62 3-1-41 - 10.00 

12 ที่ดินเปลา่ ซอย 20 มิถนุา แยก 5 4-0-81 - 45.00 

13 ที่ดินเปลา่ ลาซาล ซอย 83 7-3-78 - 40.00 

 รวม  251.20 165.00 

หมายเหต:ุ เงินมดัจําค่าทีดิ่นซ่ึงลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มาจากการทําสญัญาซ้ือขายทีดิ่นและมีการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดิน

ดงักล่าวตามสญัญาเรียบร้อยแลว้ 

 

3) ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

โครงการของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,493.82 ล้านบาท และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 

4,020.19  ล้านบาท มีรายละเอียดสรุปดงันี ้  
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ลาํดบั ช่ือโครงการ 
เนือ้ที่ 

(ไร่) 
สถานะโครงการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมนิ

ตามเล่ม

ประเมนิ 

(ล้านบาท) 

วันที่ประเมนิ 

ราคาประเมนิ 1 

ณ 31 ธ.ค.61 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 
ณ วันที่       

31 ธ.ค.60 

ณ วันที่         

31 ธ.ค.61 

1 The Excel Udomsuk  

ซอยอดุมสขุ 29 

- ปิดการขายโครงการเรียบร้อย 7.93 - - - - - 

2 The Excel Groove  

ซอยลาซาล 52 

6-2-60 สร้างแล้วเสร็จ /  

อยู่ระหวา่งรอโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

718.86 11.89 - - - ไมมี่ภาระผกูพนั 

3 The Excel Khu-Khot  

ลําลกูกา คลอง 2 

5-2-26 สร้างแล้วเสร็จ /  

อยู่ระหวา่งรอโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

308.39 237.43 267.85 20 ธ.ค.61 267.85 ไมมี่ภาระผกูพนั 

4 Rise Rama 9  

ถนนพระราม 9 

6-0-92 สร้างแล้วเสร็จเดือนธ.ค. 2561 /  

อยู่ระหวา่งรอโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

339.48 621.78 957.79 20 ธ.ค.61 957.79 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

765.00 ล้านบาท 

5 Impression Phuket  

อ่าวฉลอง จ.ภเูก็ต 

5-3-35 ได้รับอนมุติั EIA /  

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 

4.27 376.45 483.53 9 ธ.ค.61 496.33 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

366.00 ล้านบาท 

6 The Vision Ladprao-Navamin 

ซอยนวมินทร์ 85 

33-0-8 ได้รับอนมุติั EIA /  

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 

4.51 553.27 634.44 20 ธ.ค.61 654.53 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

727.10 ล้านบาท 

7 The Excel Sukhumvit 71  

ถนนสขุมุวิท 71 

5-3-15 ได้รับอนมุติั EIA /  

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 

4.98 223.13 509.30 18 ธ.ค.61 541.95 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

230.00 ล้านบาท 

8 RISE Phahon-Inthamara 

อินทามระ 4 พหล-สทุธิสาร 

1-2-92 ได้รับอนมุติั EIA /  

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 

0.56 288.50 311.40 2 ก.ค.61 322.70 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

785.00 ล้านบาท 

9 The Excel Ratchada 17                 

ถนนรัชดาภิเษก 17 

2-2-82 อยู่ระหวา่งขอ EIA 1.87 233.21 224.91 20 ธ.ค.61 247.54 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

319.40 ล้านบาท 

10 The Excel Ratchada-Huai 

Khwang ถนนรัชดา-ห้วยขวาง 

4-3-71 อยู่ระหวา่งขอ EIA 2.01 323.65 397.26 25 ก.ย.61 412.10 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

623.10 ล้านบาท 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ 
เนือ้ที่ 

(ไร่) 
สถานะโครงการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมนิ

ตามเล่ม

ประเมนิ 

(ล้านบาท) 

วันที่ประเมนิ 

ราคาประเมนิ 1 

ณ 31 ธ.ค.61 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 
ณ วันที่       

31 ธ.ค.60 

ณ วันที่         

31 ธ.ค.61 

11 The Excel Lasalle 17  

ซอยลาซาล 17 

5-1-23 อยู่ระหวา่งขอ EIA 2.74 194.96 323.25 2 ก.ค.61 329.64 คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

601.00 ล้านบาท 

12 The Vision Kaset-Nawamin         

ถนนเกษตร-นวมินทร์ 

10-2-66 หยดุพฒันาโครงการชัว่คราว 2 98.15 161.32 170.22 22 มิ.ย.61 171.57 ไมมี่ภาระผกูพนั 

13 Thonglor 16 

ทองหลอ่ 16 

0-2-96 โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินเม่ือ 3 ตลุาคม 61 / 

อยู่ระหวา่งพฒันา  

- 528.96 - - - คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

270 ล้านบาท 

14 The Excel Ratchada 18                 

ถนนรัชดาภิเษก 18 

2-2-35 โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินเม่ือ 10 ตลุาคม 61/ 

อยู่ระหวา่งพฒันา 

0.07 215.68 - - - คํา้ประกนัสินเช่ือวงเงิน  

327 ล้านบาท 

15 The Excel Ladprao 

ถนนลาดพร้าว 62 

3-1-41 อยู่ระหวา่งเร่ิมพฒันา /  

อยู่ระหวา่งรอโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

- 6.66 - - - ไมมี่ภาระผกูพนั 

16 The Excel Ratchada 

ซอย 20 มิถนุา แยก 5 

4-0-81 อยู่ระหวา่งเร่ิมพฒันา /  

อยู่ระหวา่งรอโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

- 4.68 - - - ไมมี่ภาระผกูพนั 

17 The Excel Lasalle 83 

ซอยลาซาล 83 

7-3-78 อยู่ระหวา่งเร่ิมพฒันา /  

อยู่ระหวา่งรอโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

- 0.15 - - - ไมมี่ภาระผกูพนั 

18 ห้องชดุใน 

โครงการ ฮิว สขุมุวิท 62/3 

9 ยนิูต สร้างแล้วเสร็จ /  

อยู่ระหวา่งรอโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ 

- 38.47 - - - ไมมี่ภาระผกูพนั 

 รวม   1,493.82 4,020.19     

หมายเหต:ุ 1. ปรับปรุงด้วยการขายห้องและต้นทนุการก่อสร้าง ภายหลงัวนัท่ีประเมินจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 2. บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการพิจารณารูปแบบโครงการท่ีจะพฒันาในพืน้ท่ีดงักลา่ว ซึง่ยงัไม่มีความชดัเจนในการดําเนินงานพฒันาโครงการ  
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4) สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 

รายละเอียด มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

กรรมสทิธ์ิ ภาระผูกพนั 

ณ วันที่  

31 ธ.ค.2560 

ณ วันที่  

31 ธ.ค. 2561 

1) สว่นปรับปรุงอาคาร 13.84 27.03 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

2) ห้องตวัอย่างและสํานกังานขาย 37.97 22.98 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

3) เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน 16.57 27.25 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

4) แบบจําลอง 1.12 1.40 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

5) ยานพาหนะ 3.67 10.92 สญัญาเช่า         

ทางการเงิน 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

6) งานระหวา่งก่อสร้าง (สํานกังานขาย) - 1.00 - - 

รวม 73.17 90.58   

หมายเหต:ุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มีหอ้งตวัอย่างและสํานกังานขายซ่ึงหกัค่าเสือ่มราคาทัง้จํานวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่จํานวน 3.55 ลา้นบาท 
 

5) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ 

รายละเอียด มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

กรรมสทิธ์ิ ภาระผูกพนั 

ณ วันที่  

31 ธ.ค.2560 

ณ วันที่  

31 ธ.ค.2561 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.47 7.93 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 4.47 7.93   

5.3 สัญญาสาํคัญที่เก่ียวข้องในการดาํเนินธุรกจิ 

5.3.1 สัญญาเช่าพืน้ที่สาํหรับสาํนักงานใหญ่ 

คูส่ญัญา ผู้ เช่า      :  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ผู้ให้เช่า :  บริษัทให้เช่าพืน้ท่ีสํานกังานแหง่หนึง่ 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

สนิทรัพย์ท่ีเช่า พืน้ท่ีสํานักงานภายในอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 18 และชัน้ 19 เลขท่ี 4345 
ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ พืน้ท่ีเช่าโดยประมาณรวม 3,456 ตร.ม. 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

อายสุญัญา อายุสัญญา 3 ปี สิน้สุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 (สําหรับชัน้ท่ี 18) และสิน้สุดวันท่ี 30 
มิถนุายน 2564 (สําหรับชัน้ท่ี 19) นอกจากนีเ้ม่ือสิน้สดุสญัญาเช่าดงักล่าว กลุ่มบริษัทมี
สทิธิเช่าต่ออีก 3 ปี โดยต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 180 วนั ก่อนวนัสิน้อายุ
สญัญาเดิม  

อตัราคา่เช่า อัตราค่าเช่าตามท่ีตกลงร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี ้หากมีการต่ออายุสัญญา 
อตัราค่าเช่าปีท่ี 4-6 จะปรับตามราคาตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของอตัราค่าเช่าปีท่ี 1-3 
และอตัราคา่เช่าปีท่ี 7-9 จะปรับขึน้ตามอตัราตลาด 
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5.3.2 สัญญาเช่าที่ดนิสาํหรับสาํนักงานขาย 

คูส่ญัญา ผู้ เช่า :  บริษัทฯ  
ผู้ให้เช่า :  นิติบคุคล 2 แหง่ และบคุคลธรรมดา 1 คน 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

สนิทรัพย์ท่ีเช่า - ท่ีดินเปลา่ ขนาดพ่ืนท่ี 0-2-99.8 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ห้วยขวาง กรุงเทพ  
- ท่ีดินเปลา่ ขนาดพืน้ท่ี 850 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ี่ลาซาล ซอย 1 บางนา กรุงเทพ 
- ท่ีดินเปลา่ ขนาดพืน้ท่ี 253 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ี่ตําบลคลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพ 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานขายคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ หรือ The Excel Gallery 

อายสุญัญา อายสุญัญาประมาณ 1-3 ปี โดย 
- ท่ีดินเปลา่ซึง่ตัง้อยูท่ี่เขตห้วยขวาง สิน้สดุสญัญาวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
- ท่ีดินเปลา่ซึง่ตัง้อยูท่ี่ลาซาล ซอย 1 สิน้สดุสญัญาวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
-  ท่ีดินเปลา่ซึง่ตัง้อยูท่ี่ตําบลคลองกุ่ม บางกะปิ สิน้สดุสญัญาวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่ายินยอมให้ต่อสญัญาเช่า ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1-3 เดือน  

อตัราคา่เช่า อตัราคา่เช่าตามท่ีตกลงร่วมกนั   

เง่ือนไขอ่ืน เม่ือสัญญาสิน้สุดลง ผู้ เช่าจะต้องทําการรือ้ถอนสิ่งปลูกสร้างทัง้ปวง รวมทัง้ขนย้าย
ทรัพย์สนิทัง้หมดออกจากสนิทรัพย์ท่ีเช่าภายใน 30 วนั 

5.3.3 สัญญาข้อตกลงให้การสนับสนุนทางการตลาด 

คูส่ญัญา ผู้ เช่า :  บริษัทฯ  
ผู้ให้เช่า :  บริษัทให้เช่าพืน้ท่ีแหง่หน่ีง 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเลาจน์ (Lounge) สําหรับการจดังานและรับรองลกูค้าของกลุม่บริษัท  
บริเวณชัน้ 5 ณ พารากอน ซีนีเพลก็ซ์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน  

อายสุญัญา อายุสญัญา 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 เม่ือครบกําหนดผู้ ให้เช่าจะพิจารณาต่อ
สญัญากบับริษัทเป็นเจ้าแรกพร้อมทัง้เสนอเง่ือนไขเป็นกรณีพิเศษสําหรับสญัญาใหม ่ 

อตัราคา่เช่า อตัราคา่เช่าตามท่ีตกลงร่วมกนั   

เง่ือนไขอ่ืน ในกรณีไม่ต่อสัญญา บริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนและ/หรือปรับปรุง
สถานท่ีให้มีสภาพดงัเดิม โดยคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นหน้าท่ีของผู้ให้เช่า 

5.3.4 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

คูส่ญัญา ผู้วา่จ้าง :  บริษัทฯ  
ผู้ รับจ้าง :  บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแหง่ 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

วตัถปุระสงค์ จ้างเหมางานก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร ระบาย
อากาศ และงานระบบประปาสขุาภิบาล สําหรับโครงการของบริษัทฯ  

อายสุญัญา อายสุญัญาตัง้แต ่1-2 ปี  

มลูคา่สญัญา ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้าง   

เง่ือนไขท่ีสําคญัอ่ืน - ผู้ รับจ้างยินยอมให้หกัเงินประกนัผลงานในอตัราร้อยละ 5 ของมลูคา่งานทัง้หมด 
- ผู้ รับจ้างกําหนดระยะเวลาการคํา้ประกนัผลงาน 2 ปี นบัตัง้แต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ

สมบรูณ์ 
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5.3.5 สัญญาว่าจ้างผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

คูส่ญัญา ผู้วา่จ้าง :  บริษัทฯ  
ผู้ รับจ้าง :  บริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคมุงานก่อสร้างหลายแหง่ 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

วตัถปุระสงค์ ให้บริการบริหารและควบคมุงานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ตกลงร่วมกนั โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนดําเนินการก่อสร้าง ช่วงดําเนินการก่อสร้าง และช่วง
สง่มอบโครงการ 

อายสุญัญา อายสุญัญาตัง้แต ่6-43 เดือน  

มลูคา่สญัญา ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้าง   

5.3.6 สัญญาร่วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. 

คูส่ญัญา  Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. (“Hoosiers”) (“บริษัทสญัชาติสงิคโปร์”)  
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Hoosiers Holdings Limited ท่ีประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 

วตัถปุระสงค์ จดัตัง้บริษัทจํากดัภายใต้ช่ือ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮซูิเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั เพ่ือร่วม
ทนุในการก่อสร้างและขายโครงการอาคารชดุ “ดิ เอก็เซล สขุมุวิท 50”  

ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้น - บริษัทฯ จํานวน 102,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 (“กลุม่ ก.”) และ  
- Hoosiers จํานวน 98,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 (“กลุม่ ข.”) 

จํานวนกรรมการ  3 คน ได้แก่ นายธนากร ธนวริทธ์ิ นายดษุฎี เลก็ยิม้ (“กลุม่ ก.”) และ Mr.Yoshiya 
Oshima (“กลุม่ ข.”) 

เง่ือนไขท่ีสําคญั - ห้ามโอนหรือจําหน่ายหุ้นของบริษัทร่วมทนุให้แก่บคุคลภายนอก โดยไมไ่ด้รับความ
ยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

- ทําสญัญา Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให้บริษัท ออลล์ อนิสไปร์-ฮซูิ
เออร์ สขุมุวทิ 50 จํากดั กู้ เงินจํานวน 310 ล้านบาท ซึง่คู่สญัญาจะต้องให้เงินกู้ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น คือ ร้อยละ 51:49 ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี ครบกําหนด
ชําระทัง้จํานวนภายในวนัท่ี 10 สงิหาคม 2565 

- การประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการจากกลุม่ ก. อยา่งน้อย 1 คน ร่วมกบั
กรรมการจากกลุม่ ข. จงึจะครบองค์ประชมุ โดยในวาระท่ีสําคญัจะต้องได้รับการ
อนมุติัจากทัง้สองกลุม่จงึจะสามารถดําเนินการได้ เช่น การเข้าทํา/แก้ไขสญัญาใน
สว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโครงการ หรือการขายสนิทรัพย์ของบริษัทร่วมทนุท่ีมีมลูค่าเกิน
กวา่ 1 ล้านบาท เป็นต้น 

- การประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
ของทนุจดทะเบียน จงึจะครบองค์ประชมุ 
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5.3.7 สัญญาร่วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. และ Kyushu Railway Company 

คูส่ญัญา  1.Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. (“Hoosiers”) (“บริษัทสญัชาติสงิคโปร์”)  
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Hoosiers Holdings Limited ท่ีประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
2.Kyushu Railway Company (“JR-Kyushu”) (“บริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ น”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจรถไฟฟา้และด้านอ่ืนๆ  

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 22 สงิหาคม 2561 

วตัถปุระสงค์ จดัตัง้บริษัทจํากดัภายใต้ช่ือ บริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั เพ่ือร่วมทนุในการก่อสร้าง
และขายโครงการอาคารชดุ “อิมเพรสชัน่ เอกมยั”  

ทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้น - บริษัทฯ จํานวน 510,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51  
- Hoosiers จํานวน 290,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29 และ  
- JR-Kyushu จํานวน 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20  

จํานวนกรรมการ 4 คน ได้แก่ นายธนากร ธนวริทธ์ิ นายดษุฎี เลก็ยิม้ Mr.Yoshiya Oshima และ             
Mr. Masahiko Moriguchi 

เง่ือนไขท่ีสําคญั - ทําสญัญา Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให้บริษัท เอเอชเจ เอกมยั 
จํากดั กู้ เงินจํานวน 1,000 ล้านบาท ซึง่คู่สญัญาจะต้องให้เงินกู้ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น คือ ร้อยละ 51:29:20 ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี ครบกําหนดชําระทัง้
จํานวนเม่ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชดุเกินกวา่ร้อยละ 90 ของยนิูตทัง้หมดและ
เม่ือได้ชําระเงินกู้ ยืมทัง้หมดจากสถาบนัการเงินแล้วของโครงการดงักลา่ว 

- องค์ประชมุคณะกรรมการต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 3 คน จากกรรมการแตล่ะ
กลุม่ ทัง้นีก้ารอนมุติัวาระท่ีสําคญัจะต้องใช้เสียงข้างมากโดยมาจากทัง้ 3 กลุม่ โดย
ในวาระท่ีสําคญัจะต้องได้รับการอนมุติัจากทัง้สองกลุม่จงึจะสามารถดําเนินการได้ 
เช่น การเข้าทํา/แก้ไขสญัญาในสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโครงการ หรือการขายสนิทรัพย์
ของบริษัทร่วมทนุท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท เป็นต้น 

- องค์ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน      
จงึจะครบองค์ประชมุ โดย 1 หุ้นมี 1 สทิธิเทา่กนั 

5.3.8 สัญญาร่วมทุนกับ Ground Property Pte. Ltd. 

คูส่ญัญา  Ground Property Pte. Ltd. (“Ground Property”) (“บริษัทสญัชาติสงิคโปร์”)  
ซึง่ประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding company) 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค์ จดัตัง้บริษัทจํากดัภายใต้ช่ือ บริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั เพ่ือร่วมทนุในการก่อสร้าง
และขายโครงการคอนอาคารชดุซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณซอยทองหลอ่ 16 (บริษัทฯ อยูร่ะหวา่ง
พิจารณาตัง้ช่ือโครงการ)  

ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้น - บริษัทฯ จํานวน 124,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.10 (“กลุม่ ก.”) และ  
- Ground Property จํานวน 75,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.90 (“กลุม่ ข.”) 

จํานวนกรรมการ  3 คน ได้แก่ นายธนากร ธนวริทธ์ิ นายดษุฎี เลก็ยิม้ และ Mr. George Quek Meng Tong 
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เง่ือนไขท่ีสําคญั - ห้ามโอนหรือจําหน่ายหุ้นของบริษัทร่วมทนุให้แก่บคุคลภายนอก โดยไมไ่ด้รับความ
ยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

- ทําสญัญา Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให้บริษัท เอจี ทองหลอ่ 12 
จํากดั กู้ เงินจํานวน 910 ล้านบาท ซึง่คู่สญัญาจะต้องให้เงินกู้ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
คือ ร้อยละ 62.10 : 37.90 ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี ครบกําหนดชําระทัง้
จํานวนเม่ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชดุเกินกวา่ร้อยละ 80 ของยนิูตทัง้หมดและ
เม่ือได้ชําระเงินกู้ ยืมทัง้หมดจากสถาบนัการเงินแล้วของโครงการดงักลา่ว 

- การประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการจากกลุม่ ก. อยา่งน้อย 1 คน ร่วมกบั
กรรมการจากกลุม่ ข. จงึจะครบองค์ประชมุ โดยในวาระท่ีสําคญัจะต้องได้รับการ
อนมุติัจากทัง้สองกลุม่จงึจะสามารถดําเนินการได้ เช่น การเข้าทํา/แก้ไขสญัญาใน
สว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโครงการ หรือการขายสนิทรัพย์ของบริษัทร่วมทนุท่ีมีมลูค่าเกิน
กวา่ 1 ลบ. เป็นต้น 

- การประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นของทัง้สองกลุม่เข้าร่วมประชมุรวมกนัไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน จงึจะครบองค์ประชมุ 

5.3.9 สัญญาให้บริการกับบริษัทร่วมทุน (Management and Administrative Services Agreement)  

คูส่ญัญา  ผู้ รับจ้าง : บริษัทฯ  
ผู้วา่จ้าง : บริษัทร่วมทุนทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จํากัด 

บริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั และบริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท เป็นบริษัทร่วมทนุ 

วตัถปุระสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทร่วมทนุ เก่ียวกบัการก่อสร้าง การขาย และการดําเนิน
โครงการอาคารชดุ ดงันี ้

- การวางแผนธรุกิจ - บญัชีและการเงิน 

- การบริหารจดัการการก่อสร้าง - การคลงั 

- การขายและการตลาด - การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล และ 

- เลขานกุารบริษัท - บริการอ่ืนๆ ที่จําเป็น  

อายสุญัญา 5 ปี 

อตัราคา่บริการ  บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮซูิเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั : เดือนละ 1 ล้านบาท โดยในปีท่ี 5 
คา่บริการสทุธิอาจได้รับการแก้ไขให้เทา่กบัร้อยละ 5 ของกําไรขัน้ต้นของบริษัทร่วมทนุ
ดงักลา่ว 
 บริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั : เดือนละ 3.44 ล้านบาท โดยในปีท่ีปิดโครงการ 

คา่บริการสทุธิอาจได้รับการแก้ไขให้เทา่กบัร้อยละ 4.6 ของกําไรขัน้ต้นของบริษัทร่วม
ทนุดงักลา่ว  
 บริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั : ร้อยละ 3 ของยอดขายสทุธิ โดยแบง่จ่ายเป็นราย

เดือนๆ ละ 3.29 ล้านบาท  
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5.3.10 สัญญาให้บริหารและจัดการนิตบุิคคลอาคารชุด 

คูส่ญัญา  ผู้ รับจ้าง : บริษัท ออลล์ พร๊อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
ผู้วา่จ้าง : นิติบคุคลอาคารชดุโครงการ 

1) The Excel Hybrid  
2) The Excel Groove 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท  

วตัถปุระสงค์ บริหารและจดัการอาคารชดุ รวมทัง้ทรัพย์สว่นกลางในอาคารชดุ ตลาดจนดําเนินการ
ควบคมุดแูลการปฎิบติังานของลกูจ้างหรือผู้ รับเหมารายอ่ืนซึง่ปฎิบติังานในฐานะลกูจ้าง
ของผู้วา่จ้างให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

อายสุญัญา ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีทําสญัญา 

เง่ือนไขอ่ืน หากไมมี่คูส่ญัญาฝ่ายใดบอกเลิกสญัญาให้ถือว่าสญัญานีมี้ผลบงัคบัตอ่ไปอีกนบัแตว่นั
สิน้สดุสญัญาเดิม จนกวา่จะมีการบอกเลกิสญัญา 

5.3.11 สัญญาเช่าทางการเงนิ 

คูส่ญัญา  ผู้ เช่าซือ้ : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่าซือ้ : ธนาคารพาณิชย์หลายแหง่  

ผู้ เช่าซือ้ : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่าซือ้ : บริษัทเอกชนแหง่หนึง่ 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและ
ผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและ
ผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 8 สงิหาคม 2560 และ 
วนัท่ี 14 ตลุาคม 2561 

วนัท่ี 14 และ 17 สงิหาคม 2561 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือเช่าซือ้รถจํานวน 3 คนั สําหรับใช้ใน
การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท  

เพ่ือเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับพนกังาน
ของกลุม่บริษัทใช้ในการทํางาน 

อายสุญัญา ระยะเวลา 4 ปี  ระยะเวลา 3 ปี 

มลูคา่ ตามท่ีตกลงร่วมกนั ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

5.3.12 สัญญาห้ามค้าแข่งกับบริษัทฯ (Undertaking Agreement) 

คูส่ญัญา  ผู้ให้สญัญา : นายธนากร ธนวริทธ์ิ 
ผู้ รับสญัญา : กลุม่บริษัท ได้แก่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 3 สงิหาคม 2561 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือปอ้งกนัและมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกลุม่บริษัทและนายธนากร 
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัภายใต้กฎเกณฑ์ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

สาระสําคญั ผู้ให้สญัญาจะไมป่ระกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท หมาย
รวมถงึการไมเ่ป็นผู้ มีอํานาจ หุ้นสว่น ผู้ ถือหุ้น ผู้ ร่วมทนุในนิติบคุคลใดๆ ตัง้แตร้่อยละ 5 
ของทนุชําระแล้ว ท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท  

ระยะเวลาสิน้สดุ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงันี ้
- บริษัทฯ เพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- ผู้ให้สญัญาไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ) และ/หรือ กรรมการในบริษัทฯ ไมว่า่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม   
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5.3.13 สัญญาเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิสาํหรับพัฒนาโครงการ 

สถาบนัการเงนิ แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 แห่งที่ 3 

วงเงิน 
(รวม 4,878.60 ลบ.) 

วงเงินที ่1: 765 ล้านบาท แบง่เป็นเงินกู้ ระยะ
ยาว 750 ล้านบาท และสนิเช่ือหมนุเวียน 15 

ล้านบาท 

วงเงินที ่2: 601 ล้านบาท แบง่เป็น เงินกู้ ยืมระยะ
ยาว 586 ล้านบาท และสนิเช่ือหมนุเวียน 15 ล้าน

บาท 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 623.10 ล้านบาท 319.40 ล้านบาท แบง่เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว 
304.40 ล้านบาท เงินเบิกเกินบญัชี 5 ล้านบาท 

และหนงัสอืคํา้ประกนั 10 ล้านบาท 

วงเงินเบิกใช้ ณ 31 ธ.ค. 61 
(รวม 2,140.71 ลบ.) 

350.61 ล้านบาท 150 ล้านบาท 235.10 ล้านบาท 153.40 ล้านบาท 

วนัที่ทําสญัญา วนัที่ 10 สงิหาคม 2560 วนัที่ 14 สงิหาคม 2561 วนัที่ 25 เมษายน 2561 วนัที่ 9 มกราคม 2561 

ระยะเวลา 3 ปี 3 ปี 3 ปี 6 เดือน 2 ปี 6 เดือน 

วตัถปุระสงค์ สําหรับพฒันาโครงการ  
RISE Rama 9 

สําหรับพฒันาโครงการ  
The Excel Lasalle 17 

สําหรับพฒันาโครงการ  
The Excel Ratchada-Huai Kwang 

สําหรับพฒันาโครงการ  
The Excel Ratchada 17 

หลกัประกนั  จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

 จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

 จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

 จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

เง่ือนไขที่สําคญัที่จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้
กู้             

 ไมล่ดทนุ/ควบกบันิติบคุคลอ่ืน 
 ไมเ่ปลีย่นแปลงรูปแบบ/แผนการขาย/การ

ดําเนินการใด  ๆของโครงการที่ตา่งไปจากท่ี
ผู้ ให้กู้ทราบอยา่งมีนยัสําคญั 
 ดํารงสดัสว่น D/E ratio ในอตัราไมเ่กิน 2.5 

เทา่ (หนีส้นิคํานวณจากหนีส้ินรวมหกัเงิน
กู้ ยืมจากกรรมการและผู้ ถือหุ้น) ทัง้นี ้เม่ือ
วนัที่ 25 ก.ย.2561 บริษัทฯ ได้รับหนงัสือ
ผ่อนผนั D/E ratio สําหรับปี 2560 และได้มี
การแก้ไขเง่ือนไขบงัคบัใช้ D/E ratio ตัง้แตง่บ
การเงินปี 2562 เป็นต้นไป  
  ภายหลงัจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้อง
ดําเนินการให้นายธนากร ดํารงสดัสว่นการ
ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุ้นจดทะเบยีน 

 ไมล่ดทนุ/ควบกบันิติบคุคลอ่ืน 
 ไมเ่ปลีย่นแปลงรูปแบบ/แผนการขาย/การ

ดําเนินการใด  ๆของโครงการท่ีตา่งไปจากท่ี
ผู้ ให้กู้ทราบอยา่งมีนยัสําคญั 
 ไมจ่่ายปันผล/ประโยชน์ใด  ๆให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ยกเว้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของผู้กู้  
 ดํารงสดัสว่น D/E ratio ในอตัราไมเ่กิน 2.5 เทา่ 

ตัง้แตง่บการเงินปี 2562 เป็นต้นไป (หนีส้ิน
คํานวณจากหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้) 
 ภายหลงัจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ผู้กู้จะต้องดําเนินการให้นายธนา
กร ดํารงสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นจดทะเบยีน 

 ไมล่ดทนุ/ควบกบันิติบคุคลอ่ืน 
 เงินกู้ดงักลา่วต้องนําไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ของ

การกู้ เงินท่ีแจ้งไว้กบัผู้ ให้กู้  
 ดํารงสดัสว่น D/E ratio ในอตัราไมเ่กิน 3.0 เทา่ 

(หนีส้ินคํานวณจากหนีส้นิรวมหกัรายได้รับ
ลว่งหน้า) ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 8 ต.ค.2561 บริษัทได้รับ
หนงัสอืผอ่นผนั D/E ratio เป็น 5.5 เทา่ และ
ภายหลงั IPO บริษัทจะต้องดํารง D/E ratio ใน
อตัราไมเ่กิน 3.0 เทา่ (ทัง้นี ้งบสิน้ปี 61 บริษัทฯ มี
สดัสว่น D/E ratio อยู่ท่ี 5.45 เทา่ ซึง่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่กําหนด) 
 ดํารงสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ณ วนัที ่

15 ก.พ. 2562 บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืผอ่นผนัโดย
ภายหลงัจากจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
นายธนากร ต้องดํารงสดัสว่นการถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่
ร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน 

 ดํารงสดัสว่น D/E ratio ในอตัราไมเ่กิน 3.0 
เทา่ ตัง้แตง่บการเงินปี 2561 เป็นต้นไป 
(หนีส้ินคํานวณจากหนีส้นิรวมหกัรายได้รับ
ลว่งหน้า) ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 27 ธ.ค.2561 บริษัท
ฯ ได้รับหนงัสอืแก้ไขเง่ือนไขการดํารงสดัสว่น 
D/E ratio ในอตัราไมเ่กิน 3.0 เทา่ ตัง้แตง่บ
การเงินปี 2562 เป็นต้นไปแทน 
 ดํารงสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้เม่ือวนัที ่27 ธ.ค.2561 บริษัทฯ ได้รับ
หนงัสอืผอ่นผนัแล้ว โดยยกเลิกข้อความ
เก่ียวกบัการดํารงสดัสว่นการถือหุ้น 
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5.3.13 สัญญาเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิสาํหรับพัฒนาโครงการ (ต่อ) 

สถาบนัการเงนิ แห่งที่ 4 แห่งที่ 5 แห่งที่ 6 

วงเงิน 
(รวม 4,878.60 ลบ.) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 366 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาว 230 ล้านบาท 727.10 ล้านบาท แบง่เป็น เงินกู้ ยืมระยะยาว 647.10 ล้าน
บาท และหนงัสอืคํา้ประกนั 80 ล้านบาท 

วงเงินเบิกใช้ ณ 31 ธ.ค. 61 
(รวม 2,140.71 ลบ.) 

171 ล้านบาท 230 ล้านบาท 260 ล้านบาท 

วนัที่ทําสญัญา วนัที่ 5 มิถนุายน 2561 วนัที่ 5 มิถนุายน 2561 วนัที่ 23 มีนาคม 2561 

ระยะเวลา 3 ปี 1 ปี 3 ปี 

วตัถปุระสงค์ สําหรับพฒันาโครงการ  
Impression Phuket 

สําหรับพฒันาโครงการ  
The Excel Sukhumvit 71 

สําหรับพฒันาโครงการ  
The Vision Ladprao-Nawamin 

หลกัประกนั  จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

 จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

 จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

เง่ือนไขที่สําคญัที่จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ให้กู้  

 ไมล่ดทนุ/ควบกบันิติบคุคลอ่ืน 
 ดํารงสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทอยู่

ระหวา่งรอหนงัสอืผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

-  ไมล่ดทนุ/ควบกบันิติบคุคลอ่ืน 
 ไมเ่ปลีย่นแปลงรูปแบบ/แผนการขาย/การดําเนินการ

ใด  ๆของโครงการท่ีตา่งไปจากท่ีผู้ ให้กู้ทราบอย่างมี
นยัสําคญั 
ในกรณีมีเงินกู้ ยืมกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น/บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ห้ามผู้กู้ ชําระคืนหนีก้รรมการ/ผู้ ถือหุ้น/บริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั จนกวา่จะชําระหนีธ้นาคารเสร็จสิน้ 
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5.3.13 สัญญาเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิสาํหรับพัฒนาโครงการ (ต่อ) 

สถาบนัการเงนิ แห่งที่ 7 แห่งที่ 8 แห่งที่ 9 

วงเงิน 
(รวม 4,878.60 ลบ.) 

785 ล้านบาท แบง่เป็น เงินกู้ ยืมระยะยาว 765 ล้านบาท
และอาวลัตัว๋เงิน/หนงัสอืคํา้ประกนั 20 ล้านบาท 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 327 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาว 270 ล้านบาท 

วงเงินเบิกใช้ ณ 31 ธ.ค. 61 
(รวม 2,140.71 ลบ.) 

155 ล้านบาท 165.60 ล้านบาท 270 ล้านบาท 

วนัที่ทําสญัญา วนัที่ 6 สิงหาคม 2561 วนัที่ 8 ตลุาคม 2561 วนัที่ 1 ตลุาคม 2561 

ระยะเวลา 5 ปี 3 ปี 6 เดือน 3 ปี 

วตัถปุระสงค์ สําหรับพฒันาโครงการ  
RISE Phahol-Intamara 

สําหรับพฒันาโครงการ  
The Excel Ratchada 18 

สําหรับซือ้ที่ดิน 
โครงการทองหลอ่ 16 

หลกัประกนั  จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

 จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

 จดทะเบยีนจํานองที่ดินโครงการ 
 นายธนากร คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

เง่ือนไขที่สําคญัที่จะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ให้กู้  

 ไมล่ดทนุ/ควบกบันิติบคุคลอ่ืน 
 ไมเ่ปลีย่นแปลงรูปแบบ/แผนการขาย/การดําเนินการ

ใด  ๆของโครงการท่ีตา่งไปจากท่ีผู้ ให้กู้ทราบอย่างมี
นยัสําคญั 
 ในกรณีมีเงินกู้ ยืมกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น/บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง ห้ามผู้กู้ ชําระคืนหนีก้รรมการ/ผู้ ถือหุ้น/
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั จนกวา่จะชําระหนีธ้นาคารเสร็จ
สิน้ 

 ดํารงสดัสว่น D/E ratio ไมเ่กิน 4.0 เทา่ โดยคํานวณ
เงินกู้ ยืมกรรมการ/บริษัทในเครือเป็นสว่นหนึง่ของทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหวา่งรอหนงัสอืผอ่นผนัจาก
ธนาคาร 
 ดํารงสดัสว่นการถือหุ้นของนายธนากรทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน 
ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้ว สามารถดําเนินการปลดผู้ คํา้ประกนัได้ 

 ไมล่ดทนุ/ควบกบันิติบคุคลอ่ืน 
 ไมเ่ปลีย่นแปลงรูปแบบ/แผนการขาย/การดําเนินการ

ใด  ๆของโครงการท่ีตา่งไปจากท่ีผู้ ให้กู้ทราบอย่างมี
นยัสําคญั 
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5.4 ประกันภัยทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

คูส่ญัญา  ผู้ ทําประกนั : บริษัทฯ 
บริษัทประกนั : บริษัทประกนัภยัหลายแหง่ 

ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทและผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นบัจากวนัท่ีทําสญัญา  

ทรัพย์สนิท่ีทําประกนัภยั สํานกังานใหญ่ อาคาร โครงการระหวา่งก่อสร้าง และโครงการท่ีสร้างเสร็จ ได้แก่       
RISE Rama 9, The Vision Ladprao-Nawamin, Impression Phuket , The Excel 
Groove, The Excel Khukhot สํานกังานขาย Impression Ekkamai เป็นต้น 

ทนุประกนัภยัรวม 1,831.08 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.61) 

ความคุ้มครอง คุ้มครองความสญูเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยั รวมถงึงานระบบ
ประปา ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ ระบบลฟิท์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ อนัสืบ
เน่ืองมาจากไฟไหม้ ฟา้ผา่ ภยัระเบิด การโจรกรรม นํา้ทว่ม แผน่ดินไหว ยานพาหนะ ควนั 
คล่ืนใต้นํา้(สนึามิ) และการนดัหยดุงาน  

ผู้ เอาประกนั บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (หมายเหต:ุ บริษัทฯ จะเป็นผู้ ทํา
ประกนัสําหรับโครงการระหวา่งก่อสร้างโดยท่ีสถาบนัการเงินซึง่เป็นผู้ให้สนิเช่ือในการ
พฒันาโครงการแตล่ะโครงการเป็นผู้ รับผลประโยชน์ เม่ือโครงการดงักลา่วพฒันาเสร็จ
แล้ว นิติบคุคลอาคารชดุผู้ดแูลโครงการแต่ละโครงการจะเป็นผู้ ทําประกนัตอ่ไป) 

 

5.5 เงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าดงันี ้

ช่ือบริษัท สดัสว่น 

การลงทนุ 

(ร้อยละ) 

ประเภท 

เงินลงทนุ 

ลกัษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

เงินลงทนุ 

ตามราคาทนุ 

(ล้านบาท) 

1.  บ จ ก . ไ ท ย  ดี  เ รี ย ล

เอสเตท  

100.00 บริษัทยอ่ย ให้บริการเป็นตวัแทนและนายหน้าในการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ในตลาดตา่งประเทศ 

8.25 

2. บจก. ไรส์ เอสเตท 100.00 บริษัทยอ่ย ลงทนุและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้ว

เสร็จโดยผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน 

21.00 

3. บจก. ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้

เซอร์วิส 

99.00 บริษัทยอ่ย ให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ 

 

1.98 

4. บจก. ออลล์ ลกัซ์ วนั  100.00 บริษัทยอ่ย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 0.25 

5. บจก. เอจี ทองหลอ่ 16 62.10 กิจการร่วมค้า พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 12.42 

6. บจก. ออลล์  อิ นสไปร์ -           

ฮซิูเออร์ สขุมุวิท 50 

51.00 กิจการร่วมค้า พฒันาโครงการคอนโดมิเนียม ดิ เอก็เซล 

สขุมุวิท 50  

10.20 

7. บจก. เอเอชเจ เอกมยั 51.00 กิจการร่วมค้า พฒันาโครงการคอนโดมิเนียม อิมเพรสชัน่       

เอกมยั 

51.00 

รวมเงินลงทนุ 105.10 
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5.6 เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีเคร่ืองหมายการค้าท่ีอยูร่ะหวา่งการขอขึน้ทะเบียนจํานวน  รายการดงัตอ่ไปนี ้

 เคร่ืองหมายการค้า 
เลขทะเบียน/ 

(เลขท่ีคําขอ) 
วนัท่ีย่ืนคําขอ รายละเอียด ระยะเวลาคุ้มครอง 

1 

 

อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จดัการอสงัหาริมทรัพย์
และพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
นายทะเบียน 

2 
 

อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จดัการอสงัหาริมทรัพย์
และพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
นายทะเบียน 

3 

 

อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จดัการอสงัหาริมทรัพย์
และพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
นายทะเบียน 

4 
 

อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จดัการอสงัหาริมทรัพย์
และพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
นายทะเบียน 

5 

 

อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จดัการอสงัหาริมทรัพย์
และพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
นายทะเบียน 

6 

 

อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จดัการอสงัหาริมทรัพย์
และพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
นายทะเบียน 
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5.7 นโยบายการลงทุนและการกาํกับดูแลการดาํเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า 

 เพ่ือความมีเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างความมัน่คงแข็งแรง และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการ

ประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและ/หรือ

กิจการร่วมค้า โดยบริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียง ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนบัสนนุการดําเนิน

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์สงูสดุในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ในการบริหารจดัการและการ

ดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและ/หรือกิจการร่วมค้า  บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมี

คุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการ โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็น

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้เข้าไปทําหน้าท่ีแทน เช่น บริษัท ออลล์ 

อินสไปร์-ฮซิูเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั และบริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า และบริษัท เอจี ทองหล่อ 16 

จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนายดษุฎี เล็กยิม้ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการเงิน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์

ซึ่งกําหนดไว้ในข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและ/หรือกิจการ

ร่วมค้านัน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีแผนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตจํานวน 6 แหง่ มลูคา่โครงการรวม 18,250 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้ 

ลาํดบั โครงการ ที่ตัง้ ลักษณะโครงการ 

มูลค่าโครงการ

โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ช่วงเวลาที่คาด

ว่าจะเปิดขาย 

ช่วงเวลาที่คาด

ว่าเร่ิมก่อสร้าง 

ช่วงเวลาที่คาดว่า

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

โครงการคอนโดมเินียมแบบ Low Rise (ภายใต้แบรนด์ The Excel) 

1 ลาดพร้าว 62 ซอยลาดพร้าว 62  

เขตวงัทองหลาง 

คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ จํานวน  

2 อาคาร จํานวนยนิูตประมาณ 420 ยนิูต 

900 ไตรมาสท่ี 

2/2562 

ไตรมาสท่ี  

3/2562 

ไตรมาสท่ี  

3/2563 

2 20 มิถนุา แยก 5 ซอย 20 มิถนุา แยก 5  

ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง 

คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ จํานวน  

3 อาคาร จํานวนยนิูตประมาณ 616 ยนิูต 

1,300 ไตรมาสท่ี 

2/2562 

ไตรมาสท่ี  

4/2562 

ไตรมาสท่ี  

3/2563 

3 ลาซาล 83 ซอยลาซาล 83 

เขตบางนา 

คอนโดมิเนียม Low Rise สงู 8 ชัน้ จํานวน  

4 อาคาร จํานวนยนิูตประมาณ 1,044 ยนิูต 

1,950 ไตรมาสท่ี 

3/2562 

ไตรมาสท่ี  

2/2563 

ไตรมาสท่ี  

2/2564 

โครงการคอนโดมเินียมแบบ High Rise 

4 เอกมยั 631 ซอยสขุมุวิท 63  

ถนนเอกมยั เขตวฒันา 

คอนโดมิเนียม High Rise สงู 25 และ 43 ชัน้ 

จํานวน 2 อาคาร จํานวนยนิูตประมาณ 380 ยนิูต 

4,800 ไตรมาสท่ี 

1/2562 

ไตรมาสท่ี 

3/2562 

ไตรมาสท่ี  

1/2565 

5 ทองหลอ่ 12 ซอยทองหลอ่ 12 

เขตวฒันา 

คอนโดมิเนียม High Rise สงู 36 ชัน้ จํานวน  

1 อาคาร จํานวนยนิูตประมาณ 198 ยนิูต 

4,400 ไตรมาสท่ี 

3/2562 

ไตรมาสท่ี  

1/2563 

ไตรมาสท่ี  

1/2566 

6 ทองหลอ่ 162 ซอยทองหลอ่ 16  

เขตวฒันา 

คอนโดมิเนียม High Rise สงู 29 ชัน้ จํานวน  

1 อาคาร จํานวนยนิูตประมาณ 55 ยนิูต 

4,900 ไตรมาสท่ี 

3/2562 

ไตรมาสท่ี 

1/2563 

ไตรมาสท่ี  

1/2566 

รวม  18,250  

หมายเหต ุ: 1. พฒันาโดยบริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั (บริษัทร่วมทนุ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 51) ภายใต้แบรนด์ Impression Ekkamai 

 2. พฒันาโดยบริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั (บริษัทร่วมทนุ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 62.10) 

  

6. โครงการในอนาคต 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  

 

 

 

7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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8.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

All Inspire Development Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยเพ่ือขาย สําหรับโครงการประเภท

คอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000458 

โทรศพัท์  : 02-029-9988  

โฮมเพจ : www.allinspire.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 560,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 410,000,000 บาท 

8.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 

8.2.1 บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกัด 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากดั  

Thai D Real Estate Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์ใน    

ตลาดตา่งประเทศ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559049955 

ทนุจดทะเบียน : 30,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 8,250,000 บาท 

8.2.2 บริษัท ไรส์ เอสเตท จาํกัด 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ไรส์ เอสเตท จํากดั  

Rise Estate Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบการ

อสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559096759 

8. ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
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ทนุจดทะเบียน : 21,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 21,000,000 บาท 

8.2.3 บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วสิ จาํกัด 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากดั  

All Property Service Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556095867 

ทนุจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 2,000,000 บาท 

8.2.4 บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จาํกัด 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล์ ลกัซ์ วนั จํากดั  

All Lux One Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ 

Luxury 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 19 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561127151 

ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 250,000 บาท 

8.3 ข้อมูลทั่วไปบริษัทร่วมทุน  

 

8.3.1 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์-ฮูซเิออร์ สุขุมวทิ 50 จาํกัด (สัดส่วนร้อยละ 51) 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮซูิเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั  

All Inspire-Hoosiers Sukhumvit 50 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขาย  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560138982 

ทนุจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
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ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 20,000,000 บาท 

8.3.2 บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จาํกัด (สัดส่วนร้อยละ 51) 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮซูิเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั  

All Inspire-Hoosiers Sukhumvit 50 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขาย  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561158448 

ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 100,000,000 บาท 

8.3.3 บริษัท เอจี ทองหล่อ 16 จาํกัด (สัดส่วนร้อยละ 62.10) 

ช่ือบริษัท  : บริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั  

AG Thonglor 16 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขาย ประเภทคอนโดมิเนียม 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท          

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561169318 

ทนุจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 20,000,000 บาท 

8.4 ข้อมูลบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ชั น้  1 Tower B (ข้ า งส ถ าน ทู ต จี น ) เล ข ท่ี  93 ถ น น รัช ด า ภิ เษ ก                

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 02-009-9000 

โทรสาร  : 02-009-9991 

TSD Call Center : 02-009-9999 

นายทะเบียนหุ้นกู้  

ครัง้ท่ี 1/2560  

: ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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โทรศพัท์ : 02-626-7000 

โทรสาร  : 02-657-3333 

นายทะเบียนหุ้นกู้  

ครัง้ท่ี 1 – 3 /2561  

: ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามท่ี 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 02-296-2000 

โทรสาร  : 02-683-1304 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 

นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9445 

100/72 ชัน้ 22 อาคารวอ่งวานิช บี อาคารเลขท่ี 100/2 ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ : 02-645-0109 ตอ่ 110  

โทรสาร  : 02-645-0110 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากดั  

ชัน้ 18 อาคารสาธรซิตี ้เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 02-679-6005 

โทรสาร  : 02-679-6041 
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ส่วนที่ 2.3 

การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

9.1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

9.1.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 560,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 

560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนท่ีชําระแล้วจํานวน 410,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

410,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 

โดยท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุใหมจํ่านวน 150,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายดงันี ้ 

1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไมเ่กิน 5,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทตอ่หุ้น  

2) ประชาชนทัว่ไป จํานวนไมน้่อยกวา่ 145,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุ้ นในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจด

ทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วเพิ่มขึน้เป็นจํานวนเท่ากบั 560,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 560,000,000 หุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท   

9.1.2 ข้อจํากดัการโอนหุ้น 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากดัการโอนหุ้น โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่า

ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้หากการ

โอนหุ้นของบุคคลใดทําให้สดัส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทฯ บริษัทฯ มีสทิธิท่ีจะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่ว 
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9.2. หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ จํานวน 936 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้หมดจํานวน 

4 ชดุ ได้แก่ 

 หุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุดที่ 1  

(ครัง้ที่ 1/2560) 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุดที่ 2 

(ครัง้ที่ 1/2561) 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุดที่ 3 

(ครัง้ที่ 2/2561) 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุดที่ 4 

(ครัง้ที่ 3/2561) 

วนัท่ีออกตราสาร 12 ตลุาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 18 ตลุาคม 2561 17 ธนัวาคม 2561 

วนัท่ีครบกําหนด 12 ตลุาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 15 ตลุาคม 2563 17 กนัยายน 2562 

อายตุราสาร 2 ปี 2 ปี 1 ปี 11 เดือน 27 วนั 9 เดือน 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ       

ไมมี่หลกัประกนั และมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ       

ไมมี่หลกัประกนั และมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ       

ไมมี่หลกัประกนั และมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ       

ไมมี่หลกัประกนั และมีตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จํานวนหน่วยท่ีเสนอขาย 182,100 หน่วย 466,700 หน่วย 120,000 หน่วย 167,200 หน่วย 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท/หน่วย 1,000 บาท/หน่วย 1,000 บาท/หน่วย 1,000 บาท/หน่วย 

จํานวนเงิน 182,100,000 บาท 466,700,000 บาท 120,000,000 บาท 167,200,000 บาท 

ประเภทการเสนอขาย PP (II & HNW) PP (HNW) PP (II & HNW) PP (II & HNW) 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ร้อยละ 6.75 ตอ่ปี ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 

ข้ อ จํ า กั ด ใ น ก า ร ดํ า ร ง

อตัราสว่นทางการเงิน 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของ         

ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 5 : 1           

ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส หรือ ณ 

วนัสิน้ปี 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของ         

ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 5 : 1           

ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส หรือ ณ 

วนัสิน้ปี 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของ         

ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 5 : 1           

ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส หรือ ณ 

วนัสิน้ปี 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของ         

ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นไม่เกิน 5 : 1           

ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส หรือ ณ 

วนัสิน้ปี 
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9.3. ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นจากทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนการกระจายหุ้น หลังการกระจายหุ้น 

จาํนวน 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1 ครอบครัวธนวริทธ์ิ* 409,999,900 100.00 409,999,900 73.21 

 - นายธนากร ธนวริทธ์ิ 291,099,900 71.00 291,099,900 51.98 

 - นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 78,720,000 19.20 78,720,000 14.06 

 - เดก็หญิงสริิกร ธนวริทธ์ิ 20,090,000 4.90 20,090,000 3.59 

 - เดก็หญิงกชพรรณ ธนวริทธ์ิ 20,090,000 4.90 20,090,000 3.59 

2 นายปัญญา รูปเหมาะสนิสริิ 100 0.00 100 0.00 

3 เสนอขายประชาชน - - 150,000,000 26.79 

รวม 410,000,000 100.00 560,000,000 100.00 

หมายเหตุ : * รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจดักลุ่มตามความสมัพันธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เก่ียวกับลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระทํา

ร่วมกบับคุคลอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 7/2552 แตอ่ย่างใด 

9.4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และกฎหมาย โดยท่ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ และกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ 

อยา่งมีนยัสําคญั 
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10. โครงสร้างการจัดการ 

10.1. แผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการดงันี ้

 
หมายเหต ุบริษัทฯ ว่าจ้างให้ Deloitte เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีระยะเวลาการให้บริการถึงเดือนธนัวาคม 2563 และคาดว่าหลงัจากนัน้จะยงัคงใช้ผู้ตรวจสอบภายในเป็น Outsource  ต่อไป
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10.2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

10.2.1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้หมด 6 ทา่น ประกอบด้วย 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางเกศรา มญัชศุรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการจดัการ 

4. นายดษุฎี เลก็ยิม้ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการเงิน 

5. นายมนสั แจ่มเวหา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายธราดล ธารีสาร เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายธนากร ธนวริทธ์ิ ลงลายมือช่ือร่วมกบั 

นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ หรือ นายดุษฎี เล็กยิม้ คนใด คนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราของ

บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในปี 2560 และ 2561 จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครัง้ท่ี

กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ 
จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

ปี 2560 ปี 2561 

1. นายปณิธาน เศรษฐบตุร1,2 3 / 3 4 / 4 

2. นางเกศรา มญัชศุรี3 - 3 / 3 

3. นายธนากร ธนวริทธ์ิ 6 / 6 7 / 7 

4. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 6 / 6 7 / 7 

5. นายดษุฎี เลก็ยิม้1 3 / 3 7 / 7 

6. นายมนสั แจ่มเวหา1 3 / 3 7 / 7 

7. นายชาตรี ศิริพานิชกร1 3 / 3 7 / 7 

8. นางสาวเพชรัตน์ อทุยัสาง1, 4  3 / 3 5 / 5 
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 หมายเหต ุ: 1. ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

  2. ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2561 

3. ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนนายปณิธาน เศรษฐบุตร จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  

    4/2561 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 

  4. ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารของกลุม่บริษัท จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายมนสั แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการตรวจสอบ 

3. นางเกศรา มญัชศุรี1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ 1. นางเกศรา มญัชศุรี เร่ิมดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 แทนท่ีนางสาว

เพชรัตน์ อทุยัสางท่ีลาออก 

โดยมี  นายชาตรี ศิริพานิชกร เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ทางบญัชีและการเงิน และมี 

นางสาวสธิุดา พนัไพศาลดํารงตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 ได้มีมติแต่งตัง้

เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี  ้ในปี 2560 และ 2561 จํานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ 
จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

ปี 2560 ปี 2561 

1. นายมนสั แจ่มเวหา 3 / 3 7 / 7 

2. นายชาตรี ศิริพานิชกร 3 / 3 7 / 7 

3. นางสาวเพชรัตน์ อทุยัสาง1 3 / 3 4 / 4 

4. นางเกศรา มญัชศุรี - 3 / 3 

 หมายเหต ุ: 1. ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 กนัยายน 2561 

10.2.2. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหาร จํานวน 5 

ทา่น ดงันี ้



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์   บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 89 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมชาย ชาญธนเวทย์1 รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายดษุฎี เลก็ยิม้ กรรมการบริหาร 

4. นายรวิสตุ บญุอาภา กรรมการบริหาร 

5. นายพิพฒัณ์ นิยะถิรกลุ1 กรรมการบริหาร 

 หมายเหต ุ:1. ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 

โดยมี นายธราดล ธารีสาร ดํารงตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

ทัง้นีท่ี้ประชมุประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 ได้มีมติ

แต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ในปี 2560 และ 2561 จํานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริหารแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ 
จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

ปี 2560 ปี 2561 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ 11 / 11 24 / 24 

2. นายดษุฎี เลก็ยิม้ 11 / 11 24 / 24 

3. นายรวิสตุ บญุอาภา 11 / 11 24 / 24 

4. นายสมชาย ชาญธนเวทย์ - 8 / 8 

5. นายพิพฒัณ์ นิยะถิรกลุ - 8 / 8 

     

10.2.3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย 

กรรมการของบริษัทฯ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชาตรี ศิริพานิชกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายมนสั แจ่มเวหา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมี นายธราดล ธารีสาร ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
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ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 ได้มีมติแต่งตัง้

เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยสําหรับปี 2561 การประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ 
จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

ปี 2560 ปี 2561 

1. นายชาตรี ศิริพานิชกร - 1 / 1 

2. นายมนสั แจ่มเวหา - 1 / 1 

3. นายธนากร ธนวริทธ์ิ - 1 / 1 

10.3. ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผู้บริหารมี 6 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายสมชาย ชาญธนเวทย์1 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการจดัการ 

4. นายดษุฎี เลก็ยิม้ ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการเงิน 

5. นายรวิสตุ บญุอาภา ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการตลาด 

6. นายพิพฒัณ์ นิยะถิรกลุ2 ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานปฏิบติัการ 

 หมายเหต ุ: 1. ได้รับการแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

  2. ได้รับการแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 

10.4. เลขานุการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือ

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นายธราดล ธารีสาร เป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือช่วย

ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ในการดแูลบริหารกิจการให้ดําเนินไปในทิศทางท่ีถกูต้อง โปร่งใส และมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้

1. ดําเนินการจัดการเ ร่ือง การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้ โดย

คณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวข้อง และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และกฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุ และข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) 
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2. จัดทํารายงานการประชุม และเอกสารสําคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดหาสถานท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ประชมุผู้ ถือหุ้น การกําหนดวาระการประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ การจดบนัทึก

รายงานการประชมุทัง้หมด 

3. ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการ  มีการปฏิบติัท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย  

และกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท/ ผู้ ถือ

หุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. ทําหน้าท่ีจัดทํา และจัดเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด

ประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี รายงานการมีสว่น

ได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

กําหนด 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากบั ดแูลโดย

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการบริษัท ในประเดน็กฎหมายระเบียบปฏิบติั และข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

7. ให้ข่าวสารและข้อมลูแก่กรรมการ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพ่ือ

ประกอบการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 

8. ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของกลุม่บริษัท 

9. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท 

10.5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

10.5.1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการแตล่ะทา่นได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ประธานกรรมการบริษัท 80,000.- บาท 

- กรรมการบริษัท 30,000.- บาท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท 

- กรรมการตรวจสอบ 30,000.- บาท 

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 20,000.- บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000.- บาท 

ณ ปี 2560 และปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ เทา่กบั 1,050,000 

บาท และ 2,500,000 บาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : บาท 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์   บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 92 

 

ช่ือ ปี 2560 ปี 2561 

1. นายปณิธาน เศรษฐบตุร 240,000 320,000 

2. นางเกศรา มญัชศุรี - 330,000 

3. นายธนากร ธนวริทธ์ิ 90,000 220,000 

4. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 90,000 210,000 

5. นายดษุฎี เลก็ยิม้ 90,000 210,000 

6. นายมนสั แจ่มเวหา 210,000 500,000 

7. นายชาตรี ศิริพานิชกร 180,000 440,000 

8. นางสาวเพชรัตน์ อทุยัสาง 150,000 270,000 

10.5.2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2559, 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทมีผู้บริหารทัง้หมด 2 คน, 5 คน และ 6 คน ตามลําดบั 

ซึง่ได้รับคา่ตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืน (โดยไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการท่ี

ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทัง้สิน้ เท่ากับ 12,241,645 บาท 14,694,600 บาท และ 24,454,490 บาท 

ตามลําดบั 

10.5.3. ค่าตอบแทนอ่ืน 

10.5.3.1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ไมมี่ 

10.5.3.2. ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้ส่วนลดสําหรับผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้กําหนดส่วนลดพิเศษ 

30,000 บาทต่อยนิูต ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิจากราคาขายห้องชดุท่ีขายให้แก่ลกูค้าทัว่ไป และจะต้องจอง

ซือ้ในช่วง Pre-sale ของโครงการเท่านัน้ โดยในปี 2561 มีส่วนลดแก่ผู้บริหารทัง้หมด 2 ท่าน ท่านละ 

30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท 

10.6.  บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

พนกังาน ทัง้หมด 83 คน 153 คน และ 225 คน ตามลําดบั ซึง่แยกตามสายงานได้ดงันี ้
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 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

-ไมมี่- 

ผลตอบแทนรวมของพนกังาน 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานของกลุม่บริษัท ใน ปี 2559, 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวนคน 83 153 225 

เงินเดือน / คอมมิชชัน่ / อินเซนทีฟ / 

โบนสั 

38,019,464 52,284,072 132,978,840 

กลุ่มงาน สายงาน 
จาํนวนพนักงาน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

1. บริหาร 
1.1 คณะบริหาร 2 5 6 

1.2 สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 2 2 7 

2.ปฏิบติัการ 

2.1 ฝ่ายก่อสร้าง 17 38 56 

2.2 ฝ่ายการพฒันาผลิตภณัฑ์ - - - 

2.3 ฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสมัพนัธ์ 3 6 8 

2.4 ฝ่ายสินเช่ือและการโอนกรรมสิทธ์ิ 4 12 15 

3. การเงิน 

3.1 ฝ่ายการเงินและบญัชี 9 11 22 

3.2 ฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง 6 6 8 

3.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 6 8 

4. การตลาด 

4.1 ฝ่ายขาย 22 28 47 

4.2 ฝ่ายการตลาด 6 11 8 

4.3 ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 1 2 2 

4.4 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 10 14 

5. ธรุการ 
5.1 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 7 11 13 

5.2 ฝ่ายอะคาเดม่ี - 2 3 

6. บริษัทย่อย 4 8 14 

จาํนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) 85 158 231 

จาํนวนพนักงาน 83 153 225 
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ลักษณะผลตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ - 252,814 1,165,552 

สวสัดิการและอ่ืนๆ 645,161 253,696 3,079,848 

คา่ลว่งเวลา 726,474 1,156,611 2,694,738 

รวม 39,391,099 53,947,193 139,918,978 

นโยบายด้านการพฒันาบคุลากร 

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมพฒันาพนกังานให้มีความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน เป็นไปตาม

ความสามารถท่ีตําแหน่งงานนัน้ๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย ได้แก่ สง่เสริมให้พนกังาน

เพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านส่ืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้

ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้ มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหวัหน้างาน

(Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง (On the Job Training) การศึกษาดงูานทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  และการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและพนักงานตาม

แนวทาง Learning Organization นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทํางานของแต่ละส่วนงาน 

เพ่ือให้การทํางานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ  และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานท่ี

พนกังานมีความรู้  ความชํานาญในงานนัน้ ๆ  เป็นอยา่งดี สอดคล้องกบัแผนการสืบทอดงานในทกุสว่นงาน 

กลุม่บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองการพฒันาบคุลากรในองค์กร เพ่ือให้บคุลากรมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ี

จะปฏิบติัภารกิจขององค์กรให้เป็นท่ีสําเร็จ กลุม่บริษัทวางแผนการพฒันาบคุลากรผา่นกลยทุธ์ทัง้ 7 ดงันี ้

1. Put the right man on the right job การมอบหมายงานให้ถูกกับบุคคล คืองานชนิดใดเหมาะกับคน 

ประเภทใดโดยดจูากบคุลกิภาพ อปุนิสยั ทกัษะ และศกัยภาพ 

2. Engagement การทําให้พนกังานในองค์กรรู้สกึภมิูใจผกูพนักบัองค์กร อีกทัง้ยงัเน้นการทํางานช่วยเหลือ

กนัแบบครอบครัวสง่เสริมให้พนกังานรักงาน และมีความภกัดีต่อองค์กรท่ีทําให้พนกังานมุ่งมัน่ ทุ่มเทสติปัญญา

และกําลงัความสามารถ 

3. Career Path & People Development การพฒันาและวางระบบความก้าวหน้าในสายงาน ก็จะทําให้

พนกังานรู้สึกถึงความก้าวหน้าในองค์กร และมีแรงจูงใจท่ีอยากจะทํางานกบัองค์กรไปนานๆ อีกทัง้ยงัส่งเสริม

การฝึกอบรม (Training) เพ่ือเพิ่มทกัษะของพนกังานให้หลากหลาย และตอ่ยอดตอ่ไป 

4.  OKR (Objective & Key Result) วตัถปุระสงค์ท่ีอยากทําให้สําเร็จหรือเป้าหมายท่ีอยากเดินทางไปให้

ถงึ และตวัชีว้ดับอกวา่จะเดินทางไปสูเ่ปา้หมายนัน้อยา่งไร คือการตัง้เปา้หมายให้แต่ละคน โดยเปา้หมายของทกุ

คนสอดคล้องกนัทัง้องค์กร เพ่ือผลกัดนัองค์กรให้บรรลเุปา้หมายในภาพรวมได้ 
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5. Reward เพ่ือท่ีจะดงึดดูและจงูใจพนกังานให้ทํางานให้กบัองค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนกังานเกิดแรงกระตุ้น

ทางบวกในการทํางาน ส่งเอาแรงผลกัดนันีไ้ปสร้างผลงานท่ีดี และเม่ือสร้างผลงานท่ีดีแล้วก็จะย้อนกลบัมารับ 

Reward ท่ีดีก็จะวนแบบนีไ้ปเร่ือยๆ 

6. Working Environment สภาพแวดล้อมการทํางาน กลุ่มบริษัทเช่ือเสมอว่าเม่ือพนักงานได้ทํางานใน

สภาพแวดล้อมท่ีดีจะสง่ผลให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสขุพร้อมจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ลงไปในผลงานท่ีทํา 

อีกทัง้การสนบัสนนุทุกด้านเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานไม่ว่าเป็นด้านโปรแกรมต่างๆ รวมไปถึงการ

ดแูลเร่ืองการใช้ชีวิตของพนกังาน อาทิ การจดัอาหารเช้าให้กบัพนกังาน การจดัพืน้ท่ีพกัผ่อน ห้องนอนกลางวนั 

เป็นต้น 

7. Retain การทําให้พนกังานอยู่กบัองค์กรไปนานๆ โดยมีการวดัความพงึพอใจและรับฟังความคิดเหน็ของ

พนกังานเพ่ือนํามาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทางการสร้างองค์กรให้เป็น Employer of Choice ในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดย

ให้เป็นทางเลือกสําหรับบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีแนวทางปฎิบัติเพ่ือให้เป็น 

Employer of Choice โดยการสร้างตวัตนขององค์กรผ่านวฒันธรรมองค์กร, สร้างบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสมดุล 

มุ่งเน้นผลงาน, ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์งานต่างๆ รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมองค์กรท่ี

ทนัสมยัและมีความยืดหยุน่ในการทํางานให้กบับคุลากรของบริษัทฯ จากแนวทางข้างต้นจะทําให้สามารถดงึดดูบคุลากรท่ี

มีคณุภาพภายนอกเป็นบริษัทฯ ให้มีความสนใจท่ีจะร่วมงานกบัทางบริษัทฯ เพ่ือพฒันาธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปได้ใน

อนาคต นอกจากจะเป็นกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีคุณภาพ ยงัรวมไปถึงการรักษาและพฒันา

บุคลากรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท่ีมีความสามารถและศักยภาพ นําไปสู่การรักษาประสิทธิภาพของ

องค์กร ลดอตัราการสญูเสียบคุลากรท่ีมีความรู้ประสบการณ์ และนํามาซึง่ความได้เปรียบในการแข่งขนัท่ียัง่ยืน 
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11. การกาํกับดูแลกจิการ 

11.1. นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญัในหลกัการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนให้มีการปฏิบติัอย่างจริงจังและ

ต่อเน่ือง โดยให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ

พนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทยงัได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมุ่งมัน่ท่ีจะนําเอาหลกัสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของ บริษัทฯ ทัง้ 6 ประการ คือ  

1.1. ความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชีแ้จงและอธิบายการตดัสินใจนัน้

ได้ (Accountability)  

1.2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้า ท่ี ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ี เพียงพอ 

(Responsibility) 

1.3. การปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งเป็นธรรม มีความเป็นธรรม และมีคําอธิบาย (Fair Treatment) 

1.4. ความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง (Transparency)  

1.5. การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)  

1.6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการ

บริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสําคญัของ

กลุม่บริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม รวมทัง้

ต้องดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีมีความน่าเช่ือถือ  

3. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท  

ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและ

ระเบียบของกลุม่บริษัท 

4. มีการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ทัง้ในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอย่างเพียงพอ 

เช่ือถือได้และทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม

กนั มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ รับผิดชอบในเร่ืองการให้ข้อมลูกบันกัลงทนุ

และประชาชนทัว่ไป  

5. ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับการปฏิบติัอย่างเทา่เทียมกนั และเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย มีสทิธิในการเข้าถึง

ข้อมลูสารสนเทศ และมีช่องทางในการส่ือสารกบักลุม่บริษัทท่ีเหมาะสม  

6. มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารท่ีสําคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม และมี

กระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส เป็นธรรม  
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เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดแนวปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 5 

หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

เพ่ือสง่เสริมสิทธิขัน้พืน้ฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้น เช่น สทิธิในการซือ้ขายและโอนหุ้น สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่ง

ผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิใน

การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงกําหนดแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

1. การดาํเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี

ประชุม พร้อมทัง้ระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติัหรือเพ่ือพิจารณา และคําชีแ้จง

เหตผุลหรือความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ

หุ้น และจดัสง่หนงัสือนดัประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ติดต่อกนัก่อนวนัประชมุ รวมทัง้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลา

ในการศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ

เพ่ือออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ จะส่งแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ

ทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

การมอบฉันทะพร้อมไปกับหนังสือนัดประชุม และก่อนหน้าวันประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งความเห็น 

ข้อแนะนํา หรือข้อซกัถามให้บริษัทฯ ได้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ จะประกาศกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ 

2. การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ให้กรรมการบริษัท ทกุคนรวมทัง้ประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้

ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  

2. ให้มีการลงมติแยกแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ ต้อง

จดัให้มีการลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

3. ให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคญั เช่น การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

4. ให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระท่ีสําคญั และเปิดเผย

ให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
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5. เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยใช้

เวลาอยา่งเหมาะสม 

3. การดาํเนินการภายหลังการประชุม 

ในการบนัทึกรายงานการประชมุ ให้บนัทึกการชีแ้จงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงขัน้ตอนการลงคะแนนและ

วิธีการลงคะแนนท่ีใช้ในการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการประชมุ รวมทัง้บนัทกึข้อซกัถามหรือข้อคิดเหน็

ของผู้ ถือหุ้น และบนัทกึคําถาม คําชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถาม และผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย รวมทัง้การ

คดัค้านและงดออกเสียงในแต่ละวาระ เปิดเผยผลการลงมติแต่ละวาระในวนัทําการถดัไปบนเว็บไซต์ของ

บริษัท และเผยแพร่รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

หมวดที่ 2 สทิธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

เพ่ือผู้ ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบติัและได้รับการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม 

และเพ่ือให้มีมาตรการป้องกนัมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบอนัเป็นการเอา

เปรียบผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ การปอ้งกนัการทําธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและ

ผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

เผยแพร่กําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 14  วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

บริษัทฯ จะจดัทําและเผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษทัง้ฉบบั 

ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ประธานในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธาน

มอบหมายในท่ีประชมุจะชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลง

มติ รวมทัง้สทิธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระ 

2. การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุซึง่ถือหุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ สามารถเสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี  โดยทําเป็นหนงัสือถึง

เลขานกุารบริษัท ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวนัสิน้งวดบญัชีประจําปีของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการ

บริษัท บรรจเุร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นเป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจะจดัให้มีขึน้ หรือคณะกรรมการบริษัท

จะปฏิเสธการบรรจเุร่ืองดงักลา่วเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ให้บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอให้บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านช่อง

ทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
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คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใดให้แจ้งเป็น

เร่ืองเพ่ือทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ โดยชีแ้จงเหตผุลในการปฏิเสธการบรรจเุร่ืองดงักลา่ว 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุซึง่ถือหุ้นนบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ สามารถเสนอช่ือบุคคลให้

เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้ โดยทําเป็นหนงัสือถึงเลขานกุารบริษัทภายในระยะเวลา 

3 เดือนก่อนวนัสิน้งวดบญัชีประจําปีของบริษัทฯ 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

กําหนดแนวปฏิบติัในการเก็บรักษาข้อมลูภายในของกลุ่มบริษัท และการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน

เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยจัดทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศให้พนักงานทุกคนยึดถือ

ปฏิบติั 

ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินหรือ

เทียบเท่า  รวมถึงผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั ท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นความลบัและมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาห้ามใช้

ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูต่อ

สาธารณชนแล้ว 

ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ใน

บริษัทฯ ของตนและคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทราบถึงการเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนของกรรมการบริษัท 

และผู้บริหารระดบัสงู 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

ให้กรรมการบริษัทและผู้ บริหารระดับสูง เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับการมีส่วนได้เสียของตนและ

ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และสามารถ

พิจารณาตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีส่วนได้

เสียจะต้องไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมในการพิจารณาและตดัสนิใจในการทําธุรกรรมดงักลา่ว 

ให้มีนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยง เพ่ือให้การตัดสินใจทําธุรกรรมมีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่กลุม่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียและคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้

ภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นหรือนักลงทุน  ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ท่ี

ปรึกษา ตัวแทนธุรกิจ เจ้าหนี ้และชุมชนท่ีกลุ่มบริษัทตัง้อยู่ สังคม ภาครัฐ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือระหวา่งกลุม่บริษัท กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืน

ของกิจการ   

1. พนักงาน 

กลุม่บริษัทจดัให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับโปร่งใส

และเป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถอย่างต่อเน่ือง ให้พนกังานได้รับค่าตอบแทน เงินเดือน สิทธิและสวสัดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ตามกฎหมายแรงงาน  ดูแลจัดสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและถูก

สขุอนามยั เก็บรักษาข้อมลูประวติัส่วนตวั ประวติัการทํางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน ไว้เป็น

ความลบั 

เปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเหตใุนกรณีท่ีพบสิ่งผิดปกติท่ี

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท และจดัให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีสามารถให้ความเป็น

ธรรม เก็บรักษาความลบัและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเหตุดงักล่าว โดยพนักงานสามารถ

ร้องเรียนหรือแจ้งเหตพุบสิง่ผิดปกติผา่นช่องทางท่ีบริษัทฯ ประกาศกําหนดไว้ 

2. ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ต่อการสร้างมลูค่าให้กิจการและผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ ถือหุ้น คํานึงถึง

การเจริญเติบโตของกิจการท่ียัง่ยืน การพฒันาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รักษามาตรฐานการดําเนินงานท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพ่ือให้กระบวนการจดัทํา

รายงานผลการดําเนินงาน สถานะ ข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และข้อมลูตา่งๆ ท่ีถกูต้องครบถ้วนตรงตาม

ข้อเท็จจริง และเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ได้อยา่งทนัเวลา 

จดัให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นโดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท

เป็นผู้ รับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น โดยผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

เลขานกุารบริษัท โทร. 02-029-9988 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

mailto:info@allinspire.co.th
http://www.allinspire.co.th/
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จริยธรรมว่าด้วยการปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนัดงันี ้

1. มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ หรือขีดความสามารถท่ีแท้จริง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ

ผลตอบแทนท่ียัง่ยืนจากการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพ และผลประกอบการท่ีดีของกลุม่บริษัท 

2. เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็นเพ่ือประเมินบริษัทฯโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผย

ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมลูสนับสนุนท่ีถูกต้องตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

3. ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ลูกค้า 

กลุม่บริษัทยดึหลกัความซ่ือสตัย์สจุริตในการดําเนินธุรกิจ ความเช่ือถือและความไว้วางใจของลกูค้าใน

สินค้าท่ีสง่มอบ การให้บริการท่ีรวดเร็วมีคณุภาพ มีความรับผิดชอบ เอาใจใสแ่ละให้ความสําคญัต่อปัญหา

และความต้องการของลกูค้า รักษาข้อมลูความลบัของลกูค้าเสมือนหนึ่งเป็นความลบัของบริษัทฯ ให้ข้อมลู

ข่าวสารท่ีถกูต้อง เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้า โดยมอบหมายให้ฝ่ายกํากับดูแลการ

ปฏิบติังานเป็นผู้ รับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียนจากลกูค้าผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบติังาน  โทร. 02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

จริยธรรมว่าด้วยการปฏบัิตต่ิอลูกค้า 

1. ปฏิบติัตอ่ลกูค้าด้วยความสภุาพให้บริการอยา่งรวดเร็วถกูต้อง และด้วยความเสมอภาค 

2. รักษาความลบั และข้อมลูของลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 

3. ประพฤติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของลกูค้า 

4. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมลูค่าเกินปกติวิสยัท่ีวิญ�ชูนจะให้กนั โดยเสน่หา

จากลกูค้า หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลงัว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับไว้มีมลูค่าเกิน

ปกติวิสยั ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการตามสมควรแก่กรณี 

5. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัลกูค้า 

4. คู่ค้า 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมทัง้สองฝ่ายและเสมอภาค สร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดี คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว หลีกเล่ียง

http://www.allinspire.co.th/
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สถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้บรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั เปิดโอกาสให้มีการ

แข่งขนัในการนําเสนอสินค้าและ/หรือบริการอย่างเท่าเทียมกนั โดยปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของกลุม่บริษัทวา่

ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างอย่างเคร่งครัด ติดต่อเจรจาและปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีคณุธรรมและ

ไมเ่อารัดเอาเปรียบ 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนจากคู่ค้าในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย

มอบหมายให้ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบติังานเป็นผู้ รับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียนจากคู่ค้าผ่านช่องทาง

ดงัตอ่ไปนี ้

ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบติังาน  โทร. 02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

5. หน่วยงานภาครัฐและสังคม 

กลุ่มบริษัทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม 

ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมบนพืน้ฐานความระมดัระวงั มีเหตผุล มีคณุธรรม ไม่เอารัดเอา

เปรียบ และคํานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมเพ่ือพฒันาไปสู่ความสมดลุ มัน่คงและยัง่ยืน สร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีกลุ่มบริษัทตัง้อยู่และชุมชนอ่ืน โดยส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของชมุชนเพ่ือสร้างเสริมการดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

เลขานกุารบริษัท โทร. 02-029-9988 หรือ ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบติังาน โทร. 02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่นกัลงทนุอย่างครบถ้วนและถกูต้อง เพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุ และไมทํ่า

ให้สําคญัผิด เปิดเผยงบการเงินรวมถึงคําอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเป็นรายไตรมาสและประจําปี เพ่ือให้

นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทในแตล่ะไตรมาสได้ดีย่ิงขึน้ นอกเหนือจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงิน 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุอย่างครบถ้วนและถกูต้อง เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทนุ และ

ไม่ทําให้สําคัญผิด เปิดเผยงบการเงินรวมถึงคําอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเป็นรายไตรมาสและ

ประจําปี เพ่ือให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตล่ะไตรมาสได้ดีย่ิงขึน้ นอกเหนือจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงิน 

http://www.allinspire.co.th/
mailto:info@allinspire.co.th
http://www.allinspire.co.th/
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เปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเส่ียงและ

นโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ีได้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่ว ผา่นทางรายงานประจําปีและเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการ

ประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทําหน้าท่ี 

รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปีของ 

บริษัทฯ 

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ผู้ มีอํานาจในการจดัการและผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัทฯ รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการ

เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

2. ข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

ให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของกลุม่บริษัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ โดยข้อมลู

ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซต์อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1. วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   

3. รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู   

4. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า 

5. แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

6. ข้อมลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ นําเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการ กองทนุ และส่ือตา่งๆ 

7. โครงสร้างการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

8. โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) 

9. กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

10. การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู  

11. หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

12. ข้อบงัคบับริษัทฯ หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อตกลงของกลุม่ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

13. นโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

14. นโยบายด้านบริหารความเส่ียง รวมถงึวิธีการจดัการความเส่ียงด้านตา่งๆ 
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15. กฎบตัร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ รวมถงึเร่ืองท่ี

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

16. กฎบตัร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

17. จรรยาบรรณสําหรับพนกังานและกรรมการของกลุม่บริษัท รวมถงึจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

18. ข้อมลูติดต่อหน่วยงาน หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น ช่ือบคุคลท่ีสามารถให้ข้อมลู

ได้ หมายเลขโทรศพัท์ 

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดําเนิน

ธุรกิจ รวมทัง้การกํากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนการ

ดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว้ ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและมติท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ภายใต้หลกัความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

รวมทัง้การกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น จงึกําหนดแนวปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติัหลากหลายทัง้ในด้านความรู้ทกัษะ 

ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัและไมมี่

ลกัษณะต้องห้ามตาม พระราชบญัญัติบริษัทฯมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และ

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ 

กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดเพ่ือให้มีการถ่วงดลุระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารกบักรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร และมีสดัส่วนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ไม่

น้อยกวา่ 3 คน 

กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/

หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระต้องสามารถให้ความเหน็เก่ียวกบัการทํางานและสอบทาน

การบริหารงานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อกลุ่มบริษัท และมีวาระการดํารง

ตําแหน่งเทา่กบัวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ให้แตง่ตัง้กรรมการอิสระทา่นหนึง่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 105 

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกนัเพ่ือให้มีการแบ่งแยก

อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกนั

อยา่งชดัเจน 

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ

ในระดบันโยบาย โดยไม่ร่วมในการบริหารงานประจําวนั แต่ให้การสนบัสนนุและให้คําแนะนําในการดําเนิน

ธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบภายใต้กรอบอํานาจท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ มีอํานาจในการจดัการ รวมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของผู้ มีอํานาจในการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นผู้ สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ 

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะต้องไม่ไปดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอ่ืนเกินกว่า 3 กลุม่ธุรกิจ หรือไป

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่า 5 บริษัท แล้วแต่กรณี 

เพ่ือให้กรรมการแตล่ะทา่นสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งเพียงพอ 

ให้แต่งตัง้บุคคลท่ีมีความสามารถและคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท และ

กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท ทัง้นี ้ต้องไม่น้อยไปกวา่ขอบเขตหน้าท่ีของ

เลขานุการบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

โดยทัว่ไปคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูลให้บริษัทฯมีกระบวนการ

ทํางานและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้บริษัทฯสามารถปฏิบติัตามนโยบายได้ และดแูลให้

กลุม่บริษัทมีระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 

นอกเหนือจากหน้าท่ีโดยทั่วไปดังกล่าวแล้วคณะกรรมการบริษัทยังต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย รวมทัง้หลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงกําหนดบทบาทหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
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1. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ตามหนังสือบริคณห์สนธิ  

ข้อบงัคบัของบริษัทฯและมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต 

2. กําหนดโครงสร้างและกระบวนการบริหารจดัการเพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษัท มีการดําเนินการท่ีเป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของกลุม่บริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นดงักลา่วข้างต้น 

3. พิจารณาอนมุติัการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม และ พิจารณาอนมุติัการดําเนินธุรกิจของ

กลุม่บริษัทท่ีสําคญั เช่น อนมุติังบประมาณประจําปีของบริษัทฯ, อนมุติังบประมาณโครงการท่ีมีต้นทนุ

โครงการเกินกว่า 3,000 ล้านบาทต่อโครงการ, อนุมัติซือ้ท่ีดินท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 1,200 ล้านบาทต่อ

โครงการ, อนุมัติหลกัเกณฑ์การลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีมีมูลค่าต้นทุนโครงการต่ํากว่า 

3,000 ล้านบาท เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารนําไปใช้ในการตดัสินใจพฒันาโครงการ และอนมุติัการ

ดําเนินธุรกิจใหม่ๆ  นอกเหนือจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุม่บริษัทดําเนินงานอยูใ่นปัจจบุนั เป็นต้น 

4. กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีผู้ มีอํานาจในการจดัการ ผู้บริหารระดบัสงูและฝ่ายจดัการตามขอบเขต

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

5. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสมและจําเป็น รวมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว 

6. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ ผู้ บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคน 

ปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ ทัง้นี ้การมอบหมายให้ปฏิบติัการแทนดงักลา่วต้องทํา

เป็นมติของคณะกรรมการบริษัทระบไุว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการมอบหมาย

ดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะท่ีทําให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีมี

สว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแตเ่ป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัไว้แล้ว 

7. จดัให้มีการจดัทํางบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี และ

จดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบการเงินก่อนเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และดแูลให้มีการเก็บรักษาบญัชี

และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้น และประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

8. จดัให้มีการตรวจสอบและการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

9. พิจารณาอนมุติันโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่และสินบน รวมถึงการจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการ

บริหารความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการใดๆ ของกลุ่มบริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เส่ียงตอ่การคอร์รัปชัน่และสนิบน โดยมีการกํากบั ติดตาม และดแูลอยา่งตอ่เน่ือง 
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3. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัท ท่ีเป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบติัตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน 

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ

การเงิน เพ่ือให้การสอบทานรายงานทางการเงินมีประสทิธิภาพท่ีดีท่ีสดุ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งเทา่กบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดย

ไมเ่ป็นการตอ่วาระโดยอตัโนมติั 

นอกเหนือจากการพ้นตําแหน่งเม่ือครบวาระการดํารงตําแหน่งตามท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบจะ

พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

1. ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ตาย 

3. ลาออก 

4. ถกูถอดถอน 

5. ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก เว้นแต่ใน

ความผิดท่ีกระทําด้วยความประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

7. เป็นบคุคลล้มละลาย 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระตําแหน่งหรือมีเหตใุดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จน

ครบวาระ มีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกวา่จํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นจะแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหมใ่ห้ครบถ้วนในทนัทีหรืออยา่งช้าภายใน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีจํานวน

สมาชิกไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบติักรรมการตรวจสอบ 

1. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําหรือผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ

การบริหารของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

3. เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

หมายเหตุ  ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกับบริษัท จนทําให้ไม่

สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ หรือคล่องตวั เช่น ซพัพลายเออร์ ลกูค้า เจ้าหนี ้

ลกูหนี ้หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญั เป็นต้น 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้กลุ่มบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดอย่าง

ถกูต้องครบถ้วย เช่ือถือได้และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้ในรายไตรมาสและประจําปี 

2. สอบทานและประเมินผลให้กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบ

บญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี

ของกลุ่มบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความ

เพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานสอบบญัชี เพ่ือให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกลุ่มบริษัท รวมทัง้พิจารณาการ

เปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 
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6. จดัทํารายงานการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  

ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดงักล่าว

ควรประกอบด้วยข้อตอ่ไปนี ้

ก. ความเหน็เก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงินของ

กลุม่บริษัทถงึความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

ข. ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

ค. ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท 

จ. รายงานความเหน็ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎบตัร 

ช. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทัง้ผู้ สอบบัญชี และฝ่าย

ตรวจสอบภายในรวมทัง้ติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการต่อข้อเสนอแนะ

ดงักลา่วอยา่งเพียงพอ มีประสทิธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการท่ีเกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบ

ควบคุมภายใน  พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท

หรือผู้ บริหารจะต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบกําหนด หากไม่ดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 

9. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้หรือตามความจําเป็น 

เพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กรและนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุติั 

10. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน 

โดยมีกรรมการอิสระ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
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บริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่ประธานกรรมการของ

บริษัท หรือประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีบทบาทหน้าท่ีในด้านการสรรหา กําหนด

นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุติั โดยคดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมให้เข้าดํารงตําแหน่ง

ต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ี เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของ

กระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้บทบาทหน้าท่ีในด้านกําหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจํานวน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการภายใต้กรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายนัน้ โดยกําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้ มีอํานาจในการ

จดัการเพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ี ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมสมัมนาและการฝึกอบรมจากองค์กร หน่วยงานหรือ

สถาบนัท่ีมีความชํานาญเพ่ือให้มีการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งตอ่เน่ือง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ี จดัให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และพนกังานท่ีเก่ียวข้องในระบบ

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีจัดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รายงานเพ่ือทราบเป็นประจําถึงแผนการพฒันาและสืบทอด ซึง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ผู้บริหารระดบัสงูควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงแผนสืบทอดงานในกรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติังานได้ 

7. ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงเฉพาะในวาระนัน้ๆ 

ในการประชมุ 
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3.3 คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. รับผิดชอบการบริหารในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจและงานบริหารของ

กลุ่มบริษัทพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือ

เสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึง

การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด 

2. พิจารณาอนมุติังบประมาณโครงการลงทนุท่ีมีมลูค่าต้นทนุโครงการไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

ตามกรอบและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท, อนุมติัซือ้ท่ีดินไม่เกิน 1,200 

ล้านบาทตอ่โครงการ และอนมุติันโยบายการขายและคา่นายหน้า เป็นต้น 

3. มีอํานาจแต่งตัง้และควบคมุกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแต่งตัง้บรรลตุาม

นโยบายและเปา้หมายท่ีกําหนด 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร ระเบียบ

ปฏิบติั และขัน้ตอนการทํางานของแตล่ะสายงาน 

5. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่

ในเร่ืองท่ีต้องรับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนการดําเนินการ 

6. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. กําหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ และดําเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตาม กลยุทธ์

และแผนธุรกิจ  

2. การกํากับดูแลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวมเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย เพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ 

4. อนมุติัในหลกัการการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ 

และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนมุติัขายในท่ีประชมุคราวถดัไป 

5. อนมุติัการรายการท่ีสําคญั เช่น การซือ้ทรัพย์สนิถาวรท่ีมีมลูคา่ไมเ่กิน 5.0 ล้านบาท และ การ

ทําธุรกรรมทางการเงินทัง้ด้านเงินกู้และเงินคํา้ประกนั เป็นต้น 

6. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสําหรับปี หรือท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 
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7. จัดให้มีการจัดทํานโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าท่ีในการรายงานความ

คืบหน้าของแผนงานธุร กิจ ท่ีไ ด้ รับอนุมัติ  ตลอดจนงบประมาณท่ีได้ รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

8. บริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายทางการเงิน  

9. สัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย 

10. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนกังาน เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจท่ีได้รับจาก

คณะกรรมการบริษัท 

11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานปกติ อนุมัติการลงทุนในตราสารและ

หลกัทรัพย์ เพ่ือบญัชีบริษัทฯ ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุติัไว้ 

12. ดแูลการทํางานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบติังาน

ด้วยหลกัธรรมา ภิบาล ในการทําธุรกิจ 

13. สง่เสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพ่ือเพิ่มศกัยภาพขององค์กร 

14. พิจารณาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินการของกลุม่บริษัท 

15. พิจารณาอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการค้า ภายใต้นโยบายท่ี

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีใ้นการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตาม

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

16. บริหารงานทรัพยากรบุคคล อนมุติัการว่าจ้าง กําหนดอตัราเงินเดือน ตําแหน่งงาน เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททัง้ระบบ รวมทัง้อนมุติัการแต่งตัง้ โยกย้าย 

และเลกิจ้างพนกังาน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียง 

ในการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่กลุม่บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะทําการแตง่ตัง้คณะทํางาน

ด้านการบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะ เพ่ือกําหนดให้มีการสอบทานปัจจัยความเส่ียงในทุก ๆ ด้านอย่าง

สม่ําเสมอ  โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม และยอมรับได้ ครอบคลมุถึงความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงด้านการ

ปฏิบัติงาน และความเส่ียงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเก่ียวกับ

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการป้องกนัและ

บรรเทาผลกระทบ การกําหนดผู้ รับผิดชอบ ตลอดจนการกําหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการ

ติดตามเพ่ือการประเมินผล ดงันี ้

1. กลุม่บริษัทกําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทกุคน ท่ีต้องตระหนกัถึง

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตน โดยการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 113 

2. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล 

เพ่ือให้เกิดการบริหารจดัการความเส่ียงองค์การอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. กลุม่บริษัทกําหนดให้พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีปฏิบติัตามระบบการบริหารความเส่ียง และเคร่ืองมือการ

บริหารความเส่ียงทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบติัการ ตามท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ 

4. กลุ่มบริษัทกําหนดให้ ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกล

ยุทธ์ของบริษัทฯ ในระดบัสงูต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบและหา

แนวทางบริหารจดัการอยา่งทนัทว่งที 

5. กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีนําไปสู่การพฒันาธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ โดยให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงความสําคญัของ

การบริหารความเส่ียงอยา่งยัง่ยืน 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่การบริหารความเส่ียง 

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบั

องค์กร 

2. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง  ซึ่งครอบคลมุผลการประเมินระดบัความเส่ียงและ

ผลการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง  ท่ีได้จดัทําขึน้คณะทํางานบริหารความเส่ียงอย่างเป็น

ประจํา  โดยเฉพาะ  ในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีสําคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 

3. รับทราบถึงความเส่ียงท่ีสําคัญ  และพิจารณาว่าคณะทํางานบริหารความเส่ียงและฝ่าย

บริหารได้ตอบสนองตอ่ความเส่ียงอยา่งเหมาะสมหรือไม ่

4. ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มบริษัท ซึ่งได้

ดําเนินการตามมาตรการจัดการและการแก้ไขความเส่ียงท่ีจัดทําโดยคณะทํางานบริหาร

ความเส่ียง 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงโครงสร้างและผู้ รับผิดชอบในการบริหาร

ความเส่ียงองค์กร  

2. จดัทําแนวทางการประเมินความเส่ียงระดบัองค์กร และการจดัให้มีการรายงานการบริหาร

ความเส่ียงจากหน่วยงานในกลุม่บริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. จดัทํารายงานการบริหารความเส่ียงของกลุม่บริษัท โดยครอบคลมุผลการประเมินความเส่ียง 

กําหนดมาตรการจดัการและการแก้ไข และผลการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง 

4. ประสานงานกบัฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการจดัการแก้ไขความเส่ียง และผล

การดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง 
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5. ทบทวนระดบัความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และจดัทํามาตรการจดัการและการ

แก้ไขความเส่ียงโดยทนัที ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดบัความเส่ียงของกลุ่มบริษัท อย่าง

มีสาระสําคญั 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารตอ่การบริหารความเส่ียง 

1. ติดตามความเส่ียงประเด็นต่าง ๆ ทกุด้านของกลุ่มบริษัท และประสานงานกบัคณะทํางาน

ด้านการบริหารความเส่ียง เพ่ือกําหนดแผนบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

2. ติดตามความเส่ียงทางกลยทุธ์และความเส่ียงด้านการปฏิบติัท่ีสําคญั     

3. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความ

เส่ียงได้รับการปฏิบติัทัง้องค์กรและทกุฝ่ายงานให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง 

4. ผลกัดนัให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร 

5. ผลกัดนัให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร และสร้างความตระหนกัถึงความเส่ียง

ทัง้องค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้าสายงานในแตล่ะหน่วยงานตอ่การบริหารความเส่ียง 

1. ประเมินความเส่ียง รวบรวมข้อมลูความเส่ียงฝ่ายงาน และรายงานผลต่อผู้บริหารของฝ่าย

งาน 

2. จดัทําทะเบียนความเส่ียงและแผนการจดัการความเส่ียงของหน่วยงาน 

3. บริหารจดัการความเส่ียงโดยดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนด 

4. รายงานความเส่ียง และความคืบหน้าของการดําเนินงานตามแผนจดัการความเส่ียงต่อฝ่าย

บริหาร 

5. พิจารณาปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ของหน่วยงาน และนําเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความ

เส่ียงตอ่ฝ่ายบริหารอยา่งทนัทว่งที 

6. สนบัสนนุการนํานโยบายการบริหารความเส่ียงไปปฏิบติัในฝ่ายงาน 

7. จดัลําดบัความสําคญัของความเส่ียงและผลกัดนัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัของฝ่าย

งาน 

4. อาํนาจอนุมัต ิ

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561  ได้มีมติอนมุติัระเบียบอํานาจ

อนุมัติและดําเนินการ (Delegation of authority) เพ่ือให้ผู้ มีอํานาจในการบริหารงานมีความคล่องตัวในการ

ปฎิบติังาน 
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ประเภทธุรกรรม 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร / CEO 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

ประธาน

เจา้หนา้ท่ีกลุ่ม

งานการ

จดัการ 

 การบริหาร      

(1) งบประมาณประจําปีบริษัทฯ  - - - - 

(2) 
งบประมาณโครงการลงทนุ

อสงัหาริมทรัพย์ 

> 3,000 ลา้น

บาท 

ไม่เกิน 3,000 ลา้น

บาท 
- - - 

(3) การเปล่ียนแปลงงบประมาณ      

 
- เพ่ิมขึน้เกินกว่าร้อยละ 5 ของ

งบประมาณเดิม 
 - - - - 

 
- เพ่ิมขึน้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณ

เดิม 
- -   - 

(4) 
การอนมุติัจดัตัง้การดําเนินงานในธุรกิจ

ใหม่ๆ  
 - - - - 

(5) การกําหนดโครงสร้างองค์กร      

 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  - - - - 

 
- โครงสร้างภายในสายงานบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 
- -  - - 

 การเงิน      

(1) การเปิดบญัชีธนาคาร  - - - - 

(2) การเปิดวงเงิน O/D กบัธนาคาร - -  - - 

(3) 
การกู้ ยืมเงิน สําหรับโครงการท่ีได้รับอนมุติั  

ตลอดอายโุครงการ 
- -  - - 

(4) การขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนั - -  - - 

(5) การอนมุติัวงเงินสดย่อย - - 
ไม่เกิน 0.1 ลา้น

บาท 

ไมเ่กิน 0.05 

ล้านบาท 
- 

(6) 
การอนมุติัเงินทดรองจ่ายต่อครัง้ ต่อ

โครงการ 
- ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

ไม่เกิน 0.5 ลา้น

บาท 

ไมเ่กิน 0.2 

ล้านบาท 
- 

 การขาย      

(1) 
การกําหนดราคาขาย และส่วนลด

มาตรฐาน 
-  - - - 

(2) 
การกําหนดเง่ือนไขรูปแบบการขาย 

การตลาด และส่วนลด 
-  - - - 

(3) 
การกําหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวลั / 

คา่นายหน้า 
-  - - - 

(4) 

การจดัสรรเงินรางวลัการขาย และ

เปา้หมายการขายประจํารอบ รวมถงึการ

จ่ายเงินรางวลัการขาย / ค่านายหน้าการ

ขาย 

-  - - - 

 
ทรัพย์สินถาวร และครุภณัฑ์ (วสัด)ุ 

สิน้เปลือง (ต่อครัง้) 
     

(1) การซือ้ขายสินทรัพย์ถาวร > 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
ไม่เกิน 5 ลา้น

บาท 

ไมเ่กิน 2 ล้าน

บาท 

ไม่เกิน 0.1 

ลา้นบาท 
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ประเภทธุรกรรม 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร / CEO 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

ประธาน

เจา้หนา้ท่ีกลุ่ม

งานการ

จดัการ 

(2) การโอนสินทรัพย์ ระหว่างกลุม่บริษัท - -    

 
ต้นทนุและ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบังานพฒันา

โครงการ 
     

(1) 
ท่ีดิน > 1,200 ลา้น

บาท 

ไม่เกิน 1,200 ลา้น

บาท 
- - - 

(2) 
งานก่อสร้าง 

- > 50 ลา้นบาท 
ไม่เกิน  50 ลา้น

บาท 
- - 

(3) 
งานพฒันาโครงการ งานออกแบบ และ

งานท่ีเก่ียวข้อง 
- > 15 ลา้นบาท ไม่เกิน 15 ลา้น

บาท 
- - 

(4) 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้น 

- > 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้น

บาท 
- - 

 การคืนเงินลกูค้า      

(1) 
การคืนเงินลกูค้า เฉพาะสว่นท่ีมากกวา่

หรือเทา่กบัสิทธิ 
- - > 0.2 ลา้นบาท 

ไมเ่กิน 0.2 

ล้านบาท 

ไม่เกิน 0.05 

ลา้นบาท 

(2) การคืนเงินลกูค้า กรณีขายใหม่ (Resale) - - > 0.2 ลา้นบาท 
ไมเ่กิน 0.2 

ล้านบาท 

ไม่เกิน 0.05 

ลา้นบาท 

(3) 
การคืนเงินลกูค้า นอกเหนือจากเหตผุล

ข้างต้น 
- -  - - 

 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้สุดท้ายก่อนสิน้งวดปีบัญชี ให้มีการกําหนดวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสําหรับปีถัดไป เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถจดัเวลาและเข้าร่วม

ประชมุได้ 

ควรจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

ให้เลขานกุารบริษัทจดัสง่หนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบให้แก่กรรมการบริษัทลว่งหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบให้แก่กรรมการบริษัทน้อยกวา่ 7 วนัก็ได้ 

กรรมการบริษัททกุคนควรเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้หมดท่ีจดัให้มีขึน้ใน

รอบปี 

คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เลขานุการบริษัทและผู้ บริหารท่ีได้รับ

มอบหมาย สง่หรือแสดงข้อมลูท่ีจําเป็นเพิ่มเติม 
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กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารควรจดัให้มีการประชมุระหว่างกนัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ

ด้วย ในกรณีท่ีเห็นว่ามีเหตุจําเป็นเพ่ือพิจารณาปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการบริหารจัดการ และควร

แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถงึผลการประชมุ 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

สง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมสมัมนาและการฝึกอบรมจาก

องค์กร หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีความชํานาญเพ่ือให้มีการปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งตอ่เน่ือง 

จดัให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท 

และพนกังานท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

จัดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานเพ่ือทราบเป็นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงูควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงแผนสืบทอด

งานในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

7. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยควรประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดย

ควรกําหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

8. ค่าตอบแทน  

คา่ตอบแทนของกรรมการควรจดัให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอตุสาหกรรม 

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ยควรได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมด้วย 

9. กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 

นายชาตรี ศิริพานิชกรเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินเพียง

พอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทาน

งบการเงิน ดงันี ้
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ประวติัการศกึษา และประวติัการอบรม 

เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมาย แหง่เนติบณัฑิตสภา 

ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 100/2556 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 2538 

ประวติัการทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / บริษัทฯ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จํากดั (มหาชน) 

11.2. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะคดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม

ให้เข้าดํารงตําแหน่งตา่งๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัท 

การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูงสุด 

ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตําแหน่ง (SUCCESSION PLAN) กลุ่มบริษัทมี

หลกัเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัการคดัเลือกบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบ ในตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคญั

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ผู้บริหารท่ีมีคุณสมบติั 

ทักษะ ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอด

ตําแหน่งงาน ตามระดบัพนกังานดงันี ้
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ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

พิจารณาสรรหา/คดัเลือก และวางแผนสืบทอดตําแหน่งงานโดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งในระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สําหรับการสรรหา

คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้ บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่ง เม่ือตําแหน่งผู้บริหาร

ระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งได้ บริษัทฯ มีระบบการให้ผู้บริหารระดบัใกล้เคียง หรือผู้บริหาร

ระดบัรองเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้

ท่ีมีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งแทนตอ่ไป 

คณุสมบติัเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. การศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานขึน้ไป 

3. มีความเป็นผู้ นําและมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

4. มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์และการจดัการองค์กร 

5. มีการตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหาท่ีสขุมุ รอบคอบ คํานงึประโยชน์สงูสดุขององค์กร 

ระดับผู้บริหารตัง้แต่ระดับผู้ช่วยผู้อาํนวยการสายงานถงึระดับประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 

เม่ือตําแหน่งผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ ช่วยผู้ อํานวยการสายงานถึงระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่

งานวา่งลง หรือผู้อยูใ่นตําแหน่งไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งได้ กลุม่บริษัทจะนําเสนอผู้ สืบ

ทอดตําแหน่งท่ีคดัเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งตงั ทัง้นีก้ารวางแผนการ

สืบทอดตําแหน่งของกลุม่บริษัทระดบัผู้บริหารมีกระบวนการ ดงันี ้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในด้านกลยุทธ์กลุ่มบริษัท, 

นโยบาย, แผนการลงทนุ, แผนงาน, การขยายตวั 

2. ประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของกลุ่มบริษัท ทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาว 

3. กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังาน

เพ่ือเตรียมทดแทนพนกังานท่ีออกจากกลุม่บริษัท 
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4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Training 

and Development) ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตําแหน่งก่อน

เวลา 

5. กําหนดคณุสมบติั (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึง่หมายถงึ 

ความรู้ ทักษะบุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีพึงปรารถนาของพนักงานในตําแหน่งนัน้ๆ 

และจดัทําแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) 

6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสม 

7. ใช้เคร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

8. ระบผุู้ สืบทอดตําแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน 

โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และ

กําหนดหาผู้ สืบทอดตําแหน่งสํารอง 

9. พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ สืบทอดตําแหน่ง ว่าจะสามารถมี

พัฒนาการ และสร้างผลงานตามท่ีคาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตามคาดหมายให้

ดําเนินการดงันี ้

9.1 ดําเนินการคดัเลือกและวางแผนการสืบทอดตําแหน่งใหม ่หรือ 

9.2 พฒันาผู้ สืบทอดตําแหน่งสํารองแทน (ถ้ามี) หรือ 

9.3 สรรหา และคดัเลือกจากบคุคลภายนอก 

11.3. การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า 

บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยได้กําหนดไว้

ในนโยบายการลงทนุ การร่วมทนุ ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ดงันี ้

1. การลงทนุและบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า บริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจท่ีมี

ความเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์สงูสดุในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท 

2. การบริหารจดัการ และการดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า บริษัท

ฯ จะส่งตวัแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีเข้าลงทุนเป็น

กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ของบริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัท

ฯ สามารถดแูลหรือตรวจสอบกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วม

ค้า ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. บริษัทฯ กําหนดให้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการร่วมค้า ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกําหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ กิจการร่วมค้า นัน้ๆ  
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4. การส่งตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้น

ของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

5. บริษัทฯ กําหนดขัน้ตอนและระบบ ในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการร่วมค้า 

6. บริษัทฯ กําหนดให้ บริษัทย่อยบริหารงานภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โปร่งใส และเป็นไปตาม

หลกัธรรมาภิบาล รวมทัง้การต่อต้านการคอร์รับชัน่ในทกุรูปแบบ โดยให้เป็นไปตาม นโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศไว้ 

 

11.4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในและกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์

ในนโยบายเพ่ือปอ้งกนัการนําข้อมลูภายในท่ีสําคญัของบริษัทฯ โดยสรุปนโยบายสําคญัได้ดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้มีคําสัง่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้แจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานท่ี

เก่ียวข้องให้ถือปฏิบติัในการเก็บรักษาข้อมลูภายในของบริษัทฯ และป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน 

เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน 

2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ รวมทัง้การเข้าทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนั

ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดบัสงูสดุในสายงานบญัชีหรือ

การเงินหรือเทียบเทา่ และผู้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญั ซึง่มี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา

ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวา่

บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้

เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 30 วัน ก่อนและจนถึงวัน

ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 

4. บริษัทฯ ได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่

กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลกิจ้าง พ้น

สภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น 

5. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดบัสงูสดุในสายงานบญัชีหรือ

การเงินหรือเทียบเท่า และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ท่ีออก

โดยบริษัทฯ โดยให้บคุคลตา่งๆ ข้างต้นนําสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และของ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการบริษัทก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ เพ่ือนําสง่ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง และเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพร่ต่อ

สาธารณะตอ่ไป 

 

11.5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชี (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด (ANS)) โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า

ลว่งเวลา คา่เดินทาง เป็นต้น สรุปได้ดงันี ้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

หน่วย : ล้านบาท 

Audit Fee 

บริษัท ออลล์ 

อินสไปร์ ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ไทย ดี 

เรียลเอสเตท 

จํากดั 

บริษัท ออลล์ 

พร็อพเพอร์ตี ้

เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท ไรส์ 

เอสเตท จํากดั 

บริษัท ออลล์ 

ลกัซ์ วนั จํากดั 
รวม 

งวดปี 2559 1,400,000  100,000 - 70,000 - 1,570,000 

งวดปี 2560 1,850,000 190,000 90,000 70,000 - 2,200,000 

งวดปี 2561 2,000,000 300,000 100,000 70,000 100,000 2,570,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  

หน่วย : ล้านบาท 

Non-Audit Fee 

บริษัท ออลล์ 

อินสไปร์ ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ไทย ดี 

เรียลเอสเตท 

จํากดั 

บริษัท ออลล์ 

พร็อพเพอร์ตี ้

เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท ไรส์ 

เอสเตท จํากดั 

บริษัท ออลล์ 

ลกัซ์ วนั จํากดั 
รวม 

งวดปี 2559 29,563 5,220 - 2,710 - 37,493 

งวดปี 2560 53,220 6,230 1,750 2,140 - 63,340 

งวดปี 2561 382,310 4,600 3,050 3,240 200 393,400 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

12.1. นโยบายภาพรวม 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ 

ด้วยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ

ยัง่ยืนสืบไป กลุ่มบริษัทมุ่งสร้างและสืบสานความสมัพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั คํานึงถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนท่ีกลุม่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลกูค้า คู่ค้า และ

หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ พร้อมทัง้สร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพ่ือให้พนกังานมีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยูร่่วมกนั 

โดยมีหลกัการกําหนดเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ดงันี ้

1) การกาํกับดูแลองค์กร กลุม่บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะเป็นต้นแบบท่ีดี ด้วยการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผู้ลงทนุและผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมลูค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนขององค์กร รวมถึงการบริหาร

จดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลเุปา้หมาย

และดํารงรักษาความเป็นเลศิในคณุธรรม อนัเป็นคณุคา่พืน้ฐานขององค์กรชัน้นํา 

2) สิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ

เสรีภาพด้วยการไมเ่ลือกปฏิบติั สง่เสริมความเสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ช้แรงงานเดก็ และตอ่ต้าน

การคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3) การปฏิบัติด้านแรงงาน กลุม่บริษัทมีการกํากบัดแูลให้ค่าจ้างอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม กบัอตุสาหกรรมของไทย 

การปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรนัน้จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้

กรอบแหง่กฎหมายไทย รวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

อย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีความปลอดภยัสําหรับพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้มาเย่ียมชม

บริษัทฯ โดยพยายามให้ทกุคนปลอดภยัจากอบุติัเหตแุละอนัตรายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

4) สิ่ งแวดล้อม กลุ่มบริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มี

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทัง้นีเ้พ่ือรักษาและดํารงไว้ซึ่งระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อมของชมุชนท่ีกลุม่บริษัท ประกอบกิจการอยู่ รวมทัง้สร้างวฒันธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสํานึกของ

พนกังานและผู้ ท่ีปฏิบติังานในกลุม่บริษัทสูว่ฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอยา่งยัง่ยืน 

5) การดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม กลุม่บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่

ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง 

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา มุ่งเน้นการบริการท่ีดีเพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า มีความจริงใจต่อ

การจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า รวมทัง้พยายามท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการผลิต และ/
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หรือการบริการ ในขณะเดียวกนั กลุม่บริษัทมีความคาดหวงัท่ีจะได้รับสินค้าและการบริการในลกัษณะเดียวกนันี ้

จากองค์กร ผู้จดัหาสนิค้า โดยมุง่เน้นท่ีจะคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนกบัลกูค้าและผู้จดัหา 

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือ

เป็นหุ้นสว่นกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในท้องถ่ินรอบสถานประกอบการในด้านการพฒันาการศกึษา วฒันธรรม สงัคม 

และมีส่วนในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของชมุชนให้ดีขึน้ พร้อมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมีส่วนร่วม

ทํางานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชมุชน 

12.2. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

กลุ่มบริษัทกําหนดให้มีการส่ือสารนโยบายและหลกัปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือให้บุคลากรและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามได้ถกูต้อง สง่เสริมสนบัสนนุในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ืองตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม  

ทัง้นี ้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มบริษัทมีหน้าท่ีจัดทําแผนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม โดยนําเสนอแผนงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารอนมุติั

เป็นประจําทกุปี รวมถงึรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน ท่ีกระทําในปีท่ีผา่นมาให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  

12.3. การดาํเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัทได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคมอย่างต่อเน่ือง  ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย

และหลกัปฏิบติัความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

1) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอนัดบัต้นๆ โดยมีการ

วิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล ทัง้งานก่อสร้างตัง้แต่เร่ิมวางแผน

กระบวนการก่อสร้าง จนไปถงึการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

1.1) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ดําเนินงานตามหลกั EIA โดยได้จดัทําแผนงาน

ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ท่ีจะมีการนําผลการตรวจสอบมาประชุม Site Meeting 

ทกุสปัดาห์เพ่ือหาแนวทางควบคมุ แก้ไข ป้องกนั ตามหลกัการดแูลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกําหนดของ EIA 

และมีการจดัทําแผนปอ้งกนัผลกระทบชมุชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการด้วย 

1.2) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กลุ่มบริษัทเลือกใช้วัสดุท่ีมี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีประหยดั

พลงังานในอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศท่ีประหยดัพลงังาน(เบอร์ 5) หลอดไฟแบบแอลอีดี เป็นต้น ซึ่งจะ

สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟา้ในอาคารได้ในระยะยาว 
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1.3) การประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสาํนักงาน กลุม่บริษัทมี

นโยบายเร่ืองการทํางานแบบ Paperless โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จึงได้พฒันา

ระบบเพ่ือตอบรับการทํา Payslip Online, Leave Online และ OT Online รวมถงึการนําเอกสารตา่งๆ ได้แก่ 

มาตรฐานการทํางาน (Standard of Procedure) และแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในระบบฐานข้อมลู

ออนไลน์(Intranet)ของกลุม่บริษัท ซึง่สามารถเรียกใช้ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่บริษัทได้ โดย

ไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษให้เกิดความสิน้เปลืองด้านทรัพยากร นอกจากนีเ้อกสารภายนอกเช่น 

รายงานประวติัอาคารชดุท่ีกลุม่บริษัทต้องเตรียมให้ลกูค้าได้จดัทําเป็นไฟล์ PDF ด้วยเช่นกนั 

2) การร่วมพัฒนาชุมชน กลุม่บริษัทสง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต

ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือนบ้านและสงัคมไทย รวมทัง้กลุ่มบริษัทมุ่งเสริมส่งเสริม

และช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยเน้นการช่วยสังคมโดยการ

ช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส กลุม่ผู้พิการและสนบัสนนุเงินหรือสิ่งของให้แก่สงัคมด้านการศกึษา และได้เปิดโอกาสให้

พนกังาน ลกูค้า และคูค้่าของกลุม่บริษัทได้มีสว่นร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกบัหน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือช่วยเหลือ

คนในชมุชน 

12.4. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการสง่ตอ่ความสขุแก่เดก็นกัเรียนโรงเรียนโสตศกึษาทุง่มหาเมฆ 

 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 กลุม่บริษัทร่วมกบั ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) จดักิจกรรม CSR ตอบ

แทนสงัคมเพ่ือส่งต่อและแบ่งปันความสขุให้แก่นกัเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหู

หนวกแห่งท่ี 2 ของประเทศไทย ในสงักดัสํานกับริหารการศกึษาพิเศษ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาพิเศษ

ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถงึบคุคลออทิสติก 

และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อีกทัง้ยงัมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะด้านงานอาชีพ เพ่ือให้เยาวชน

สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ โดยมีกิจกรรมเวิร์คช็อปงานฝีมืออาชีพ ได้แก่ 

การเพ้นท์ถงุผ้าดิบ พวงมาลยั เกลือดดูกลิ่น และลกูประคบ นอกจากนี ้ยงัมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษา 

อปุกรณ์กีฬา อปุกรณ์จําเป็นอ่ืนๆ รวมถงึการเลีย้งอาหารกลางวนั ไอศกรีม และของวา่งให้กบัเดก็นกัเรียน 
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โครงการสนบัสนนุการศกึษาแก่เดก็นกัเรียนโรงเรียนวดัคลองเก้า 

 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2561 กลุ่มบริษัท นําโดยคณุธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) จดักิจกรรม CSR ตอบแทนสงัคม ด้วยเห็นถึงความสําคญัของ

การศึกษาของเด็กไทยท่ีด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาท่ีดี โดยการสนบัสนนุการศึกษาแก่ โรงเรียนวดัคลองเก้า 

จ.สมทุรปราการ จํานวน 50,000 บาท และจดักิจกรรมนนัทนาการมอบความสขุให้กบัเด็กและแจกไอศกรีม ซึง่

กิจกรรมในครัง้นี ้ถือเป็นสว่นหนึ่งในสงัคมไทยท่ีสามารถหยิบย่ืนโอกาสท่ีจะให้เดก็ไทยได้เติบโตอยา่งมีคณุภาพ

เพ่ือสร้างสงัคมท่ีดีตอ่ไปในอนาคต 

กิจกรรม เดิน – วิ่ง การกศุล ในงาน 2018 UOB Heartbeat Run/Walk 

 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัทนําโดยคณุธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการทําความดีเพ่ือสงัคม โดยการมอบเงิน

สนับสนุน ผ่านกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล 2018 UOB Heartbeat Run/Walk ท่ีจัดขึน้โดย ธนาคารยูโอบี ท่ีมี

เป้าหมายเพ่ือนํามาพฒันาคณุภาพชีวิต และมอบโอกาสให้แก่เยาวชนในสงัคม โดยทางบริษัทฯ ได้บริจาคเงิน

ให้กบัโรงเรียนพระดาบส ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวน

มาก 
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โครงการสานตอ่ความดีมอบเงินสนบัสนนุ กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

 

เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัทนําโดยคณุธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดกิจการ CSR เพ่ือสงัคม โดยการสนับสนุนการพฒันา

คุณภาพชีวิต การศึกษา ตลอดจนสขุภาพอนามยัของเยาวชนและชุมชนในพืน้ท่ีทุรกันดาร ด้วยการมอบเงิน

สนบัสนนุ จํานวนเงิน 400,000 บาท แก่ พล.ต.ต. วิชิต ปักษา (ท่ี 2 จากซ้าย) รองผู้บญัชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน โดยมีจดุมุ่งหมายสนบัสนนุพฒันาโรงเรียนสงักดัตํารวจตระเวนชายแดน ในโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

กิจกรรม “ฟมูฟักฝันเฟส 2018” 

 

เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษัทนําโดยคุณธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบันายนรินทร์ จิตต์ปราณีชยั ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท อา - ชีฟ 

โซเชียล เอ็นเทอไพรส์ จํากดั มอบเงินสนบัสนนุจํานวน 250,000 บาท ให้แก่โครงการ “ฟมูฟักฝันเฟส 2018” ซึง่

จดัขึน้โดยบริษัท อา-ชีฟ โซเชียล เอ็นเทอไพรส์ จํากดั โดยเป็นโครงการแนะแนวอาชีพของเยาวชน ท่ีมุ่งเน้นและ

สนใจเร่ืองการศกึษาในด้านการแนะแนวอาชีพและชีวิตให้กบัเยาวชน เลือกตดัสนิใจเรียน เลือกสาขาเรียน เลือก
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อาชีพท่ีชอบ ตรงใจ ตรงตามความสามารถและความถนัดเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในด้านการเรียน และ

ประกอบอาชีพอยา่งมีความสขุ โดยงานดงักลา่วจดัขึน้ ณ หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

โครงการมุ่งสร้างความดี ยกระดบัคณุภาพชีวิต ซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนสงักดัตํารวจตระเวนชายแดน บ้าน

นาอิสาน 

 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทนําโดยคุณธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ได้จดักิจการ CSR เพ่ือสงัคม เน่ืองจากตระหนกัวา่เยาวชนเป็น

ทรัพยากรท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ และเห็นถึงความสําคญัของการศึกษา ตลอดจนการยกระดบั

คณุภาพชีวิตของเด็กไทยท่ีห่างไกลจากตวัเมือง จึงจดัโครงการเพ่ือสนบัสนนุเงินจํานวน 408,000 บาท เพ่ือใช้

ในการสร้างอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนสงักดัตํารวจตระเวนชายแดน บ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา 

โครงการเติมรอยยิม้ให้ครอบครัวผู้ ป่วยเดก็ 

 

เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทนําโดยคุณธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนมลูค่า 50,000 บาท ให้กบัมลูนิธิ โรนัลด์ 

แมคโดนลัด์ เฮาส์ ประเทศไทย สําหรับโครงการบ้านพกัพิง โรนลัด์ แมคโดนลัด์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือครอบครัว
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ผู้ ป่วยเด็ก ได้เข้าพกัระหว่างเด็กเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือช่วยอํานวยความ

สะดวก รวมไปถึงช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจของครอบครัวผู้ ป่วยเด็กระหว่างท่ีเด็กเข้ารับการรักษาตวัอยู่ใน

โรงพยาบาล 

12.5. การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุ

กลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ดังนัน้เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีนโยบายกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ

ข้อกําหนดในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัคอร์รัปชัน่ในทกุกิจกรรมของ บริษัทฯ และดําเนินการทางธุรกิจท่ีเป็น

ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้จดัทํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานขององค์กร อยา่งโปร่งใส ยัง่ยืน และเป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินธุรกิจ 

กลุม่บริษัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คาํนิยาม 

“การคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การรับหรือจ่ายสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ หรือเพ่ือให้บคุคลกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีผิดกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี แก่เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มีหน้าท่ี ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วกระทํา หรือ

งดเว้นกระทําการตามหน้าท่ี หรือเพ่ือให้ได้มาอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในทกุหน่วยงาน ต้องไมก่ระทําหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการกําหนดและอนุมติันโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และกํากับดูแลให้มีการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัถึงความสําคญัในความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้

จากการคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการ

ควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจในการดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการกําหนดให้มีระบบและการควบคุมดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่า

พนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ โดยสง่เสริมและสนบัสนนุระบบและมาตรการ

ตา่งๆ  
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ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าถูกต้องตรงตามนโยบาย ระเบียบ

ปฏิบติั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกนั

ความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏบัิต ิ

กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง

เคร่งครัด โดย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดัการทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการปฏิบติั ตามนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

อยา่งจริงจงั และตอ่เน่ือง  

นอกจากการดําเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่แล้ว กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้อง

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ  จริยธรรมการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ทัง้ นี  ้บริษัทฯ ต้องมีการบอกกล่าว 

ประชาสมัพันธ์ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านส่ือทัง้ภายในและภายนอก  ได้แก่  Intranet Website และรายงาน

ประจําปี ของบริษัทฯ 

บริษัทกําหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

 4.1 ไม่ทําพฤติกรรมใดหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนกระทําแทนตนเอง ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้และรับสินบน ให้หรือรับของขวญั ทรัพย์สิน การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์

ใดๆ จากลกูค้า คู่ค้า เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาหรือ

คงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง4.2 

ของขวญั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

4.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทจุริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ 

4.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบคุคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการ

คอร์รัปชัน่ให้กบับริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ

รายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4.4 ผู้ ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา 

บทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินยัพนกังานของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 
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4.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลท่ีต้อง

ปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไป

ตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้

4.6 บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

อยา่งสม่ําเสมอเพ่ือปอ้งกนัมิให้มีการคอร์รัปชัน่ 

5. การบริจาคเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์ และ เงนิสนับสนุน 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการบริจาคเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์  โดยต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตาม

กฎหมาย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นการกระทําท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายตอ่สงัคมสว่นรวม 

6. การประเมนิความเส่ียง 

ผู้ บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง CSA (Control Self Assessment) อย่าง

สม่ําเสมอ เช่น ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการทจุริต หรือการคอร์รัปชัน่ 

7. การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จดัให้มีการเผยแพร่ช่องทางแจ้งข้อมลูหรือข้อร้องเรียน  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยการประกาศ

กําหนด วิธีการ และแนวปฏิบติัไว้ 

8. บทลงโทษ   

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีได้ประกาศไว้แล้ว และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ จะทําการทบทวนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นยัสําคญัเพ่ือให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
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13.1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทัง้ในด้านการเงิน การบริหาร การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มี

ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลมากท่ีสดุ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีคณะทํางานด้านบริหารความเส่ียงเพ่ือดแูลในด้านการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ซึง่ประกอบไปด้วยหวัหน้าสายงานในแต่ละหน่วยงาน ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการ

บริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะทํางานดงักล่าวได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงซึ่งอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท 

รวมถึง การประเมินความเส่ียง วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน จดัทําแผนจดัการความเส่ียงของหน่วยงาน รวมถึงรายงานและติดตามผลให้

ผู้บริหารทราบ และนําไปถือปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กรและใช้ควบคมุความเส่ียงองค์กร 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบควบคมุภายในในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาวะแวดล้อม การบริหาร

ความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม และมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากดั (“ดีลอยท์”) ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้เร่ิมเข้าตรวจสอบระบบควบคมุภายในของกลุ่มบริษัทตัง้แต่เดือนกนัยายน 2560 

และออกรายงานผลการตรวจสอบลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นดงักล่าว ต่อมาดีลอยท์ได้เข้าตรวจติดตามผลการตรวจสอบระบบ

ควบคมุภายในของกลุม่บริษัทช่วงเดือนมีนาคม 2561 มีการออกรายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน 2 ฉบบั ได้แก่ ฉบบัวนัท่ี 5 เมษายน 2561 และฉบบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ซึง่

ได้รายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และครัง้ท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ตามลําดบั นอกเหนือจากการตรวจติดตาม

ผล ดีลอยท์ยงัได้เข้าตรวจสอบระบบควบคมุภายในรายไตรมาสในกระบวนหลกัตา่งๆ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของ

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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กลุ่มบริษัทต่อเน่ืองไปถึงปี 2563 ตามสญัญาว่าจ้าง ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทได้มีการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงประเด็นท่ีตรวจพบไปแล้ว กระบวนการหลกัท่ีทางดีลอยท์ดําเนินการตรวจสอบมี 8 

กระบวนการหลกั ได้แก่ กระบวนการขายถึงรับเงิน, กระบวนการซือ้และพฒันาท่ีดิน, กระบวนการจัดซือ้ถึงจ่ายเงิน, กระบวนการบริหารสินทรัพย์และการบริหารทรัพย์สินส่วนกลาง, 

กระบวนการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง, กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล, กระบวนการปิดบญัชี และกระบวนการควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นีส้ามารถสรุป

ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัจากการตรวจสอบได้ดงันี ้ 

 ประเดน็ที่ตรวจพบ การดาํเนินการแก้ไข ผลการตรวจตดิตาม 

1 การจ่ายค่าคอมมิชชั่น, ค่าแรงจูงใจบางรายการ มีการ

คํานวณไมถ่กูต้องตามท่ีประกาศกําหนด และมีการบนัทกึ

บญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัค่านายหน้าไม่ถกูต้องตามเดือนท่ีต้อง

จ่ายจริง 

ระดบัความเส่ียง : สงู 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินทํา

หน้าท่ีในการสอบทานเอกสารการคํานวณค่าคอมมิชชั่น 

พร้อมลงลายมือช่ือก่อนดําเนินการบันทึกและทําการ

จ่ าย เ งิน โ ดยพนักงาน ฝ่ายบัญชีและ การ เ งินแ ล้ว 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ระบุคํานิยามของราคาสทุธิท่ีใช้ใน

การคํานวณค่าคอมมิชชัน่ให้มีความชัดเจนและเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จากการสอบทาน

เอกสารการจ่ายค่าคอมมิชชั่นจํานวน 60 รายการ และ

สอบทานการคํานวณ 5 โครงการ สําหรับเดือนตุลาคม 

2560 ถึง กันยายน 2561 พบว่า หลักการการคํานวณ

ถกูต้อง และไมพ่บการเบิกห้องซํา้  

2 สําหรับโครงการ Rise Rama 9 บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดในการจ่ายค่านายหน้าโดยตรงไปยังตัวแทน

ขายย่อยของสัญญา ไม่ได้จ่ายไปยัง Thai D จึงควร

ปรับปรุงข้อกําหนดในสญัญาให้สอดคล้องกบัการปฏิบติั 

ระดบัความเส่ียง : สงู 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสัญญาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด

เพิ่มเติมว่าด้วยการระบุให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่า

นายหน้าให้ตวัแทนขายย่อยโดยตรงได้ และมีการกําหนด

กรณีท่ีตัวแทนขายย่อยจะต้องคืนเงินค่านายหน้าให้

บริษัทฯ พร้อมลงนามในสญัญาเพิ่มเติมดงักลา่วแล้ว 

บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยปรับปรุงสัญญา

เพิ่มเติม (Additional Contract) ระหว่างบริษัทฯ กบั Thai 

D โดยมีการระบุให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินให้ตัวแทน

ขายย่อยโดยตรงได้ และกําหนดกรณีท่ีตัวแทนขายย่อย

จะต้องคืนค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทฯ ได้แก่ การจองถูก

ยกเลิก, สญัญาถกูยกเลิก และลกูค้าไม่สามารถโอนห้อง

ได้ โดยสญัญาเพิ่มเติมดงักล่าวได้ลงนามโดยผู้ มีอํานาจ

อนมุติัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว  

3 บริษัทฯ ไม่ได้มีการกําหนดแนวทางในการพิจารณาการ

ได้มาซึง่ท่ีดินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ ได้มีการจัดทํา “หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการ

ได้มาซึง่ท่ีดิน โดยกําหนดรายละเอียดดงันี ้

บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัทํา ”หลกัเกณฑ์

ในการพิจารณาการได้มาซึ่งท่ีดิน” แล้ว กําหนดให้เร่ิมใช้
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 ประเดน็ที่ตรวจพบ การดาํเนินการแก้ไข ผลการตรวจตดิตาม 

ระดบัความเส่ียง : สงู - การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของท่ีดิน, ส่วนแบ่ง

การตลาดในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต 

- กฎระเบียบและการควบคมุของทางการ 

- ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม : พิจารณาผลกระทบและ

แนวทางการปอ้งกนั 

- ด้านการเงิน : การทํางบประมาณการลงทุน แหล่ง

เงินทนุ และผลตอบแทน  

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 และได้รับอนุมัติและลงนาม

โดยคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว 

 

4 กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างมีบางรายการไม่มีหลกัฐานการ

เปรียบเทียบราคา ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

และไม่มีการประทบัตรา “จ่ายแล้ว” หรือ “Paid” สําหรับ

เอกสารการรับของและจ่ายเงิน 

ระดบัความเส่ียง : สงู 

บริษัทฯ ได้ มีการปรับปรุงเอกสารหลักฐานในการ

เปรียบเทียบราคาจดัซือ้จ้างเพิ่มเติม และระบรุายละเอียด

วิธีการจดัซือ้จดัจ้าง, วงเงินการจดัซือ้จดัจ้าง, เง่ือนไขและ

วิธีการตกลงราคา, ประกวดราคา และให้ประทับตรา 

“Paid” สําหรับเอกสารชดุจ่ายเงิน 

บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยปรับปรุงเอกสารการ

เป รียบ เ ทียบราคาจัด ซื อ้ จัด จ้ างตามขั น้ตอนการ

ปฏิบติังาน เพ่ือให้กระบวนมีความโปร่งใสและชดัเจนมาก

ขึน้แล้ว และจากการสอบทานเอกสารชดุจ่ายเงินระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า มี

การประทบัตรา “Paid” แล้ว  

5 ฐานข้อมลูผู้ขาย/ผู้ ให้บริการมีการบนัทกึรหสัข้าม (Gap), 

มีการบนัทกึซํา้ซ้อน และข้อมลูในระบบไมเ่ป็นปัจจบุนั 

ระดบัความเส่ียง : ปานกลาง 

บริษัทฯ ได้สอบทานฐานข้อมลูผู้ขาย/ผู้ให้บริการทัง้หมด  

- หากรายใดไม่มีการจดัซือ้จดัจ้างเกิน 2 ปี ให้ดําเนินการ 

“INACTIVE” หลงัช่ือผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายนัน้ 

- กรณีท่ีมีช่ือซํา้ซ้อนให้ ให้ดําเนินการ “INACTIVE” ช่ือท่ี

ไมไ่ด้ใช้ 

- กําหนดไม่ให้ดําเนินการใช้รหสัท่ีมีการข้ามในอดีต และ

ไมใ่ห้มีการกําหนดข้ามรหสัอีก 

บริษัทฯ จะสอบทานฐานข้อมูลผู้ ขาย/ผู้ ให้บริการเป็น

ประจําทกุไตรมาส พร้อมลงลายมือช่ือผู้สอบทาน 

บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดําเนินการสอบ

ทานฐานข้อมูลทัง้หมด และแก้ไขในส่วนของช่ือซํา้ซ้อน

และข้อมลูท่ีตรวจพบให้เป็นปัจจบุนัแล้ว นอกจากนีบ้ริษัท

ฯ มีการจดัทํารายงานการสอบทานรายไตรมาสแล้วตัง้แต่ 

ไตรมาส 1 ปี 2561 พร้อมลงลายมือการสอบทานโดย

ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ อีกทัง้บริษัทฯ ได้จดัทําประเมินผู้ขาย/

ผู้ รับจ้าง ประจําปี อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมลง

ลายมือสอบทานโดย ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้และผู้ อํานวยการ

อาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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 ประเดน็ที่ตรวจพบ การดาํเนินการแก้ไข ผลการตรวจตดิตาม 

6 การตัง้ค่าการควบคมุการเข้าถึงระบบ มีการตัง้ค่าสําหรับ

รหสัผา่นในการเข้าใช้งานยงัไมรั่ดกมุ 

ระดบัความเส่ียง : ปานกลาง 

บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงการตัง้ค่ารหัสผ่านและ

ค่าพารามิเตอร์เก่ียวกบัความปลอดภยับนระบบต่างๆ ให้

เป็นไปตามท่ีเสนอแนะ  

บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยดําเนินการแก้ไขการ

ตัง้ค่าต่างๆ ให้ รัดกุมและมีการสอบทานจากผู้ ช่วย

ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

7 บริษัทฯ ไม่มีการจดัทําและสอบทานความมีตวัตน รวมถึง

สิทธิของบญัชีผู้ ใช้งานในระบบปฏิบติัการ, สิทธิผู้ ใช้บญัชี

บนระบบงาน RMS ไม่เหมาะสม และมีบางรายการท่ีมี

การปรับปรุงสิทธิของบญัชีผู้ ใช้งานก่อนได้รับอนมุติัจากผู้

มีสทิธิ 

ระดบัความเส่ียง : ปานกลาง 

บริษัทฯ สอบทานความมีตวัตนและสิทธิของผู้ ใช้บญัชีบน

ระบบต่างๆ เป็นประจําทุกเดือน โดยฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศจะเป็นผู้ ดําเนินการให้หัวหน้าระบบงานท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือยืนยนัความถกูต้องและแก้ไขให้เป็นปัจจบุนั 

และกําหนดให้ควบคมุการปฏิบติังานในการเพิม่/ปรับปรุง

สทิธิของบญัชีผู้ใช้งานอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทฯ มีการดําเนินการสอบทานความมีตวัตนและสทิธิ

ของบญัชีผู้ใช้งานระบบตา่งๆ เป็นประจํา แตจ่ากการสอบ

ทาน พบว่ามี 1 รายการ เป็นพนักงานท่ีลาออกแล้ว แต่

บญัชีใช้งานยงัคงแสดงอยู่ สาเหตมุาจากฝ่ายเทคโนโลยี

และสารสนเทศไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกสิทธ์ิจากฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลทําให้ยังคงมีสิทธ์ิค้างอยู่ในระบบ ซึ่ง

บริษัทฯ ได้ ดําเนินการนําออกจากระบบงาน RMS 

เ รียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการจัดทําขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการลาออกและสอบทานสิทธิของ

บัญชีผู้ ใช้งานในระบบปฏิบัติการอย่างเป็นลายลักษณ์

อกัษร 

นอกจากนี ้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั (“ANS”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2561 ได้ออกรายงานข้อสงัเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน งบการเงิน

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2561 ไม่มีประเด็นข้อสงัเกตจากการตรวจสอบงบการเงินท่ีมีนยัสําคญั แต่มีการทดสอบระบบ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 (5 เดือน) และสามารถสรุปข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานปี 2560 และรอบ 5 เดือนท่ีมีสาระสําคญัพร้อมแนว

ทางการแก้ไขได้ดงันี ้
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 ข้อสังเกต การดาํเนินการแก้ไข 

1 บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดผู้ มีอํานาจในการอนมุติัการยกเลกิหรือแก้ไขเลขท่ีสญัญาท่ีออกผิด 

และไม่มีการจดัเก็บข้อมลูการยกเลิกหรือแก้ไขเลขท่ีสญัญาให้ครบถ้วน รวมถึงไม่ได้ระบุ

สาเหตกุารแก้ไข/ยกเลิกสญัญา ทําให้อาจมีความผิดพลาดในการเปิดการ์ดเบิกค่างวด 

และการบนัทกึต้นทนุพฒันาโครงการ 

บริษัทฯ กําหนดให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้เป็นผู้ มีอํานาจอนุมติัการยกเลิกหรือแก้ไขเลขท่ี

สญัญา และกําหนดให้มีการระบุสาเหตกุารยกเลิกหรือแก้ไขให้ครบถ้วน การ์ดการเบิก

ค่างวดท่ียกเลิกต้องมีประทบัตรายกเลิก และจัดเก็บในแฟ้มต่างหากไว้อย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

2 บริษัทฯ ใช้ยอดรวมของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีปันส่วนเป็นต้นทุนขายตาม

เกณฑ์มูลค่าขาย โดยไม่มีการแยกต้นทุนท่ีเป็น Direct cost เช่น ค่าเฟอร์นิเจอร์ และ

เคร่ืองปรับอากาศ ออกจากต้นทนุก่อสร้างอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัทํา

ทะเบียนคุมค่าก่อสร้างท่ีเป็น Direct cost โดยเร่ิมจัดทําตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 

เป็นต้นไป เพ่ือให้การคํานวณต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3 บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดให้ลงวนัท่ีรับของหรือวนัท่ีมีการตรวจรับงานในใบส่งสินค้าตาม

คู่มือปฏิบัติงานของกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ บันทึกต้นทุน

โครงการไมต่รงตามวนัท่ีได้รับสนิค้า 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขคู่มือปฏิบติังานกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง โดยให้ผู้ตรวจรับ

ของลงนามพร้อมวนัท่ีรับของตามวนัท่ีได้รับจริง พร้อมประกาศให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ

ผา่นช่องทาง Intranet ของบริษัทฯ 

4 บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดให้สญัญาว่าจ้างท่ีมีการลงนามครบถ้วนแล้วต้องเปิดการ์ดเบิกค่า

งวดในระบบทนัที เป็นผลให้วนัท่ีสญัญาในการ์ดเบิกคา่งวดกบัวนัท่ีสญัญาจริงไมต่รงกนั 

ทําให้บริษัทไม่สามารถตรวจสอบภาระผูกพันคงเหลือท่ีต้องจ่ายชําระตามสญัญาได้

ครบถ้วน  

บริษัทฯ จดัทําทะเบียนคมุสญัญา และกําหนดขัน้ตอนการเปิดการ์ดเบิกค่างวดงานใน

ระบบ พร้อมระบผุู้ รับผิดขอบ/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5 บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดให้ฝ่ายโอนกรรมสิทธ์ิจดัทํารายงานการโอนให้ฝ่ายขายเพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมลูในการตัง้เบิกคา่คอมมิชชัน่งวดสดุท้าย (40% เม่ือโอนกรรมสทิธ์ิ) 

ปัจจุบันฝ่ายโอนกรรมสิทธ์ิได้จัดทํารายงานการโอนให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทุกเดือน โดย

รายละเอียดของรายงานประกอบด้วยรายได้และคา่ใช้จ่ายในการโอน 

6 แบบประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของพนกังาน ไม่มีการลงนามผู้ประเมินคนท่ี 2 

และไม่มีการลงนามอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทฯ 

กําหนด 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการประกาศให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบขัน้ตอนการประเมิน โดยกําหนดให้มี

ผู้ประเมิน 2 คน และผลประเมินผ่านการลงนามโดยผู้ มีอํานาจอนมุติัตามประกาศผ่าน

ช่องทาง Intranet ของบริษัทฯ  
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13.2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ครัง้ท่ี 3/2561 ได้แต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด (“ดีลอยท์”) ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผู้

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในปี 2561 - 2563 ซึง่ดีลอยท์ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ กฤษดาวฒัน์ ตําแหน่ง หุ้นสว่นและกรรมการบริหารหน่วยงาน Risk Advisory เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั

ในการปฏิบติัหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบติัของดีลอยท์และ นาย วีระพงษ์ กฤษดาวฒัน์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความ

เป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายในให้กบับริษัทท่ีมีธุรกิจหลากหลาย อีกทัง้ นายวีระพงษ์ กฤษดาวฒัน์ เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบั

การปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information Security Manager System (CISM) เป็นต้น 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุติั แตง่ตัง้ ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนมุติั (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบติัของผู้

ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                                                                                                                บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 หน้า 138 

 

 ในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่มีข้อมลูโดยสรุปได้

ดงันี ้  

14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 71.00 ในบริษัทฯ 

นายธนกฤต รูปเหมาะ น้องชายของนายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 19.20 และเป็นคู่สมรสของนายธนากร ธนวริทธ์ิ  

นายจตรุณ ธนวริทธ์ิ น้องชายของนางสาวชวนา ธนวริทธ์ิซึง่เป็น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

นายดษุฎี เลก็ยิม้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ 

นางสาวนวลนภา อคัรพทุธิพร คูส่มรสของนายดษุฎี เลก็ยิม้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ 

นางสาวฐิตินนัท์ บญุอาภา พ่ีสาวของนายรวิสตุ บญุอาภา ผู้บริหารของบริษัทฯ 

นายประสทิธ์ิ วฒันานกิุจ อดีตผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ลาออกจากตําแหน่งผู้บริหารเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

14. รายการระหว่างกัน 
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14.2 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

14.2.1 รายการขายห้องชุดของโครงการของบริษัทฯ 

นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

มี 

เป็นรายการธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษัท 

ALL นายจตรุณ 

ธนวริทธ์ิ 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัทฯ ขายห้องชุดของโครงการ The Excel Udomsuk 

จํานวน 1 ยูนิต ขนาด 36.81 ตารางเมตร ราคาตารางเมตร

ละ 106,598.40 บาท มลูค่าการขาย 3.92 ล้านบาท โดยได้

โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 

2560 

  

 

 

3.92 

 

- 

 

 

ความจําเป็นของการทํารายการ 

การขายห้องชดุของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัท และมีเง่ือนไขในการทํารายการ

เหมือนลกูค้าทัว่ไป 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

ราคาขายห้องชดุเป็นราคาปกติทัว่ไปและเทียบเคียง

ได้กบัราคาขายห้องชดุแก่ลกูค้าทัว่ไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบใน

การทํารายการทัง้ด้านความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตุสมผลของราคา  โดยเห็นว่าเป็น

รายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเง่ือนไขทาง

การค้าและราคาเทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไป 

มี 

เป็นรายการธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษัท 

ALL นายดษุฎี เลก็ยิม้ 

 

หนีส้นิหมุนเวียน 

รายได้รับลว่งหน้า 

รายได้ 

 

0.40 

 

 

- 

 

ความจําเป็นของการทํารายการ 
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ขายห้องชดุของโครงการ: 

- The Excel Groove ตึก  C จํานวน 1 ยู นิต ขนาด 

27.71 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 54,909.09 

บาท มูลค่าการขาย 1.49 ล้านบาท โดยได้โอน

กรรมสิทธ์ิห้องชดุดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 

2561 

- The Excel Groove ตึก  E จํานวน 2 ยู นิต  ขนาด 

27.46 ตารางเมตร และ 27.50 ตารางเมตร ราคา

ตารางเมตรละ 76,661.51 บาท และ 77,255.45 บาท

ตามลําดบั รวมมลูค่าการขายทัง้สิน้ 4.27 ล้านบาท 

โดยได้โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดทัง้ 2 ยูนิตแล้วเม่ือวนัที่ 

24 กรกฎาคม 2561 

- RISE Rama 9 จํานวน 1 ยูนิต ขนาด 33.00 ตาราง

เมตร ราคาตารางเมตรละ 76,106.06 บาท รวมมลูคา่

การขายทัง้สิน้ 2.51 ล้านบาท อย่างไรก็ดี นายดุษฎี

ได้โอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุดงักล่าวให้แก่

ลกูค้าทา่นอ่ืนไปแล้วเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

- 5.76 การขายห้องชดุของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัท และมีเง่ือนไขในการทํารายการ

เหมือนลกูค้าทัว่ไป 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

ราคาขายห้องชดุเป็นราคาปกติทัว่ไปและเทียบเคียง

ได้กบัราคาขายห้องชดุแก่ลกูค้าทัว่ไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบใน

การทํารายการทัง้ด้านความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตุสมผลของราคา  โดยเห็นว่าเป็น

รายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเง่ือนไขทาง

การค้าและราคาเทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไป 

มี ALL นางสาวนวลนภา 

อคัรพทุธิพร 

 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 

- 

 

4.01 

ความจําเป็นของการทํารายการ 
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

เป็นรายการธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัทฯ ขายห้องชดุของโครงการ The Excel Groove ตึก A 

จํานวน 2 ยนิูต ขนาด 25.08 ตารางเมตรและ  25.08 ตาราง

เมตร ราคาตารางเมตรละ 79,915.47 บาท และ 80,913.88 

บาท ตามลําดับ รวมมูลค่าการขายทัง้สิน้ 4.01 ล้านบาท 

โดยได้โอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุข้างต้นแล้วเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 

2561 

 

การขายห้องชดุของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัท และมีเง่ือนไขในการทํารายการ

เหมือนลกูค้าทัว่ไป 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

ราคาขายห้องชดุเป็นราคาปกติทัว่ไปและเทียบเคียง

ได้กบัราคาขายห้องชดุแก่ลกูค้าทัว่ไป  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเหน็ชอบใน

การทํารายการทัง้ด้านความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา  โดยเหน็วา่เป็น

รายการธรุกิจปกติของกลุม่บริษัท ซึง่มีเง่ือนไขทาง

การค้าและราคาเทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไป 

มี 

เป็นรายการธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษัท 

ALL นางสาวฐิตินนัท์ 

บญุอาภา 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัทฯ ขายห้องชดุของโครงการ The Excel Groove ตึก A 

จํานวน 2 ยนิูต ขนาด 25.08 ตารางเมตรและ 25.57  ตาราง

เมตร ราคาตารางเมตรละ 78,389.00 บาท และ 80,585.84 

บาท ตามลําดับ รวมมูลค่าการขายทัง้สิน้ 3.99 ล้านบาท 

 

- 

 

3.99 

ความจําเป็นของการทํารายการ 

การขายห้องชดุของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัท และมีเง่ือนไขในการทํารายการ

เหมือนลกูค้าทัว่ไป 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

ราคาขายห้องชดุเป็นราคาปกติทัว่ไปและเทียบเคียง

ได้กบัราคาขายห้องชดุแก่ลกูค้าทัว่ไป  
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โดยได้โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดดังกล่าวแล้วเ ม่ือวันท่ี 26 

มีนาคม 2561 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเหน็ชอบใน

การทํารายการทัง้ด้านความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา  โดยเหน็วา่เป็น

รายการธรุกิจปกติของกลุม่บริษัท ซึง่มีเง่ือนไขทาง

การค้าและราคาเทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไป 

มี 

เป็นรายการธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษัท 

ALL นายประสิทธ์ิ 

วฒันานกิุจ 

 

หนีส้นิหมุนเวียน 

รายได้รับลว่งหน้า 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัทฯ ขายห้องชดุของโครงการ The Excel Groove ตึก C 

จํานวน 1 ยนิูต ขนาด 27.71  ตารางเมตร ราคาตารางเมตร

ละ 52,327.68 บาท มูลค่าการขาย 1.46 ล้านบาท โดยได้

โอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 

 

 

0.20 

 

- 

 

- 

 

1.46 

ความจําเป็นของการทํารายการ 

การขายห้องชดุของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัท และมีเง่ือนไขในการทํารายการ

เหมือนลกูค้าทัว่ไป 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

ราคาขายห้องชดุเป็นราคาปกติทัว่ไปและเทียบเคียง

ได้กบัราคาขายห้องชดุแก่ลกูค้าทัว่ไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเหน็ชอบใน

การทํารายการทัง้ด้านความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตสุมผลของราคา  โดยเหน็วา่เป็น

รายการธรุกิจปกติของกลุม่บริษัท ซึง่มีเง่ือนไขทาง

การค้าและราคาเทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไป 
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14.2.2 รายการค่านายหน้าจากการฝากขายห้องชุดกับ Thai D 

นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

มี 

เป็นรายการธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษัท 

Thai D นายธนากร 

ธนวริทธ์ิ 

รายได้ 

รายได้คา่นายหน้า 

 

นายธนากร ธนวริทธ์ิ ได้ทําสญัญากับ Thai D เพ่ือฝากขาย

ห้องชุดโครงการ Life Asoke เป็นจํานวน 3 ห้อง โดยตกลง

จ่ายค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 8 ของราคาขายท่ีได้ตกลง

ร่วมกนั 

ห้องชุดของคุณธนากรท่ีนํามาฝากขาย ไม่ได้มีลักษณะ

เดียวกันกับการดําเนินธุรกิจลงทุนซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์

ส ร้ าง แ ล้ ว เ ส ร็จ ข อ ง  Rise Venture ซึ่ ง จ ะ เ ลื อ ก ล ง ทุน

อสังหาริมทรัพย์ในทําเลท่ีมีศักยภาพและพัฒนาแล้วเสร็จ

โดยผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหม่ท่ีเร่ิมทําธุรกิจ เพ่ือ

นํามาเพ่ิมมูลค่าและขายผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายของ

กลุม่บริษัท 

นอกจากนี  ้เ พ่ือป้องกันและมิให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ กลุ่มบริษัทและนายธนากรจึงตกลงท่ีจะทํา

สัญญาห้ามค้าแข่งกับบริษัทฯ (Undertaking Agreement) 

โดยคุณธนากรจะไม่ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเป็นการ

 

0.89 

 

- 

ความจําเป็นของการทํารายการ 

รายได้ค่านายหน้าเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทและมีเง่ือนไขในการทํารายการเหมือนลกูค้า

ทัว่ไป ทัง้นี ้ห้องชุดของคุณธนากรท่ีนํามาฝากขาย 

ไม่ได้มีลักษณะเดียวกันกับการดําเนินธุรกิจลงทุน

ซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์สร้างแล้วเสร็จของ Rise 

Venture 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

อตัราคา่นายหน้าดงักลา่วเป็นอตัราปกติทัว่ไปและ

เทียบเคียงได้กบัอตัราคา่นายหน้าที่ Thai D ได้รับ

จากลกูค้าทัว่ไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบใน

การทํารายการทัง้ด้านความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตุสมผลของราคา  โดยเห็นว่าเป็น

รายการฝากขายห้องชุดผ่าน Thai D เป็นรายการ

ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้า

และราคาเทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไป 
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

แข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน

สว่นที่ 2 หวัข้อท่ี 5.3.12  

  

 

14.2.3 รายการค่าบริการจากการขายห้องชุดจากกลุ่มธุรกจิลงทุนซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้ว 

นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

มี 

เป็นรายการธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษัท 

ALL นายธนกฤต  

รูปเหมาะ 
รายได้ 

รายได้จากการให้บริการ 

หนีส้นิ 

ประมาณการหนีส้ินคา่เช่า 

 

- กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการประกอบธุรกิจลงทุนซือ้

ขายอสังหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้วของห้องชุด

โครงการ S15 จํานวน 2 ยูนิต ขนาด 59.29 และ 

59.29 ตารางเมตร ตามลําดบั ราคาเฉลี่ยตารางเมตร

 

- 

 

- 

 

8.64 

 

2.34 

ความจําเป็นของการทํารายการ 

กําไรจากการประกอบธรุกิจซือ้มา-ขายไปห้องชดุ

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ เป็นรายการธรุกิจปกติของ

บริษัทฯ และมีเง่ือนไขในการทํารายการเหมือน

ลกูค้าทัว่ไป 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

กําไรจากการขายห้องชุดและเ ง่ือนไขการันตี

ผลตอบแทนคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราปกติทัว่ไปและ

เทียบเคียงได้กบัการขายห้องชดุแก่ลกูค้าทัว่ไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ละ 197,476.92 บาท คิดเป็นกําไรเท่ากับ 8.64 ล้าน

บาท บนัทกึเป็นรายได้จากการให้บริการ  

 

- กลุ่มบริษัทให้เ ง่ือนไขการันตีผลตอบแทนค่าเช่า 

(Guarantee Rental Return) จากรายการซือ้ขายห้อง

ชุดข้างต้น ที่อัตราร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 3 ปี คิด

เป็นประมาณการหนีส้ินค่าเช่าเท่ากบั 3.51 ล้านบาท 

โดยได้จ่ายผลตอบแทนค่าเช่าของปีที่ 1 เท่ากบั 1.17 

ล้านบาท เม่ือวนัที ่11 เมษายน 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบใน

การทํารายการทัง้ด้านความเหมาะสมของรายการ

และความสมเหตุสมผลของราคา  โดยเห็นว่าเป็น

รายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเง่ือนไขทาง

การค้าและราคาเทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไป 
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14.2.4 รายการเงนิทดรองจ่ายวางมัดจาํซือ้ที่ดนิเพ่ือพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัท 

นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 

ไมมี่ นายธนากร ธนวริทธ์ิ เงินทดรองจ่ายวางมดัจําซือ้ที่ดินเพ่ือพฒันาโครงการของกลุม่บริษัท 

ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 60 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด ม.ค. – มิ.ย. 61 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด ก.ค. – ธ.ค. 61 

ยอด ณ 31 ธ.ค. 61 

 

นายธนากร ธนวริทธ์ิ ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง

กับเจ้าของท่ีดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพ่ือนําท่ีดินมาพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดําเนินการของบริษัทฯ จํานวนทัง้หมด 4 

แปลง เนือ้ท่ีดินรวม 117.1 ตารางวา เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 380.00 ล้าน

บาท โดยได้วางเงินมดัจําเป็นจํานวน 40.00 ล้านบาทในวนัที่ทําสญัญา 

 

ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2561 นายธนากร ธนวริทธ์ิและบริษัทฯ ได้

ลงนามในบนัทึกข้อตกลงโอนสิทธิบนสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินข้างต้น 

โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายคืนเงินทัง้หมดที่นายธนากรได้จ่ายไป โดยไม่

มีค่าตอบแทนส่วนต่างเพ่ิมเติม ทัง้นี ้ALL ได้ชําระเงินคืนทัง้หมดให้กับ

กรรมการ เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

 

- 

40.00 

(40.00) 

- 

ความจําเป็นของการทํารายการ 

รายการจัดหาท่ีดินเพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากทําเลท่ีดินดังกล่าวอยู่ในความ

ต้องการของตลาด จึงต้องดําเนินการด้วยความรวดเร็ว 

เพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาโครงการอสงัริมทรัพย์ใน

อนาคต ทัง้นี ้การจดัหาท่ีดินในอนาคต บริษัทฯ จะเป็น

ผู้ ดําเนินการจัดซือ้ท่ีดินเองทัง้หมด จะไม่มีการให้

กรรมการเข้าซือ้ที่ดินแทนกลุม่บริษัทอีกในอนาคต 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

ยอดเงินทดรองจ่ายเท่ากบัเงินมดัจําตามสญัญาจะซือ้

จะขายท่ีดิน โดยไม่มีค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่

กรรมการ ทัง้นี ้ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีดินท่ีมีศักยภาพ

สําหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต

ของบริษัทฯ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความ

เหมาะสมของรายการ ซึง่เป็นรายการได้มาซึง่ท่ีดินเพ่ือ
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 

สนับสนุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน

อนาคต ซึง่มีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว

ภายในระยะเวลาท่ีจํากัด โดยท่ีไม่มีค่าตอบแทน

เพ่ิมเติมให้แก่กรรมการ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบนโยบายของกลุ่มบริษัทที่ ไม่ให้มีการทํา

รายการลกัษณะดงักลา่วอีกในอนาคต 

 

14.2.5 รายการซือ้-ขายหุ้นอันเกดิจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ในปี 2561 กลุม่บริษัทมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดย

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทในเครือ ได้แก่ ALL-PROP และ RISE ในสดัสว่นร้อยละ 99.9 และ 98.0 ตามลําดบั แบง่เป็นแตล่ะรายการดงัตารางตอ่ไปนี ้

นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ไมมี่ 

 

นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ บริษัทฯ  เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ALL ได้ทําสญัญาเข้าซือ้

หุ้นสามญัของ ALL-PROP จากนางสาวชวนา ธนว

ริทธ์ิ จํานวน 9,800 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท โดยตกลงชําระค่าหุ้นให้แก่ผู้ ขาย ท่ีราคาตาม

- 

 

 

0.98 

 

ความจําเป็นของการทํารายการ 

รายการซือ้เ งินลงทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งใน

รายการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การ
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

มลูค้าหุ้นท่ีตราไว้ที่ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูคา่ซือ้

ขายรวม 980,000 บาท 

ALL ชําระค่าหุ้ นแก่ผู้ ขายในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2561 ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาที่ ALL ต้อง

ชําระค่าหุ้ นให้แก่ผู้ ขาย ภายใน 6 เดือน นับตัง้แต่

วนัที่ลงนามในสญัญา 

ทัง้นี ้รายการข้างต้นเป็นรายการปรับโครงสร้างกลุ่ม

บริษัท เพ่ือการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และจะไม่มีรายการดังกล่าวอีกใน

อนาคต 

ควบคุมเดียวกัน เพ่ือการเตรียมตวัเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ความสมเหตสุมผลของราคา 

ราคาซือ้หุ้ นสามัญ เป็นราคาขายท่ีกําหนดตาม

มูลค่าท่ีตราไว้ที่ราคาหุ้ นละ 100 บาท โดยมูลค่า

ทางบัญชีต่อหุ้ นของ ALL-PROP ตามงบการเงิน

ตรวจสอบล่าสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

เทา่กบั 131.60 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึง

ความเหมาะสมของรายการเน่ืองจากเป็นรายการ

ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพ่ือการเตรียมตวัเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งจะไม่เกิดขึน้อีกใน

อนาคต โดยมีราคาซือ้ขายหุ้นสามัญ เป็นราคาท่ี

อ้างอิงตามมูลค่าท่ีตราไว้ เน่ืองจากเป็นการปรับ

โครงสร้างท่ีมีผู้ ถือหุ้ นเป็นกลุ่มเดียวกัน จึงเห็นว่า

เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 

ไมมี่ นายธนากร ธนวริทธ์ิ บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ALL ได้ทําสญัญาเข้าซือ้

หุ้ นสามัญของ RISE จากนายธนากร ธนวริทธ์ิ  

จํานวน 299,980 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 

- 3.00 ความจําเป็นของการทํารายการ 

รายการซือ้เ งินลงทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งใน

รายการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การ
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

บาท โดยตกลงชําระค่าหุ้นให้แก่ผู้ ขาย ท่ีราคาตาม

มลูค้าหุ้นท่ีตราไว้ที่ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่าซือ้

ขายรวม 2,999,980 บาท 

ALL ชําระค่าหุ้ นแก่ผู้ ขายในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2561 ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาท่ี ALL ต้อง

ชําระค่าหุ้ นให้แก่ผู้ ขาย ภายใน 6 เดือน นับตัง้แต่

วนัที่ลงนามในสญัญา 

ทัง้นี ้รายการข้างต้นเป็นรายการปรับโครงสร้างกลุ่ม

บริษัท เพ่ือการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และจะไม่มีรายการดังกล่าวอีกใน

อนาคต 

 

ควบคุมเดียวกัน เพ่ือการเตรียมตวัเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ความสมเหตสุมผลของราคา 

ราคาซือ้หุ้ นสามัญ เป็นราคาขายท่ีกําหนดตาม

มลูค่าท่ีตราไว้ท่ีราคาหุ้นละ 10 บาท โดยมลูค่าทาง

บัญชีต่อหุ้ นของ RISE ตามงบการเงินตรวจสอบ

ลา่สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 0.53 บาท 

ซึ่ง เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดของ

โครงการ RISE Rama 9 ในช่วงเปิดขายโครงการ

เม่ือปี 2559 ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การพฒันาโดย RISE 

แต่กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงแผนให้ ALL พัฒนา

โครงการนีแ้ทนในปี 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึง

ความเหมาะสมของรายการเน่ืองจากเป็นรายการ

ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพ่ือการเตรียมตวัเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่เกิดขึน้อีกใน

อนาคต โดยมีราคาซือ้ขายหุ้นสามัญ เป็นราคาที่

อ้างอิงตามมูลค่าท่ีตราไว้ เน่ืองจากเป็นการปรับ
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นโยบายที่จะทาํ

รายการดงักล่าว

ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุ 

สมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โครงสร้างท่ีมีผู้ ถือหุ้ นเป็นกลุ่มเดียวกัน จึงเห็นว่า

เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 

 

14.2.6 รายการเงนิให้กู้ยืม 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท กลุม่บริษัทมีรายการเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในปี 2561 ผู้กู้ทกุรายได้

ชําระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วครบทัง้จํานวนแล้ว ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีนโยบายท่ีจะไมทํ่ารายการดงักลา่วในอนาคต  

หน่วย: ล้านบาท 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ เงนิให้กู้ยมื  ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวชวนา 

ธนวริทธ์ิ 

ALL-PROP  

 

ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 60 

กู้ เพ่ิม (ชําระคืน) ระหวา่งงวด ม.ค. – มิ.ย. 61 

กู้ เพ่ิม (ชําระคืน) ระหวา่งงวด ก.ค. – ธ.ค. 61 

ยอด ณ 31 ธ.ค. 61 

 

0.95 

- 

(0.95) 

- 

 

ALL-PROP มีเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ ซึ่งไม่ได้

จดัทําสญัญากู้ ยืมเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวง

ถาม และไม่มีการคิดดอกเบีย้ระหว่างกัน ทัง้นี ้

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ี

บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างกลุม่ 

ผู้ กู้ ไ ด้ ชําระคืนเ งินกู้ ยืมทัง้หมดให้กับ ALL-

PROP แล้ว เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทัง้นี ้

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะทํารายการใน

ลกัษณะดงักลา่วอีกในอนาคต 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบท่ีผู้กู้

ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมทัง้หมดให้กบั ALL-PROP และ

กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการลกัษณะดงักล่าวเกิดขึน้

อีกในอนาคต 

 

นายธนากร 

ธนวริทธ์ิ 

RISE ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 60 

กู้ เพ่ิม (ชําระคืน) ระหวา่งงวด ม.ค. – มิ.ย. 61 

- 

0.20 

RISE มีเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ ซึ่งไม่ได้จัดทํา

สญัญากู้ ยืมเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้ เงนิให้กู้ยมื  ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กู้ เพ่ิม (ชําระคืน) ระหวา่งงวด ก.ค. – ธ.ค. 61 

ยอด ณ 31 ธ.ค. 61 

 

(0.20) 

- 

 

และไม่ มีการคิดดอกเบี ย้ระหว่างกัน ทัง้ นี  ้

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ี

บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างกลุม่ 

ผู้กู้ ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมทัง้หมดให้กับ RISE เม่ือ

วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไม่มี

นโยบายท่ีจะทํารายการในลกัษณะดงักล่าวอีก

ในอนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบท่ีผู้กู้

ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมทัง้หมดให้กบั RISE กลุ่มบริษัท

จะไม่มีรายการลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้อีกใน

อนาคต 

 

 

14.2.7 รายการเงนิกู้ยืม 

  ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ือความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวครบทัง้จํานวนแล้วในปี 

2561 ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีนโยบายท่ีจะไมทํ่ารายการดงักลา่วในอนาคต 

หน่วย: ล้านบาท 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ เงนิกู้ยมื  ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ALL นายธนากร 

ธนวริทธ์ิ 

ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 60 

กู้ เพ่ิม (ชําระคืน) ระหวา่งงวด ม.ค. – มิ.ย. 61 

กู้ เพ่ิม (ชําระคืน) ระหวา่งงวด ก.ค. – ก.ย. 61 

กู้ เพ่ิม (ชําระคืน) ระหวา่งงวด ต.ค. – ธ.ค. 61 

ยอด ณ 31 ธ.ค. 61  

4.84 

(4.84) 

0.25 

(0.25) 

- 

- ในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ALL ได้

กู้ ยืมเงินจาก นายธนากร ธนวริทธ์ิ เป็น

จํานวนเงิน 4.84 ล้านบาท ซึง่ไมไ่ด้จดัทํา

สัญญากู้ ยืมเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือ

ทวงถาม และไม่ มีการ คิดดอกเบี ย้

ระหว่างกัน ALL ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืม

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึง

ความเหมาะสมของรายการ ซึ่ง เ ป็นรายการ

สนบัสนนุทางการเงิน ช่วยเสริมสภาพคล่องในการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทภายในระยะเวลาท่ี

จํากัด โดยท่ีผู้ ให้กู้ ไม่ได้คิดดอกเบีย้หรือสิ่งตอบ
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้ เงนิกู้ยมื  ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํคญั  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั ง้ ห ม ด ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ห้ กู้  เ ม่ื อ วั น ที่  24 

มกราคม 2561 

- เม่ือวนัที่ 1 กันยายน 2561 ALL ได้กู้ ยืม

เงินจาก นายธนากร ธนวริทธ์ิ เป็นจํานวน

เงิน 0.25 ล้านบาท ซึง่ไมไ่ด้จดัทําสญัญา

กู้ ยืมเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

และไม่มีการคิดดอกเบีย้ระหว่างกนั ALL 

ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมท่ีเหลือทัง้หมดให้กับ

ผู้ ให้กู้  เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทําให้

ไมมี่ภาระหนีต้อ่กนั 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะทํารายการใน

ลกัษณะดงักลา่วอีกในอนาคต 

แทนจากการให้กู้ ยืมเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบท่ีกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะ

ทํารายการลกัษณะดงักลา่วอีกในอนาคต 
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14.2.8 รายการคํา้ประกันเงนิกู้สถาบันการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือให้แก่บริษัทฯ โดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมใดๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้กู้ 
คํา้

ประกัน 
จาํนอง 

วงเงนิรวม ณ 

31 ธ.ค. 61  

ภาระหนี ้

คงเหลือ ณ ลักษณะของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 61 

นายธนากร ธนวริทธ์ิ ALL  - 5,278.60 2,536.67 เป็นการคํา้ประกันส่วนบุคคลสําหรับคํา้

ประกันเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินของ

บริษัทฯ  

การคํา้ประกนันีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน

ของสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ธรุกิจของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบถึงความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงเง่ือนไขในการทํารายการดงักล่าว และการไม่คิดค่าธรรมเนียมโดยผู้ คํา้ประกนั เน่ืองจากเป็น

รายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี โดยทัว่ไปธนาคารจะทําการปลดภาระคํา้ประกนัหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนแล้ว 

ซึง่บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินผู้ให้กู้ เร่ืองการปลดภาระคํา้ประกนัให้แก่กรรมการของบริษัทฯ หลงัจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนแล้ว 
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14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการป้องกันรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทํารายการ

ระหว่างกลุ่มบริษัทกบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกนั จึงได้กําหนดนโยบายและมาตรการ

การทําการทํารายการระหวา่งกนั โดยมีหลกัการท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายการระหว่างกนักบักลุ่มบริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการบริษัท และผู้ บริหารท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการนัน้ ให้มีการนําเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุติัต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท โดย

ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ

บคุคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกนัท่ีมีสว่นได้เสียในรายการนัน้จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุติั 

3. ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ เป็นท่ี

เช่ือถือและไว้วางใจของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  

ขัน้ตอนในการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน 

1. การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการระหว่างกนับริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปซึง่ต้องเป็นธรรม

และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสนิค้าหรือบริการกบัราคาภายนอก 

3. บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระ มาทําการเปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกนั

ท่ีสําคญั 

4. บริษัทฯ ต้องพิจารณาการทํารายการเก่ียวโยงกนัและรายการระหว่างกนั เง่ือนไข ข้อจํากดั และการอนมุติั ให้

เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการตลาดทนุ 

5. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ 

รายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปี หรือ

แบบรายงานอ่ืนใด ตามแตก่รณี 

6. บริษัทฯ จดัให้มีมาตรการควบคมุ ตรวจสอบและสอบทานการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบ

โดยสว่นงานตรวจสอบภายใน ซึง่ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดหลักการในการอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์การวัดขนาด

รายการ อํานาจดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอ้างอิง
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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการตลาดทนุ  

14.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตหากกลุม่บริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง กลุม่บริษัทจะ

กําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะรายการธุรกิจปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับ

เง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึน้กบัรายการประเภทเดียวกนัท่ีกลุม่บริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าทํารายการ  และราคาท่ีใช้สําหรับรายการดงักลา่วต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้

กับราคาตลาด  ในกรณีท่ีไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาท่ี

เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่กลุม่บริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้  บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวได้  เพ่ือนําไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ ถือหุ้น  แต่

กรรมการบริษัทผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียในรายการดงักล่าว  และจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี 

 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้กําหนดขึน้

และกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั

กลุ่มบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งกลุ่ม

บริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํา

รายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีโดย

เคร่งครัด  
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ส่วนที่ 2.4 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

15. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

15.1. สรุปรายงานการสอบบัญชี 

หมายเหต:ุ ในระหวา่งปี 2559  ALL มีการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีใหม ่จากเดิมสิน้สดุวนัท่ี 28 มีนาคม เป็นสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สรุปความเหน็ของผู้สอบบัญชี 

ความเหน็ผู้สอบบัญชีสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 28 มีนาคม 2559 

ประเภทความเหน็ของผู้สอบบญัชี: ไมมี่เง่ือนไข แตมี่ข้อสงัเกตเร่ืองการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินจดัทําโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีข้อสงัเกตคือ 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน โดยนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือ

ปฏิบติัแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในปี

ก่อน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ปรับย้อนหลงังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ 

ท่ีนี ้เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนนโยบายการบัญชีเน่ืองจากนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ และรายการ

ปรับปรุงข้อผิดพลาดในอดีต และนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2557 เพ่ือเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดย

ใช้นโยบายการบญัชีท่ีได้นํามาถือปฏิบติัใหมแ่ละสะท้อนรายการปรับปรุงข้อผิดพลาดดงักลา่วด้วยเช่นกนั  

ความเหน็ผู้สอบบัญชีสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประเภทความเห็นของผู้สอบบญัชี: มีเง่ือนไขเร่ืองข้อมลูและตวัเลขเปรียบเทียบ (ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2558) จดัทําโดย

ผู้บริหาร และมีข้อสงัเกตเร่ืองการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมสิน้สดุ 28 มีนาคม เป็นสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 

รอบบัญชี งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้สอบบัญชี         

รับอนุญาตเลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญชี 

สําหรับปีสิน้สดุ 

28 มีนาคม 2559 
งบเฉพาะกิจการ คณุยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 9445 บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 

สําหรับปีสิน้สดุ 

31 ธนัวาคม 2559 
งบการเงินรวม คณุยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 9445 บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 

สําหรับปีสิน้สดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
งบการเงินรวม คณุยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 9445 บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 

สําหรับปีสิน้สดุ 

31 ธนัวาคม 2561 
งบการเงินรวม คณุยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 9445 บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
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งบการเงินจดัทําโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยมีเง่ือนไขเร่ืองงบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นข้อมลูและตวัเลขเปรียบเทียบนัน้จดัทําโดยผู้บริหาร ซึง่ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ดงันัน้จงึไมส่ามารถระบไุด้วา่มีรายการปรับปรุงหรือการเปิดเผยข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 หรือไม ่

ความเหน็ผู้สอบบัญชีสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประเภทความเหน็ของผู้สอบบญัชี: ไมมี่เง่ือนไขและไมมี่ข้อสงัเกต 

งบการเงินจดัทําโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเหน็ผู้สอบบัญชีสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประเภทความเหน็ของผู้สอบบญัชี: ไมมี่เง่ือนไขและไมมี่ข้อสงัเกต 

งบการเงินจดัทําโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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15.2. ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวม 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท  ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107.06  8.34 326.27  12.81 295.79  4.92 

  เงินลงทนุชัว่คราว 0.00  0.00 69.04  2.71 1.39  0.02 

+ ลกูหนีก้ารค้าและหมนุเวียนอ่ืน 6.96  0.54 34.71  1.36 93.01  1.55 

7 ค่านายหน้าจ่ายลว่งหน้า 1.54  0.12 98.07  3.85 157.25  2.62 

  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2.73  0.21 0.95  0.04 - - 

8 เงินมดัจําค่าท่ีดนิและห้องชดุ 0.00  0.00 251.20  9.87 165.00  2.75 

9 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สทุธิ 1,119.94  87.22 1,493.82  58.67 4,020.19  66.89 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,238.22  96.43 2,274.06  89.31 4,732.62  78.74 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

  เงินลงทนุระยะสัน้และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 0.00  0.00 19.84  0.78 54.24  0.90 

  เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 0.00  0.00 157.80  6.20 449.54  7.48 

  เงินลงทนุในการร่วมค้า 0.00  0.00 2.37  0.09 12.36  0.21 

  ท่ีดนิรอการพฒันา - -  - -  614.02  10.22 

10 อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 29.79  2.32 73.17  2.87 90.58  1.51 

  สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 3.69  0.29 4.47  0.18 7.93  0.13 

  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1.90  0.15 2.15  0.08 30.05  0.50 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 10.40  0.81 12.33  0.48 19.06  0.32 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 45.78  3.57 272.12  10.69 1,277.78  21.26 

รวมสินทรัพย์ 1,284.00  100.00 2,546.18  100.00 6,010.40  100.00 
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• งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ตอ่) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น             

หนีส้นิหมนุเวียน             

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 74.15  5.77 168.80  6.63 326.75  5.44 

  หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 0.37  0.03 0.66  0.03 2.88  0.05 

 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 103.00  8.02 421.49  16.55 1,507.93  25.09 

 
เงินกู้ ยืมจากบคุคลภายนอกท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 10.00  0.78 225.00  8.84 150.00  2.50 

  หุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี - - - - 338.23  5.63 

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 31.97  2.49 - - - - 

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - 395.96  6.59 

 
รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 154.28  12.02 727.15  28.56 1,026.61  17.08 

  เงินรับลว่งหน้าคา่ท่ีดิน - - - - 155.00  2.58 

  ภาษีเงินได้ค้างจา่ย - - 16.15  0.63 81.80  1.36 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 373.77  29.11 1,559.25  61.24 3,985.15  66.30 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน             

  เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 8.38  0.14 

  หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิ 0.53  0.04 1.86  0.07 10.12  0.17 

 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 236.68  18.43 309.14  12.14 614.97  10.23 

 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลภายนอก - สทุธิ 253.00  19.70 - - - - 

 
หุ้นกู้  - สทุธิ - - 177.34  6.96 583.16  9.70 

  ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกนัรายได้ค่าเชา่ 8.66  0.67 5.52  0.22 28.21  0.47 

  ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.85  0.07 5.30  0.21 6.87  0.11 

  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน - - - - 1.07  0.02 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 499.72  38.92 499.16  19.60 1,252.78  20.84 

รวมหนีส้นิ 873.49  68.03 2,058.41  80.84 5,237.93  87.15 

สว่นของผู้ ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

ทนุจดทะเบียน 410.00  31.93  410.00  16.10  560.00  9.32  

หุ้นท่ีออกและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 410.00  31.93  410.00 16.10  410.00  6.82  

สว่นเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั -  -  (2.47) (0.10) (2.47) (0.04) 

กําไรสะสม             

จดัสรรแล้ว             

  สํารองตามกฎหมาย 0.50  0.04 5.02  0.20 25.93  0.43 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 0.01  0.00 75.21  2.95 339.00  5.64 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 410.51  31.97 487.76  19.16 772.45  12.85 

  สว่นได้เสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (0.00) (0.00) 0.02  0.00 0.02  0.00 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 410.51  31.97 487.78  19.16 772.47  12.85 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,284.00  100.00 2,546.18  100.00 6,010.40  100.00 
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• งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

  รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 412.29  98.24  633.391  88.65  1,978.022 84.42 

  รายได้ค่านายหน้า3 - - 61.65  8.63  203.99 8.71 

  รายได้จากการให้บริการ - - 0.73  0.10  0.42 0.02 

 รายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดนิ - - - - 117.95 5.03 

  รายได้อ่ืน 7.40  1.76  18.734  2.62  42.595 1.82 

รวมรายได้ 419.69  100.00  714.50  100.00  2,342.97 100.00 

ค่าใช้จ่าย 0.00  0.00  0.00  0.00    

  ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 263.15  62.70  347.60  48.65  1,269.36 54.18 

  ต้นทนุค่านายหน้า - - 17.94  2.51  78.68 3.36 

  ต้นทนุในการให้บริการ - - 0.14  0.02  0.07 0.00 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 94.21  22.45  129.91  18.18  321.98 13.74 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 46.07  10.98  98.81  13.83  188.74 8.06 

รวมค่าใช้จ่าย 403.44  96.13  594.38  83.19  1,858.84 79.34 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า ต้นทุน

ทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 16.25  3.87  120.12  16.81  484.13 20.66 

  สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - - (7.83) (1.10) (11.22) (0.48) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 16.25  3.87  112.29  15.72  472.91 20.18 

  ต้นทนุทางการเงิน (1.12) (0.27) (7.39) (1.03) (35.69) (1.52) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 15.12  3.60  104.90  14.68  437.22 18.66 

  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (4.09) (0.98) (24.10) (3.37) (93.81) (4.00) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 11.03  2.63  80.80  11.31  343.41 14.66 

  

ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัของคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สทุธิภาษี - - (1.08) (0.15) 1.30 0.06 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 11.03  2.63  79.72  11.16  344.72 14.71 

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน)           

  สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11.03  100.00  80.80  100.00  343.42 100.00 

  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (0.00) (0.00) 0.00  0.00  (0.00) 0.00 

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม           

  สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11.03  100.00  79.72  100.00  344.72 100.00 

  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (0.00) (0.00) 0.00  0.00  (0.00) (0.00) 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.03 0.20 0.84 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 410.00  410.00  410.00 

1. รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 3.92 ลบ. (ร้อยละ 0.6 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2560) 

2. รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 15.22 ลบ. (ร้อยละ 0.8 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561) 

3. รายได้จากการลงทนุซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้วจากโครงการ 15 Sukhumvit Residences  

4. รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้จากการยดึ 7.78 ลบ., รายได้ค่าบริการ 4.29 ลบ., ดอกเบีย้รับ 2.34 ลบ. เป็นต้น 

5. รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้จากการยดึ 13.07 ลบ., รายได้ค่าบริการ 12.62 ลบ., ดอกเบีย้รับ 7.56 ลบ. และรายได้จากการให้เช่า 8.32 ลบ.  
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• งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 15.12  104.90  437.22 

ปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน      

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 9.28  17.75  51.08 

  กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ -  (0.08) (0.01) 

  กําไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว -  (0.46) (0.34) 

  กําไร (ขาดทนุ) จากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร (0.10) (0.20) 4.96 

  ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.82  3.10  3.20 

  ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกนั 8.66  3.05  32.30 

  สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า -  7.83  11.22 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จา่ย 1.12  7.39  35.69 

 ตดักําไรระหว่างกนัของรายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดินให้บริษัทร่วม - - 122.76 

  รายได้ดอกเบีย้ -  -  (7.59) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น

ดาํเนินงาน 34.91  143.27  690.51 

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง      

  ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 3.53 (29.35) (58.31) 

  ค่านายหน้าจ่ายลว่งหน้า (1.54) (96.53) (59.18) 

  ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (15.32) 785.85 498.04 

  เงินมดัจําค่าท่ีดนิและห้องชดุ - (251.20) (319.00) 

 ท่ีดนิรอการพฒันา - - (154.39) 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (5.35) 8.54 (1.44) 

หนีส้นิดําเนินงาน เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
  

 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 45.64 91.97 153.85 

  เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 120.91 572.87 278.54 

 เงินรับลว่งหน้าคา่ท่ีดิน - - 155.00 

  ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกนั - (6.20) - 

  เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - 8.38 

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 1.07 

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 182.78  1,219.22  1,193.07 

  จ่ายดอกเบีย้ (17.88) (75.84) (141.04) 

  ดอกเบีย้รับ  -  - 1.01 

  จ่ายภาษีเงินได้ (9.84) (16.80) (56.39) 

  จ่ายชําระหนีส้นิจากการรับประกนัรายได้ค่าเชา่  - -  (9.61) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 155.06  1,126.58  987.05 
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• งบกระแสเงินสดรวม (ตอ่) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

  เงินลงทนุระยะสัน้และเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนัเพ่ิมขึน้ -  (5.02) (33.10) 

  เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว -  171.50  268.00 

  เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว  - (254.82) (200.00) 

  เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 195.61  2.93  0.95 

  เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (76.04) (1.15) - 

  เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั -  (157.80) (372.30) 

  เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในการร่วมค้า  - (10.20) (63.42) 

  ซือ้สนิทรัพย์ถาวร (31.15) (68.79) (58.17) 

  เงินสดรับจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 1.75  10.29  1.79 

  เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (3.80) (1.26) (4.26) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 86.37  (314.33) (460.51) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

  เงินสดจ่ายหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน (0.32) (1.18) (1.32) 

  เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 224.26  1.94  80.00 

  เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (192.30) (33.91) (80.00) 

  เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลภายนอก  - (148.00) (225.00) 

  เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (184.11) (409.44) (1,157.02) 

  เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลภายนอก  -  - 150.00 

  สว่นของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 0.00  (2.45) - 

  เงินสดรับหุ้นกู้  -  -  736.34 

  เงินปันผลจ่าย -  -  (60.02) 

เงนิสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (152.46) (593.03) (557.02) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 88.97  219.21  (30.48) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 18.10  107.06  326.27 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิน้ปี 107.06  326.27  295.79 
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• อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง        

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.31 1.46 1.19 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1 (เท่า) 0.29 0.25 0.07 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เท่า) 0.56 1.17 0.36 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เท่า) 74.07 88.56 119.04 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 5 4 3 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ  (เท่า) 0.40 0.27 0.46 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 908 1,354 782 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 17.91 7.59 10.11 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 20 47 36 

วงจรเงินสด (วนั) 893 1,310 749 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร   
  

 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 36.17 47.44 38.23 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 2 (ร้อยละ) 2.15 13.45 14.31 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (ร้อยละ) 1,752.14 1,204.16 315.99 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 2.63 11.31 14.66 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 3 (ร้อยละ) 2.72 17.99 54.50 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน   
  

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (ร้อยละ) 1.18 4.22 8.03 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  (ร้อยละ) 110.04 191.45 481.83 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์  (เท่า) 0.45 0.37 0.55 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   
  

 

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.13 4.22 6.78 

อตัราสว่นความสามารถชําระหนีด้อกเบีย้ (เท่า) 10.22 16.08 8.40 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เท่า) 0.36 1.51 0.55 

อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) - - 17.48 
1 อตัราสว่นดงักลา่วคํานวณเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว 

2 กําไรจากการดําเนินงานคํานวณจากกําไรขัน้ต้นหกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร และสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุใจกิจการร่วมค้า 

3 คํานวณจากกําไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลีย่) 
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16. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้จดัทําสําหรับงบการเงินปี 2559 - 2561 และควรอา่น

ประกอบกบัหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงักลา่ว ซึง่ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบของเอกสารฉบบันี ้ โดยงบการเงินของกลุ่ม

บริษัท ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี 2559 - 2561 ท่ีระบุ

ในสว่นนีเ้ป็นข้อมลูท่ีได้จดัทําขึน้ในรูปของงบการเงินรวม (Consolidated basis) 

16.1. ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2556 ด้วยทนุจดทะเบียน

เร่ิมต้น 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัแบบแนวสงู และแนวราบ และธุรกิจให้บริการท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่คนรุ่นใหมแ่ละวยัทํางาน

ท่ีมีศกัยภาพในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในราคาท่ีสามารถเป็นเจ้าของได้ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ท่ีดีของแบรนด์

และสินค้าของบริษัทฯ แก่ลกูค้า รวมไปถึงการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความสมบรูณ์และ

เทา่ทนัตอ่ยคุสมยั ภายใต้แนวคิด “Class of Living : ชีวิตท่ีมีระดบั คือชีวิตท่ีคณุเลือกเอง” 

 กลุม่บริษัทเร่ิมธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมโครงการแรกในปี 2556 ภายใต้ช่ือ The Excel Bearing 

เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ตัง้อยูใ่นซอยลาซาล 11 ใกล้กบับริเวณรถไฟฟา้ BTS สถานีแบร่ิง ความสงู 8 ชัน้ จํานวน 

60 ยนิูต ต่อมาได้จดัตัง้บริษัท ทีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากดั) 

(“ALL Prop”) เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลสําหรับโครงการตา่งๆ ของกลุม่บริษัท 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ได้ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ภายใต้ช่ือบริษัท 

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้บริษัทขึน้มาใหม่ 2 บริษัท คือ บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด (“Thai D”) 

เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์สําหรับตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทและ

ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน และบริษัท ไรส์ เอสเตท จํากดั (“RISE”) เพ่ือประกอบธุรกิจลงทนุและซือ้ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน  

ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทนุกบั Hoosier Asia Pacific Pte Ltd ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Hoosiers Holding 

บริษัทอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว เพ่ือร่วมกนัจดัตัง้บริษัทใหม่ช่ือ บริษัท ออลล์ 

อินสไปร์-ฮซูิเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั (“ALL Hoosiers”) เพ่ือร่วมกนัลงทนุในโครงการ The Excel Sukhumvit 50 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท แบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ี

อยู่อาศยัแบบแนวสงู ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสงูไม่เกิน 8 ชัน้ และโครงการคอนโดมิเนียมแบบ 

High Rise ความสงูเกินกว่า 8 ชัน้ และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัแบบแนวราบ ซึง่ ณ 31 ธันวาคม 2561 

กลุ่มบริษัทมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมท่ีพฒันาแล้วเสร็จและปิดโครงการแล้ว 5 โครงการ จํานวน 629 ยนิูต มลูค่า
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รวม 1,156.02 ล้านบาท โครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิ 3 โครงการ จํานวน 1,885 ยนิูต 

มลูคา่รวม 3,525.37 ล้านบาท โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการขายและก่อสร้าง 1 โครงการ จํานวน 42 ยนิูต มลูคา่รวม 2,057.51 

ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและรอการพฒันา 7 โครงการ จํานวน 3,506 ยนิูต มลูค่ารวม 10,004.62 ล้าน

บาท 

และในสว่นของการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แนวราบนัน้ ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทมีโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

จํานวน 1 โครงการ ภายใต้แบรนด์ “The Vision” คือ โครงการ The Vision Ladprao - Nawamin จํานวน 308 ยนิูต มลูค่า

โครงการประมาณ 1,391.12 ล้านบาท ซึง่อยูร่ะหวา่งการพฒันา 

ภาพรวมผลการดําเนินงานในปีบญัชี 2559 - 2561 

กลุม่บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 - 2561 จํานวน 412.29 ล้านบาท 695.77 ล้านบาท และ  2,182.43 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในทกุปีจากการทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุอย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่

กลุ่มบริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการแรกในปี 2558 โดยกลุ่มบริษัทมีกําไรขัน้ต้นจํานวน 149.14 

ล้านบาท 330.10 ล้านบาท และ 834.32 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 36.17 ร้อยละ 47.44 และร้อยละ 38.23 

ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึน้ของอัตรากําไรขัน้ต้นในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เพิ่มขึน้ตามจํานวนห้องชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ

เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทสําหรับปี 2559 - 2561 เท่ากบั 140.29 ล้านบาท 228.71 ล้านบาท 

และ 510.72 ล้านบาท ตามลําดบั ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีสงูขึน้ มีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของค่าภาษีธุรกิจ

เฉพาะท่ีเพิ่มขึน้ตามการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสง่เสริมการขาย เพิ่มขึน้ตามจํานวนโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุม่บริษัทเปิดขายเพิ่มขึน้ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ตลอดจนการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานตาม

ธุรกิจท่ีเติบโตขึน้ โดยกลุ่มบริษัทมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และมีการ

พิจารณาเพิ่มอตัราเงินเดือนตามความเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ จากปัจจัยท่ีกล่าวมานีทํ้าให้กําไรสทุธิของกลุ่มบริษัท

ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือเท่ากับ 11.03 ล้านบาท 80.80 ล้านบาท และ 343.41 ล้านบาท ในปี 2559 - 2561  

ตามลําดบั 

รายการท่ีสําคญัท่ีสะท้อนภาพผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท ใน 3 ปีท่ีผา่นมาสรุปได้ดงันี ้

รายการ (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายได้รวม * 412.29 695.77 2,182.43 

กําไรขัน้ต้น 149.14 330.10 834.32 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 36.17 47.44 38.23 

รายได้คา่นายหน้าจากการขายท่ีดิน - - 117.95 

รายได้อ่ืน 7.40 18.73 42.59 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (140.29) (228.71) (510.72) 

สว่นแบ่งขาดทนุจากการร่วมค้า - (7.83) (11.22) 
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รายการ (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ต้นทนุทางการเงิน (1.12) (7.39) (35.69) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4.09) (24.10) (93.81) 

กําไรสทุธิ 11.03 80.80 343.41 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 2.63 11.31 14.66 

* รายได้รวมประกอบด้วย (ก) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ข) รายได้ค่านายหน้า และ (ค) รายได้จากการให้บริการบริหารนิติบคุคล 

 

16.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

 

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมี

รายได้รวมจํานวน 419.69 ล้านบาท 714.50 ล้านบาท และ 2,342.97 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งรายได้หลกัของกลุ่มบริษัท 

คือ รายได้จากธุรกิจพฒันาและขายอสงัหาริมทรัพย์ รองลงมาคือรายได้จากธุรกิจนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์  

 ในปี 2559 -  2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 412.29 ล้านบาท 633.39 ล้านบาท 

และ 1,978.02 ล้านบาท ตามลําดบั ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามจํานวนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพฒันาแล้วเสร็จ และเร่ิมโอน

กรรมสทิธ์ิ 

ปี 2560 - 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 61.65 ล้านบาท และ 203.99 ล้าน

บาท ตามลําดับ ซึ่งเป็นรายได้ท่ีมาจากธุรกิจนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ของ Thai D ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าขาย

อสงัหาริมทรัพย์ให้ผู้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน และธุรกิจลงทุนและซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดยผู้

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจพฒันาและขายอสงัหาริมทรัพย์ 412.29  98.24 633.39  88.65 1,978.02 84.42 

2. ธุรกิจนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ - - 61.65  8.63 203.99 8.71 

   2.1 รายได้ค่านายหน้าจากผู้ประกอบการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน 
- - 23.00 3.22 122.52 5.23 

   2.2 กําไรจากการซือ้ขายห้องชดุ - - 38.65 5.41 81.47 3.48 

3. ธุรกิจให้บริการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ - - 0.73  0.10 0.42 0.02 

4. รายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดิน - - - - 117.95 5.03 

5. อ่ืนๆ 7.40  1.76 18.73  2.62 42.59 1.82 

รวมรายได้ 419.69  100.00 714.50  100.00 2,342.97 100.00 
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ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนของ RISE Venture และมีรายได้จากการให้บริการบริหารนิติบุคคลอาคาร

ชดุของ ALL – Prop จํานวน 0.73 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามลําดบั  

ในปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้อ่ืนจํานวน 7.40 ล้านบาท 18.73 ล้านบาท และ 42.59 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยรายได้อ่ืนมีรายการหลกัคือ รายได้จากการยกเลิกสญัญา ซึง่เกิดจากการยดึเงินจองและเงินทําสญัญาจาก

ลกูค้าท่ีไมทํ่าการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ รองลงมาคือ รายได้จากการให้เช่า ดอกเบีย้รับ และรายได้คา่บริการ  

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดินจํานวน 117.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของ

รายได้รวม เกิดจากการขายท่ีดินให้กิจการร่วมค้า AHJ Ekkamai (AHJ) ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมลูค่าท่ีดินตามสญัญา

เดิมท่ีบริษัทฯ ทํากบัเจ้าของท่ีดิน กบัมลูคา่ท่ีดินตามสญัญาใหมท่ี่ AHJ ทํากบัเจ้าของท่ีดิน  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

  

โครงการ  จาํนวนยูนิต  
 มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)  
 วันเปิดขาย  

 ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

สะสม  

ณ 31 ธันวาคม 2561 

1. The Excel Bearing   60  105.72   ก.พ. 2557  100.00% 

2. The Excel Hideaway   159  273.28  ต.ค. 2557  100.00% 

3. The Excel Hybrid   78  159.41   ม.ิย. 2558  100.00% 

4. The Excel Parc   104  188.21   พ.ค. 2559  100.00% 

5. The Excel Udomsuk   228  429.40   ก.ย. 2559  100.00% 

6. The Excel Groove   652  1,234.00   พ.ค. 2559  98.93% 

7. The Excel Khukhot   581  694.48  ต.ค. 2559  54.56% 

8. RISE Rama 9   652  1,596.89  พ.ย. 2559  21.32%  

9. The Excel Ratchada 17   235  613.55   ส.ค. 2560    

10. The Excel Sukhumvit 50*   772  2,001.09   ส.ค. 2560    

11. The Excel Sukhumvit 71   672  1,588.23  ส.ค. 2560    

12. The Impression Phuket   42  2,057.51  มี.ค. 2561    

13. The Excel Ratchada-Huai Khwang   592  1,539.27   มี.ค. 2561    

14. RISE Phahon-Inthamara   384  1,724.31  ม.ิย. 2561    

15. The Excel Ratchada 18   270  819.55  ก.ค. 2561    

16. The Excel Lasalle 17   581  1,718.62  ส.ค. 2561   

17. The Vision Ladprao - Nawamin   308  1,391.12  ก.พ. 2562    

รวม   6,370  18,134.64     

* เป็นโครงการร่วมลงทนุระหว่างกลุม่บริษัท กบั Hoosiers Asia Pacific Pte Ltd 

นบัตัง้แต่เร่ิมดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัในปี 2556 จนถึงปัจจบุนั กลุ่มบริษัทมีโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์รวม 17 โครงการ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม 16 โครงการ และทาวน์โฮม 1  โครงการ มลูค่าโครงการ

รวมทัง้สิน้ประมาณ 18,134.64 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมท่ี

พฒันาแล้วเสร็จและปิดโครงการแล้ว 5 โครงการ โครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหวา่งการโอนกรรมสทิธ์ิ 3 โครงการ 
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โครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและก่อสร้างจํานวน 1 โครงการ โครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและรอการพฒันา 7 โครงการ 

และโครงการทาวน์โฮมท่ีอยูร่ะหวา่งการขายและพฒันาจํานวน 1 โครงการ 

 ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 412.29 ล้านบาท 633.39 ล้านบาท 

และ 1,978.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.24 ร้อยละ 88.65 และร้อยละ 84.42 ของรายได้รวมตามลําดบั ทัง้นีก้ลุม่บริษัท

มีนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ ซือ้หลงัจากได้รับชําระเงินจากผู้ ซือ้

ครบถ้วนแล้ว 

 

ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 412.29 ล้านบาท จากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ

จํานวน 2 โครงการต่อเน่ืองจากปีก่อน ได้แก่ โครงการ The Excel Bearing จํานวน 4 ห้อง มลูค่ารวม 7.06 ล้านบาท ซึ่ง

กลุ่มบริษัทสามารถปิดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุครบถ้วนทัง้โครงการในปีนี ้และโครงการ The Excel Hideaway 

จํานวน 152 ห้อง มลูค่ารวม 261.49 ล้านบาท ประกอบกบัรายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุโครงการใหม่ 1 โครงการ 

คือ โครงการ The Excel Hybrid จํานวน 70 ห้อง มลูคา่รวม 143.74 ล้านบาท ซึง่เป็นโครงการท่ีเร่ิมเปิดขายเดือนมิถนุายน 

2558 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 633.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 53.63 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อนหน้า จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดท่ีเพิ่มขึน้ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการทยอยโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด

ต่อเน่ืองจากปีก่อน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Hideaway จํานวน 1 ห้อง มูลค่ารวม 1.70 ล้านบาท และ

โครงการ The Excel Hybrid จํานวน 8 ห้อง มลูค่ารวม 15.67 ล้านบาท ประกอบกบัมีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด

และรับรู้รายได้โครงการใหมอี่ก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Parc จํานวน 104 ห้อง มลูคา่รวม 188.21 ล้านบาท 

ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถปิดการขาย และโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุครบถ้วนทัง้โครงการในปีนี ้ โครงการ The Excel Udomsuk 

   

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. The Excel Bearing 7.06  1.71 - - - - 

2. The Excel Hideaway 261.49  63.42 1.70  0.27 - - 

3. The Excel Hybrid 143.74  34.86 15.67  2.47 - - 

4. The Excel Parc - - 188.21  29.71 - - 

5. The Excel Udomsuk - - 414.71  65.47 14.69 0.74 

6. The Excel Groove - - 13.10  2.07 1,263.76 63.89 

7. The Excel Khukhot - - - - 387.33 19.58 

8. RISE Rama 9 - - - - 312.24 15.79 

รวม 412.29  100.00 633.39  100.00 1,978.02 100.00 
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จํานวน 220 ห้อง มลูค่ารวม 414.71 ล้านบาท และโครงการ The Excel Groove จํานวน 10 ห้อง มลูค่ารวม 13.10 ล้าน

บาท  

ปี 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 1,978.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 212.29 จาก

ปีก่อนหน้า จากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุท่ีเพิ่มขึน้ โดยกลุม่บริษัทมีรายได้จากการทยอยโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุตอ่เน่ืองจาก

ปีก่อน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Udomsuk จํานวน 8 ห้อง มลูค่ารวม 14.69 ล้านบาท และโครงการ The 

Excel Groove จํานวน 638 ห้อง มลูค่ารวม 1,263.76 ล้านบาท และกลุม่บริษัทมีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดและ

รับรู้รายได้เพิ่มอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Khukhot จํานวน 317 ห้อง มลูค่ารวม 387.34 ล้านบาท และ

โครงการ RISE Rama 9 จํานวน 139 ห้อง มลูคา่รวม 312.24 ล้านบาท 

รายได้ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดค้า่นายหน้าจากผูป้ระกอบการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายอืน่ 
- - 23.00 37.31 122.52 60.06 

2. กาํไรจากการซื้อขายหอ้งชุด - - 38.65 62.69 81.47 39.94 

     2.1. 15 Sukhumvit Residences - - 38.65 62.69 68.81 33.73 

     2.2. Hue Sukhumvit - - - - 12.66 6.21 

รวม - - 61.65 100.00 203.99             100.00 

 

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 61.65 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 

8.63 ของรายได้รวม เป็นรายได้คา่นายหน้าจากการขายห้องชดุให้ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนจํานวน 23.00 ล้านบาท 

และการรับรู้กําไรจากการลงทนุซือ้ขายห้องชดุของโครงการ 15 Sukhumvit Residences ท่ีสร้างแล้วเสร็จจํานวน 12 ยนิูต 

มลูค่ารวม 38.65 ล้านบาท ทัง้นีก้ารท่ีกลุม่บริษัทลงทนุซือ้ขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ถือเป็นการเลง็เห็นโอกาส

การเข้าลงทนุและซือ้ขายเพ่ือเพิ่มรายได้ของกลุม่บริษัท นอกเหนือจากรายได้จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายเพียง

อยา่งเดียว  

ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 203.99 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 

8.71 ของรายได้รวม เกิดจากรายได้ค่านายหน้าจากการขายห้องชุดให้ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนจํานวน 122.52 

ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากจากปีก่อนตามจํานวนห้องชุดของผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนท่ีกลุ่มบริษัท

สามารถขายให้ได้ และการรับรู้กําไรจากการลงทนุซือ้ขายห้องชุดของโครงการ 15 Sukhumvit Residences ท่ีสร้างแล้ว

เสร็จ ตอ่เน่ืองจากปี 2560 อีกจํานวน 13 ยนิูต มลูคา่ 68.81 ล้านบาท และกําไรจากการลงทนุซือ้ขายห้องชดุโครงการ Hue 

Sukhumvit ท่ีสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 10 ยนิูต มลูคา่ 12.66 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่รวม 81.47 ล้านบาท  
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 รายได้จากการให้บริการบริหารนิตบุิคคลอาคารชุด 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. The Excel Bearing - - 0.12  16.35 - - 

2. The Excel Hybrid - - 0.10  13.90 0.42 100.00 

3. The Excel Hideaway - - 0.51  69.75 - - 

รวม - - 0.73  100.00 0.42 100.00 

  

 ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุจํานวน 0.73 ล้านบาท มาจาก ALL - 

Prop ซึง่ให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Bearing โครงการ The Excel 

Hybrid และโครงการ The Excel Hideaway จํานวน 0.12 ล้านบาท 0.10 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามลําดบั  

 ในปี 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุจํานวน 0.42 ล้านบาท จากการ

ให้บริการแก่โครงการ The Excel Hybrid เพียงโครงการเดียว เน่ืองจากสญัญาการให้บริการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุของ

โครงการ The Excel Bearing และโครงการ The Excel Hideaway นัน้สิน้สดุลงและ ALL  Prop ไมไ่ด้ให้บริการบริหารทัง้

สองโครงการนีต้่อ  

 รายได้อ่ืน 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ - - 1.51 8.07 8.32 19.53 

2. ดอกเบีย้รบั 0.45 6.03 2.34 12.47 7.58 17.81 

3. รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา - - 7.78 41.55 13.07 30.68 

4. กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ 0.10 1.31 0.74 3.97 0.35 0.82 

5. รายไดค้า่บรกิาร 6.77 91.52 4.29 22.91 12.62 29.63 

6. อืน่ๆ 0.08 1.14 2.07 11.03 0.65 1.53 

รวม 7.40 100.00 18.73 100.00 42.59 100.00 

 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้อ่ืนจํานวน 7.40 ล้านบาท รายการหลักคือรายได้ค่าบริการ 6.77 ล้านบาท 

ประกอบไปด้วยรายได้ค่าบริหารบุคลากร และรายได้ค่านายหน้าจากการให้บริการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ พัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน ซึง่เป็นช่วงเร่ิมต้นของธุรกิจนายหน้าค้าอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท  

 ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้อ่ืนจํานวน 18.73 ล้านบาท มีรายการหลกัคือรายได้จากการยกเลกิสญัญาจํานวน 

7.78 ล้านบาท รองลงมาคือรายได้คา่บริการจํานวน 4.29 ล้านบาท จากการให้บริการบริหารบคุลากรแก่ ALL Hoosiers 
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ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้อ่ืนจํานวน 42.59 ล้านบาท  มีรายการหลักคือ รายได้จากการยกเลิกสัญญา

จํานวน 13.07 ล้านบาท รายได้คา่บริการบริหารบคุลากรแก่ ALL Hoosiers และ AHJ จํานวน 12.62 ล้านบาท รายได้จาก

การให้เช่าสํานกังานขายแก่ ALL Hoosiers จํานวน 8.32 ล้านบาท และรายได้ดอกเบีย้รับจํานวน 7.58 ล้านบาท  

รายได้จากการยกเลกิสัญญา 

รายได้จากการยกเลิกสญัญาเกิดจากการยึดเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ท่ีลูกค้าชําระมา เน่ืองจาก

ลกูค้าไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีปรากฎในสญัญาจะซือ้จะขายห้องชุดได้ รายได้ดงักล่าวเพิ่มขึน้ตาม

จํานวนห้องชดุท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิในแตล่ะปี โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสว่นท่ี 2 หวัข้อท่ี 2.4 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากการยกเลิกสัญญา เน่ืองจากเป็นช่วงแรกท่ีกลุ่มบริษัทเร่ิมมีการโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการท่ีสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ The Excel Bearing, The Excel Hideaway และ The Excel Parc 

ซึ่งทัง้ 3 โครงการมีจํานวนห้องชดุไม่มาก ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากบัลกูค้าก่อนการยึดเงิน

จอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ สง่ผลให้กลุม่บริษัทไมมี่รายได้จากการยกเลิกสญัญาในปีดงักลา่ว 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการยกเลิกสัญญาจํานวน 7.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากโครงการ The 

Excel Udomsuk และ The Excel Groove ซึง่เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปีนีเ้ป็นปีแรก ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่ท่ีถกูยกเลิกสญัญาเกิด

จากการท่ีทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคารไมผ่า่น 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการยกเลิกสญัญาจํานวน 13.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากโครงการ The 

Excel Groove ซึ่งได้เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิเฟสใหม่ และลูกค้าท่ีถูกยกเลิกสญัญาส่วนใหญ่เกิดจากการทําสญัญาเงินกู้กับ

ธนาคารไมผ่า่น 

ค่าใช้จ่าย 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 263.15  65.23 347.60  58.48 1,269.36 68.29 

2. ตน้ทุนคา่นายหน้า - - 17.94  3.02 78.68 4.23 

3. ตน้ทุนในการใหบ้รกิาร - - 0.14  0.02 0.07 0.01 

4. คา่ใชจ้า่ยในการขาย 94.21  23.35 129.91  21.86 321.98 17.32 

5. คใ่ชจ้า่ยในการบรหิาร 46.07  11.42 98.81  16.62 188.74 10.15 

รวม 403.44  100.00 594.38  100.00 1,858.84 100.00 

 

กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวมปี 2559 - 2561 จํานวน 403.44 ล้านบาท 594.38 ล้านบาท และ 1,858.84 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยมีคา่ใช้จา่ยหลกั ได้แก่ ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 172 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทเร่ิมมีการบันทึกต้นทุนค่านายหน้าจากการดําเนินงานของ Thai D ซึ่งประกอบธุรกิจ

ตัวแทนขายอสงัหาริมทรัพย์ และเร่ิมบันทึกต้นทุนในการให้บริการจากการดําเนินงานของ  ALL Prop ซึ่งดําเนินธุรกิจ

ให้บริการบริหารจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ  

ในปี 2560 – 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนค่านายหน้าจํานวน 17.94 ล้านบาท และ 78.68 ล้านบาท ตามลําดับ 

ต้นทุนดังกล่าวคือค่านายหน้าท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายให้พนักงานขาย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามจํานวนห้องชุดของผู้พัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน ท่ีกลุม่บริษัทขายได้ในแตล่ะปี 

 ในปี 2560 – 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทนุในการให้บริการจํานวน 0.14 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลําดบั 

ต้นทนุดงักลา่วคือต้นทนุคา่ใช้จ่ายพนกังานบริหารนิติบคุคล 

 ในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 263.15 ล้านบาท 347.60 ล้านบาท และ 

1,269.36 ล้านบาท รายละเอียดสามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ทีด่นิและพฒันาทีด่นิ 68.64  26.08 113.76  32.73 508.70 40.08 

2. ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 169.23  64.31 189.78  54.60 621.90 48.99 

3. ตน้ทุนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ * 25.28  9.61 44.05  12.67 138.76 10.93 

รวมตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 263.15  100.00 347.60  100.00 1,269.36 100.00 

 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยต้นทุนท่ีดินและพัฒนาท่ีดิน ต้นทุนค่าก่อสร้าง และต้นทุนอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทนุงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ และ

ดอกเบีย้โครงการรอตัดจ่าย  ทัง้นีร้ะหว่างการก่อสร้างโครงการและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ กลุ่มบริษัทจะ

บนัทกึต้นทนุท่ีเกิดขึน้เป็นต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในด้านสินทรัพย์ของงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือมี

การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดไปให้ผู้ ซือ้และบนัทึกรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็จะโอนต้นทุน

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายดงักล่าวมาเป็นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ในด้านค่าใช้จ่ายของงบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ การเพิ่มขึน้ของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละปี เป็นไปตามจํานวนห้องชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่ง

สอดคล้องกบัการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ 

 

 

* ต้นทนุขายอ่ืน ประกอบด้วย ต้นทนุงานสาธารณปูโภคส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ และดอกเบีย้โครงการรอตดัจ่าย 
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  อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้รายโครงการ สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

  

 กาํไรขัน้ต้นและอัตรากาํไรขัน้ต้น 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได ้ 412.29  100.00 633.39  100.00 1,978.02 100.00 

รวมตน้ทุน 263.15  63.83 347.60  54.88 1,269.36 64.17 

กาํไรขัน้ตน้ 149.14  36.17 285.79  45.12 708.66 35.83 

 

 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 36.17 ใกล้เคียงกบักําไรขัน้ต้นปีก่อนหน้า จากการรับรู้รายได้การ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ 3 โครงการ คือ โครงการ The Excel Bearing โครงการ The Excel Hideaway และโครงการ The Excel 

Hybrid คิดเป็นจํานวนห้องท่ีรับรู้รายได้ทัง้สิน้ 226 ยนิูต 

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 45.12 เพิ่มขึน้อย่างมากจากปีก่อนหน้า จากการรับรู้รายได้การ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ 5 โครงการ คิดเป็นจํานวนห้องท่ีรับรู้รายได้ทัง้สิน้ 343 ยนิูต ประกอบกบักําไรขัน้ต้นของโครงการ The 

Excel Udomsuk ท่ีอยู่ในอตัราท่ีค่อนข้างสงู เน่ืองจากกลุ่มบริษัทสามารถซือ้ท่ีดินและโครงสร้างอาคารมาพฒันาต่อด้วย

ต้นทนุท่ีต่ํา 

ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 35.83 จากการรับรู้รายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์ 4 โครงการ 

ได้แก่ โครงการ The Excel Udomsuk โครงการ The Excel Groove โครงการ The Excel Khukhot และโครงการ RISE 

Rama 9 คิดเป็นจํานวนห้องท่ีรับรู้รายได้ทัง้สิน้ 1,102 ยูนิต อัตรากําไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงจากปี 2560 

กลบัมาอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกนักบัปี 2559  

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. The Excel Bearing 66.53 - - 

2. The Excel Hideaway 54.71 60.91 - 

3. The Excel Hybrid 80.28 103.42 - 

4. The Excel Parc - 63.94 - 

5. The Excel Udomsuk - 47.96 53.98 

6. The Excel Groove - 84.88 62.58 

7. The Excel Khukhot - - 70.79 

8. RISE Rama 9 - - 62.78 

อตัราสว่นตน้ทุนต่อรายได ้ 63.83 54.88 64.17 
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 รายละเอียดอตัรากําไรขัน้ต้นรายโครงการสามารถดไูด้ตามตารางด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

 

ปี 2559 กลุม่บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นของโครงการ The Excel Bearing เทา่กบัร้อยละ 33.47 และโครงการ The 

Excel Hideaway เท่ากบัร้อยละ 45.29 กําไรขัน้ต้นของทัง้สองโครงการปรับตวัลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากกลุม่บริษัทได้ทํา

การปรับปรุงห้องชดุท่ีเหลืออยูเ่พ่ือสง่เสริมการขาย สง่ผลให้ต้นทนุต่อห้องสงูขึน้ และกําไรขัน้ต้นของโครงการปรับตวัลดลง

ตามลําดับ  และโครงการ The Excel Hybrid มีอัตรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 19.72 มีอัตรากําไรขัน้ต้นค่อนข้างต่ําเม่ือ

เปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน จากการท่ีโครงการดงักล่าวมีต้นทนุในการได้มาซึ่งท่ีดิน และต้นทนุการก่อสร้างค่อนข้างสงู

โดยรวมแล้วในปี 2559 กลุม่บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นรวมของทกุโครงการเทา่กบัร้อยละ 36.17 

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นโครงการ The Excel Hideaway เท่ากับร้อยละ 39.09 ลดลงจากปีก่อน

จากการท่ีกลุม่บริษัททําการปรับปรุงห้องชดุท่ีเหลืออยู ่และจดัทําโปรโมชัน่สง่เสริมการขาย โครงการ The Excel Hybrid มี

อตัราขาดทนุขัน้ต้นร้อยละ 3.42 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้ทําการตกแต่งห้องชดุท่ีเหลืออยู่จํานวน 8 ห้อง เพ่ือเป็นโปรโมชัน่

กระตุ้นยอดขายก่อนการปิดการขายโครงการดงักล่าว ทําให้ห้องชุดท่ีเหลืออยู่มีต้นทนุต่อห้องสงูส่งผลให้เกิดผลขาดทนุ 

โครงการ The Excel Parc มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 36.06 เป็นโครงการท่ีบริษัทเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุและปิดการขาย

โครงการได้ภายในปี โครงการ The Excel Udomsuk มีอัตรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 52.04 ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน มีสาเหตุมาจากการท่ีกลุ่มบริษัทได้ทําการลงทุนซือ้ท่ีดินและโครงสร้างอาคารจาก

ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนมาพฒันาต่อด้วยต้นทนุท่ีค่อนข้างต่ํา สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นของโครงการ

ดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีสงู และโครงการ The Excel Groove ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปีนีเ้ป็นปีแรก มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 

15.12 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนๆ เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้ทําการเปิดขายโครงการ

ดงักล่าวเพียงเฟสแรก ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีด้านในสดุของโครงการ และมีราคาขายห้องชุดอยู่ในราคาท่ีค่อนข้างต่ํา ส่งผลให้

อัตรากําไรขัน้ต้นของโครงการอยู่ในระดับท่ีต่ํา โดยรวมแล้วในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้นรวมของทุกของ

โครงการเทา่กบัร้อยละ 45.12 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. The Excel Bearing 33.47 - - 

2. The Excel Hideaway 45.29 39.09 - 

3. The Excel Hybrid 19.72 (3.42) - 

4. The Excel Parc - 36.06 - 

5. The Excel Udomsuk - 52.04 46.02 

6. The Excel Groove - 15.12 37.42 

7. The Excel Khukhot - - 29.21 

8. RISE Rama 9 - - 37.22 

อตัราสว่นกาํไรขัน้ตน้ 36.17 45.12 35.83 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 175 

 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นของโครงการ The Excel Udomsuk เท่ากบัร้อยละ 46.02 ปรับตวัลดลง

จากปีก่อน เน่ืองจากกลุม่บริษัทได้ทําการตกแต่งห้องชดุท่ีเหลือ และมีการจดัโปรโมชัน่เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสง่เสริมการ

ขาย ทําให้ต้นทุนห้องชุดเพิ่มสูงขึน้ ในขณะท่ีราคาขายห้องชุดลดลง ส่งผลให้กําไรขัน้ต้นของโครงการปรับตัวลดลง

ตามลําดบั โครงการ The Excel Groove มีอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 37.42 ปรับตวัสงูขึน้จากปีก่อนค่อนข้างมาก 

จากการท่ีกลุม่บริษัทได้เปิดขายโครงการในเฟสอ่ืนเพิ่มเติม ประกอบกบัการขายห้องชดุจํานวนหนึ่งให้แก่ชาวต่างชาติ และ

ราคาห้องชดุท่ีปรับตวัสงูขึน้เม่ือโครงการเร่ิมสร้างแล้วเสร็จ ส่งผลให้ราคาห้องชดุต่อยนิูตเพิ่มสงูขึน้ และอตัรากําไรขัน้ต้น

ของโครงการสงูขึน้ตามลําดบั   และกลุม่บริษัทมีโครงการใหมท่ี่เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 เป็นปีแรกจํานวน 2 โครงการ 

คือ โครงการ The Excel Khukhot มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 29.21  และโครงการ RISE Rama 9 มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อย

ละ 37.22 โดยรวมแล้วกลุม่บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นรวมของทกุโครงการเทา่กบัร้อยละ 35.83 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 8.79 9.33 14.19 10.93 30.52 9.48 

2. ภาษแีละคา่ธรรมเนียม 18.42 19.55 40.86 31.45 121.99 37.89 

3. คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 34.74 36.87 27.32 21.03 39.89 12.39 

4. คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย 23.46 24.90 27.19 20.93 59.70 18.54 

5. คา่เสือ่มราคา 7.77 8.25 12.33 9.49 39.67 12.32 

6. คา่ใชจ้า่ยในการขายอืน่ 1.03 1.10 8.01 6.17 30.21 9.38 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขาย 94.21 100.00 129.91 100.00 321.98 100.00 

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายต่อรายไดร้วม 22.45 18.18 13.74 

  

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัทมีรายการหลกัคือ ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ และคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิ ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีกลุม่บริษัทเป็นผู้

ออก ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุตามท่ีได้ตกลงกบัลกูค้าตามสญัญาจะซือ้จะขาย รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย 

เช่น คา่นายหน้าพนกังาน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์กลุม่บริษัท และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 94.21 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ

รายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 22.45 ปรับตวัสงูขึน้จากปี 2558 อย่างมาก ซึง่สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท โดย

มีรายการหลกัคือ ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์มลูค่า 34.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.87  รายการดงักล่าวเพิ่มขึน้

อย่างมากจากปีก่อน จากการท่ีกลุ่มบริษัทเ ร่ิมทําการตลาดประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษัทฯ และโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทพัฒนาให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ รองลงมาคือการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายมูลค่า 

23.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 รายการส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้าท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่พนักงานขายและ
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บริษัทตวัแทนขายยอ่ย (Sub-agent) ตามความสามารถในการขายห้องชดุ ซึง่คา่นายหน้าท่ีเพิ่มขึน้สะท้อนจากจํานวนห้อง

ชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีเพิ่มขึน้ ลําดบัต่อมาได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียม มลูค่า 18.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

19.55  รายการดงักล่าวเพิ่มขึน้ตามการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด และการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้

ภายในปี 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 129.91 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ

รายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 18.18 ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้า มีรายการหลกัคือ ภาษีและค่าธรรมเนียม มลูค่า 40.86 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.45  รายการดังกล่าวเพิ่มขึน้ตามการโอนกรรมสิทธ์ิและการรับรู้รายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ภายในปี รองลงมาคือค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์มลูค่า 27.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 

รายการดงักล่าวลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากตวับริษัทเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ทําให้กลุ่มบริษัท

เร่ิมลดค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ตวับริษัทลง อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทยงัคงเดินหน้าทําการตลาดเพ่ือประชาสมัพนัธ์

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทพฒันาและเปิดขายอยา่งตอ่เน่ือง ลําดบัตอ่มาคือคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย มลูคา่  27.19 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.93 จากค่านายหน้าท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่พนักงานขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนตามการ

เพิ่มขึน้ของจํานวนห้องชดุท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิ 

 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 321.98 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ

รายได้รวมร้อยละ 13.74 มีรายการหลกัคือภาษีและค่าธรรมเนียมจํานวน 121.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.89 

เพิ่มขึน้ตามการโอนกรรมสิทธ์ิและการรับรู้รายได้จากการขายห้องชดุท่ีเกิดขึน้ภายในปี ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจํานวน 

59.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.54 รายการดงักล่าวมีรายการหลกัคือค่านายหน้าท่ีกลุม่บริษัทจ่ายให้แก่พนกังาน

ขายและบริษัทตวัแทนขายย่อย (Sub-agent) ตามความสามารถในการขายห้องชุด ซึ่งค่านายหน้าท่ีเพิ่มขึน้สะท้อนจาก

จํานวนห้องชดุท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีเพิ่มขึน้ คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์จํานวน 39.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.39 

เพิ่มขึน้จากปีก่อนจากการทําการตลาดประชาสมัพนัธ์บริษัท และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทกําลงัพฒันา ค่า

เส่ือมราคาจํานวน 39.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.32 ซึง่เป็นคา่เส่ือมราคาของสํานกังานขาย ได้แก่ สํานกังานขาย

สขุมุวิท 69 สํานกังานขายโครงการ Rise Phahon – Inthamara และสํานกังานขายโครงการ The Excel Ratchada – Huai 

Kwang   
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  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 24.33 52.80 54.27 54.92 108.37 57.42 

2. คา่ทีป่รกึษา และคา่สอบบญัช ี 6.70 14.54 8.72 8.83 12.00 6.36 

3. ภาษแีละคา่ธรรมเนียม 1.35 2.93 2.28 2.30 6.24 3.31 

4. คา่ใชจ้า่ยสาธารณูปโภค 2.42 5.24 4.08 4.13 2.34 1.24 

5. คา่เสือ่มราคา 1.51 3.28 5.56 5.63 16.31 8.64 

6. คา่เชา่ และคา่บรกิารสาํนกังานใหญ่ 2.08 4.51 7.42 7.51 23.85 12.64 

7. คา่รกัษาความปลอดภยัและคา่ทาํความสะอาด 2.24 4.86 0.86 0.87 1.07 0.57 

8. คา่เครือ่งเขยีนสิง่พมิพแ์ละของใชส้าํนกังาน 1.32 2.86 2.40 2.43 1.89 1.00 

9. คา่เบีย้ประกนัภยัและคา่ซ่อมแซม 0.64 1.39 2.42 2.45 3.76 1.99 

10. คา่ใชจ้่ายบรหิารอืน่ 3.49 7.58 10.80 10.93 12.91 6.84 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 46.07 100.00 98.81 100.00 188.74 100.00 

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารต่อรายไดร้วม 10.98 13.83 8.06 

 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารหลกัของบริษัทได้แก่ เงินเดือน คา่จ้าง สวสัดิการ ท่ีกลุม่บริษัทจ่ายให้แก่พนกังานในสว่น

งาน Back Office รองลงมาคือ คา่ท่ีปรึกษา คา่สอบบญัชี และคา่เช่า คา่บริการสํานกังานใหญ่ 

 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารมลูค่า 46.07 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ

รายได้รวมร้อยละ 10.98 มีรายการหลักคือค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการซึ่งมีมูลค่า 24.33 ล้านบาท เพ่ือใช้

สนบัสนนุการเติบโตของกลุม่บริษัท จากการท่ีกลุม่บริษัทมีการเพิ่มจํานวนบคุลากรเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจอย่าง

ตอ่เน่ือง ประกอบกบัการพิจารณาเพิ่มอตัราเงินเดือนตามความเหมาะสมอยา่งสม่ําเสมอ  

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารมลูค่า 98.81 ล้านบาท รายการหลกัคือค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

สวสัดิการ ของพนกังาน ซึง่มีมลูคา่ 54.27 ล้านบาท จากการท่ีกลุม่บริษัทได้เพิ่มจํานวนพนกังานฝ่ายบริหารขึน้ให้เพียงพอ

ต่อการดําเนินธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเดิมในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีพนกังานจํานวน 53 คน ได้เพิ่มเป็น 111 

คน ในปี 2560    

ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายบริหารจํานวน 188.74 ล้านบาท มีรายการหลกัคือ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

สวสัดิการของพนกังาน จํานวน 108.37 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของพนกังานฝ่าย

บริหาร และอตัราเงินเดือนของพนกังานท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ รองลงมาคือ ค่าเช่า และค่าบริการสํานกังานใหญ่จํานวน 23.85 

ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากจากปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีการขยายพืน้ท่ีสํานกังานใหญ่เพ่ือรองรับจํานวนพนกังานท่ี

เพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจกลุม่บริษัท และคา่เส่ือมราคาจํานวน 16.31 ล้านบาท 
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กาํไรจากการดาํเนินงาน และอัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 419.69  100.00 714.50  100.00 2,342.97 100.00 

ตน้ทุนรวม 263.15  62.70 365.67  51.18 1,348.11 57.54 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 94.21  22.45 129.91  18.18 321.98 13.74 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 46.07  10.98 98.81  13.83 188.74 8.06 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 16.25 3.87 120.12 16.81 484.13 20.66 

 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถอธิบายผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 16.25 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 3.87 

ลดลงจากปีก่อนหน้า สาเหตมุาจากอตัราค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และ

คา่ใช้จ่ายเงินเดือนพนกังานเพ่ือสนบัสนนุการขยายตวัของกลุม่บริษัท 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 120.12 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 

16.81 ปรับตวัสงูขึน้จากปีก่อนหน้าอย่างมาก สาเหตหุลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ถึง 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Hideaway โครงการ The Excel Hybrid โครงการ The Excel 

Parc โครงการ The Excel Udomsuk และโครงการ The Excel Groove คิดเป็นจํานวนยนิูตรวม 343 ยนิูต นอกจากนีก้ลุม่

บริษัทได้เร่ิมมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว

เช่น ธุรกิจนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจลงทุนซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้ว และธุรกิจให้บริการบริหาร

จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ จึงส่งผลให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้อย่างมาก ประกอบกบัอตัราส่วนต้นทนุขาย และ

อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีลดลง สง่ผลให้อตัรากําไรจากการดําเนินงานสงูขึน้ตามลําดบั 

 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 484.13 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 

20.66 เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ The 

Excel Udomsuk โครงการ The Excel Groove โครงการ The Excel Khukhot และโครงการ RISE Rama 9 คิดเป็นจํานวน

ยนิูตรวม 1,102 ยนิูต ประกอบกบัการรับรู้รายได้จากธุรกิจนายหน้า ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารนิติบคุคล และรายได้คา่

นายหน้าจากการขายท่ีดิน สง่ผลให้มีอตัรากําไรจากการดําเนินงานมากกว่าปีก่อนคอ่นข้างมาก อย่างไรก็ตามหากไม่รวม

รายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดินจํานวน 117.95 ล้านบาท จะทําให้กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 

366.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.46 ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกนักบัปีก่อนหน้า 
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 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 

 ปี 2560 -  2561 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าจํานวน 7.83 ล้านบาท และ 11.22 ล้านบาท 

ตามลําดบั  

ในปี 2560 ผลขาดทนุจากกิจการร่วมค้าจํานวน 7.83 ล้านบาท เป็นผลการดําเนินงานขาดทนุจาก บริษัท ออลล์ 

อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สขุุมวิท 50 จํากดั เน่ืองจากอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ The Excel Sukhumvit 50 

โดยบริษัทดงักลา่วเป็นกิจการร่วมค้า ระหวา่งกลุม่บริษัทกบั Hoosier Asia Pacific Pte Ltd 

ในปี 2561 ผลขาดทนุจากกิจการร่วมค้าจํานวน 11.22 ล้านบาท เป็นผลการดําเนินงานขาดทนุจากบริษัท ออลล์ 

อินสไปร์ - ฮซิูเออร์ สขุมุวิท 50 จํากดั จากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 , ผล

การดําเนินงานขาดทนุจากบริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั จากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ Impression Ekkamai 

และผลการดําเนินงานขาดทนุจากบริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มื 1.05  93.37 7.27  98.39 28.79 80.68 

2. ดอกเบีย้เชา่ซื้อตดัจา่ย 0.07  6.63 0.12  1.61 0.55 1.54 

3. คา่ธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ - - - - 4.29 12.02 

4. ดอกเบีย้จา่ยหุน้กู ้ - - - - 2.06 5.77 

รวม 1.12  100.00 7.39  100.00 35.69 100.00 

 

ต้นทุนการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุน เป็นดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ ยืมธนาคาร ท่ีมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการของกลุม่บริษัท  

ในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ ยืม 1.05 ล้านบาท 7.27 ล้านบาท และ 28.79 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่เป็นดอกเบีย้สําหรับเงินท่ีกลุม่บริษัทนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการ ทัง้นีใ้นปี 2561 กลุม่

บริษัทมีดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ ยืมเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้ทําการกู้ ยืมเงินมาใช้สนบัสนุน

การดําเนินกิจการ ตามการขยายตวัของกลุ่มบริษัท เช่น การเพิ่มขึน้ของจํานวนพนกังาน และการสร้างสํานกังานขายเพ่ือ

แสดงตวัอยา่งห้องชดุ เป็นต้น รองลงมาคือคา่ธรรมเนียมในการกู้ ยืมเงินจํานวน 4.29 ล้านบาท 
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 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ในปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 4.09 ล้านบาท 24.10 ล้านบาท และ 93.81 ล้าน

บาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ (Effective Tax Rate) สําหรับปี 2559 - 2561 เทา่กบัร้อยละ 27.06 ร้อยละ 22.97 

และร้อยละ 21.46 ตามลําดบั 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั (5.99) (23.90) (122.03) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1.90 (0.20) 28.22 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4.09) (24.10) (93.81) 

อตัราภาษีเงินได้ (Effective Tax Rate) 27.06 22.97 21.46 

 

 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 4.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 27.06 

ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัจํานวน 5.99 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 1.90 ล้านบาท 

ซึง่เกิดจากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของประมาณการหนีส้นิจากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเพิ่มขึน้  

 สําหรับปี 2560 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 24.10 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 22.97 

ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจุบนัจํานวน 23.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 0.20 ล้าน

บาท ซึง่เกิดจากประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัห้องชดุท่ีลดลงอยา่งมาก ถงึแม้ประมาณการหนีส้ินจากภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานจะเพิ่มขึน้ก็ตาม 

 สําหรับปี 2561 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 93.81 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 21.46 

ประกอบด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจุบนัจํานวน 122.03 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 28.22 ล้าน

บาท มีสาเหตหุลกัมาจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของรายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดินท่ี ALL ขายให้แก่

กิจการร่วมค้า ประกอบกบัประมาณการหนีส้นิจากการรับประกนัรายได้คา่เช่าท่ีเพิ่มขึน้ 
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 กาํไรสุทธิ และอัตรากาํไรสุทธิ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 419.69  100.00 714.50  100.00 2,342.97 100.00 

ตน้ทุนรวม (263.15) (62.70) (365.67)  (51.18) (1,348.11) (57.54) 

คา่ใชจ้า่ยรวม (140.29)  (33.43) (228.71)  (32.01) (510.72) (21.80) 

สว่นแบ่งขาดทุนจากกจิการรว่มคา้ -  -  (7.83) (1.10)  (11.22) (0.48) 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 16.25 3.87 112.29 15.72 472.91 20.18 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1.12) (0.27) (7.39)  (1.03) (35.69) (1.52) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 15.12  3.60 104.90  14.68 437.22 18.66 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (4.09) (0.98) (24.10) (3.37) (93.81) (4.00) 

กาํไรสทุธ ิ 11.03  2.63 80.80  11.31 343.41 14.66 

 

 สําหรับปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 11.03 ล้านบาท 80.80 ล้านบาท และ 343.41 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 2.63 ร้อยละ 11.31 และร้อยละ 14.66 ตามลําดบั  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 11.03 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 2.63 มีอตัรากําไรสทุธิ

ค่อนข้างต่ํา เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มมากขึน้จากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและ

คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีเพิ่มขึน้ตามการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ 

 สําหรับปี 2560 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 80.80 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 11.31 เพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนหน้าคอ่นข้างมาก ตามอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ 

 สําหรับปี 2561 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 343.41 ล้านบาท คิดเป็นอตัราผลกําไรสทุธิร้อยละ 14.66 เพิ่มขึน้

จากปีก่อนหน้าจากอตัรากําไรจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดิน

จํานวน 117.95 ล้านบาท จะทําให้กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 225.46 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 10.13  
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กาํไรต่อหุ้น 

 

ปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีกําไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.03 บาท 0.20 บาท และ 0.84 บาท ตามลําดบั สาเหตท่ีุกลุ่ม

บริษัทมีกําไรต่อหุ้นเพิ่มสงูขึน้อย่างมากในปี 2560 มาจากการท่ีกลุ่มบริษัทมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากสามารถรับรู้

รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุทัง้หมด 5 โครงการ  ประกอบกบัผลกําไรจาก Thai D และ ALL Prop ขณะท่ีจํานวน

หุ้นสามญัคงท่ีเท่ากบัปีก่อนหน้า ในขณะท่ีปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกําไรต่อหุ้นอยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากกลุ่มบริษัทเร่ิมมีการ

รับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุจํานวนไมม่าก 

สําหรับปี 2561 กลุม่บริษัทมีกําไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.84 บาท เพิ่มขึน้อย่างมากตามกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจนายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบักลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการขาย

ท่ีดิน จงึสง่ผลให้กําไรตอ่หุ้นในปี 2561 มีมลูคา่สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 

 

  

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรสทุธ ิ 11.03  2.63 80.80  11.31 343.41 14.66 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายและ

ชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) 
410.00 410.00 410.00 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.03 0.20 0.84 
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16.3 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

16.3.1 ภาพรวมของสนิทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,284.00 ล้านบาท 2,546.18 ล้านบาท และ 6,010.40 

ล้านบาท ตามลําดบั รายละเอียดแตล่ะรายการสามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 1,238.22 ล้านบาท 2,274.06 ล้านบาท และ  

4,732.62  ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายการหลกัของสนิทรัพย์หมนุเวียนคือ ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

ขาย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินมดัจําคา่ท่ีดินและห้องชดุ  

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทนุชัว่คราวประกอบไปด้วย เงินลงทนุในตราสารหนี ้และตัว๋แลกเงินรับ เพ่ือใช้ในการบริหารสภาพคลอ่ง

ของกลุม่บริษัท โดย ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทมีเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 69.04 ล้านบาท และ 1.39 ล้าน

บาท ซึง่เป็นเงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ทัง้หมด 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ตน้ทนุทีด่นิและพฒันาทีด่นิ 1,018.88  90.98 915.52  61.29 3,014.59 74.99 

2. ตน้ทนุคา่กอ่สรา้ง 45.48  4.06 412.08  27.59 675.81 16.81 

3. ตน้ทนุพฒันาอื่น * 55.58  4.96 166.22  11.13 329.79 8.20 

รวม 1,119.94  100.00 1,493.82  100.00 4,020.19 100.00 

     *ตน้ทุนพฒันาอื่นประกอบดว้ย ตน้ทุนงานสาธารณูปโภคสว่นกลาง คา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ และดอกเบีย้โครงการรอตดัจา่ย 

ในระหว่างก่อสร้างโครงการ ค่าใช้จ่ายและต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการจะถกูบนัทึกเป็นต้นทนุโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงิน จนเม่ือโครงการสร้างแล้วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้ผู้ ซือ้ 

กลุ่มบริษัทถึงจะรับรู้ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนต่อไป โดยการ

เปล่ียนแปลงของประเภทต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายแต่ละประเภทในแต่ละปีนัน้ จะขึน้อยู่กบัจํานวน

โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง และความคืบหน้าในการก่อสร้างแตล่ะโครงการ 

 ณ สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทมีต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,119.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามจํานวน

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุม่บริษัทมีการพฒันาในปีดงักลา่ว ประกอบไปด้วยต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ

โครงการท่ีเร่ิมพฒันาใหมจํ่านวน 5 โครงการ มลูคา่ 648.48 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ The Excel Udomsuk, โครงการ The 
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Excel Khu-Khot, โครงการ RISE Rama 9 โครงการ The Excel Sukhumvit 50 และโครงการ The Vision Kaset Nawamin 

และต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการท่ีสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมมีการโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ ซึง่ตอ่

เน่ืองมาจากปีท่ีแล้วจํานวน 4 โครงการ มลูคา่ 471.46 ล้านบาท จากโครงการ The Excel Hideaway, โครงการ The Excel 

Hybrid, โครงการ The Excel Parc และโครงการ The Excel Groove  

 ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมีต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 1,493.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามจํานวน

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุม่บริษัทมีการพฒันาในปีดงักลา่ว เป็นต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการท่ี

เร่ิมพฒันาใหมจํ่านวน 8 โครงการ มลูคา่ 21.01 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ The Excel Sukhumvit 71, โครงการ Impression 

Phuket, โครงการ The Excel Ratchada-Huai Kwang, โครงการ RISE Phahon - Inthamara, โครงการ The Excel Lasalle 

17, โครงการ The Vision Ladprao - Nawamin โครงการ The Excel Ratchada 17 และโครงการ The Excel Ratchada 

18 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการท่ีพฒันาตอ่เน่ืองจากปี 2559 อีกจํานวน 746.02 ล้านบาท จาก 

โครงการ The Excel Khu-Khot, โครงการ RISE Rama 9 และโครงการ The Vision Kaset Nawamin และโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีดําเนินการสร้างแล้วเสร็จ และเร่ิมมีการโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้จํานวน 726.79 ล้านบาท จากโครงการ 

The Excel Groove และโครงการ The Excel Udomsuk 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทพัย์ 4,020.19  ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากจากปี 

2560 ตามจํานวนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทพฒันาในปีดงักล่าว เป็นต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ของโครงการท่ีเร่ิมพัฒนาใหม่จํานวน 5 โครงการ มูลค่า 578.91 ล้านบาท ต้นทุนโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของ

โครงการท่ีพฒันาตอ่เน่ืองจากปี 2560 จํานวน 9 โครงการ มลูคา่ 2,570.17 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ The Excel Ratchada 

17, โครงการ The Excel Sukhumvit 71, โครงการ The Impression Phuket, โครงการ The Excel Ratchada-Huai 

Kwang, โครงการ The Excel Ratchada 18, โครงการ RISE Phahon - Inthamara, โครงการ The Excel Lasalle 17, 

โ ครงการ  The Vision Kaset Nawamin แ ละ โ ครงการ  The Vision Ladprao –  Nawamin แ ละ โ ครงการ พัฒ น า

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีดําเนินการสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้จํานวน 3 โครงการรวมมลูค่า 871.11 

ล้านบาท ได้แก่ โครงการ The Excel Groove, โครงการ The Excel Khu-Khot และโครงการ RISE Rama 9 
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เงนิมัดจาํค่าที่ดนิและห้องชุด 

 ปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินมดัจําค่าท่ีดินและห้องชดุ เน่ืองจากมีการโอนกรรมสิทธ์ิซือ้ขายท่ีดินระหว่างปีเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 

ปี 2560 กลุม่บริษัทมีเงินมดัจําค่าท่ีดินและห้องชดุมลูค่า 251.20 ล้านบาท เกิดจากการวางเงินมดัจําท่ีดินเพ่ือใช้

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 9 แหง่ ได้แก่ โครงการ The Excel Ratchada 17, โครงการ Impression Phuket, โครงการ 

The Excel Ratchada 18, โครงการ RISE Phahon-Inthamara, โครงการ The Excel Lasalle 17, โครงการ The Vision 

Ladprao - Nawamin และแปลงอ่ืนอีก 3 แปลง เพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต ประกอบกบัเงินมดัจําห้องชดุมลูค่า 53.20 

ล้านบาท ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จโดยผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน 

ปี 2561 กลุม่บริษัทมีเงินมดัจําคา่ท่ีดินและห้องชดุมลูคา่ 165.00 ล้านบาท จากการท่ีกลุม่บริษัทวางเงินมดัจําค่า

ท่ีดินเพ่ือนํามาพัฒนาโครงการในอนาคตทัง้หมด 4 แปลง รายการเงินมัดจําดังกล่าวลดลงจากปี 2560 ค่อนข้างมาก 

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินบางแห่งเพ่ือนํามาพฒันาโครงการ ประกอบกบัได้ขายท่ีดินเอกมยัให้แก่

กิจการร่วมค้า AHJ Ekkamai 

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า  

คา่นายหน้าจ่ายลว่งหน้าคือ เงินท่ีกลุม่บริษัทจ่ายเพ่ือเป็นคา่นายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์ โดยแบง่เป็นค่า

นายหน้าจ่ายลว่งหน้าให้กบัพนกังานขายของกลุม่บริษัท และค่านายหน้าจ่ายลว่งหน้าให้กบับริษัทตวัแทนขายอ่ืน (Sub-

agent) ซึง่กลุม่บริษัททําสญัญาแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนขายห้องชดุให้แก่ลกูค้าตา่งประเทศ 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า 1.54 ล้านบาท 98.07 ล้านบาท และ 157.25 ล้าน

บาท ตามลําดบั การเพิ่มขึน้ของค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าจะเพิ่มขึน้ตามจํานวนห้องชดุของโครงการต่างๆ ท่ีพนกังานของ

กลุม่บริษัท และบริษัทตวัแทนขาย (Sub-agent) สามารถขายได้ในแตล่ะปี  

ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้ามูลค่า 1.54 ล้านบาท จากการขายห้องชุดทัง้หมด 2 

โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Parc และโครงการ RISE Rama 9 ทัง้ในสว่นท่ีได้จ่ายให้พนกังานขายของกลุม่บริษัท

และบริษัทตวัแทนขาย (Sub-agent) 

ณ สิน้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้ามลูค่า 98.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากการเปิดขายโครงการท่ี

เพิ่มขึน้ โดยมีค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าจากการขายห้องชุดทัง้หมด 7 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Udomsuk, 

โครงการ The Excel Groove, โครงการ The Excel Khu-Khot, โครงการ RISE Rama 9, โครงการ The Excel Sukhumvit 

50, โครงการ The Excel Sukhumvit 71 และโครงการ The Excel Ratchada 17 
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ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมีค่านายหน้าจ่ายลว่งหน้ามลูค่า 157.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากการเปิดขายโครงการท่ี

เพิ่มขึน้ โดยมีค่านายหน้าจากการขายห้องชุดทัง้หมด 11 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel Groove, โครงการ The 

Excel Khu-Khot, โครงการ RISE Rama 9, โครงการ The Excel Sukhumvit 50, โครงการ The Excel Ratchada-Huai 

Kwang, โครงการ The Excel Sukhumvit 71, โครงการ The Excel Ratchada 17, โครงการ The Excel Ratchada 18, 

โครงการ RISE Phahon – Inthamara, โครงการ The Impression Phuket และโครงการ The Excel Lasalle 17 

 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนมลูค่า 6.96 ล้านบาท 34.71 ล้านบาท และ 93.01 ล้าน

บาท ตามลําดบั มีรายการหลกัคือ เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง เงินมดัจําสําหรับอปุกรณ์ตกแต่งสํานกังานขาย และอปุกรณ์

สําหรับแบบจําลองโครงการของกลุม่บริษัท 

 ณ สิน้ปี 2560 รายการลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษัทมีการเพิ่มขึน้อย่างมากจากปีก่อน มีสาเหตหุลกัจาก

การเพิ่มขึน้ของเงินมดัจํา จากการท่ีกลุม่บริษัทวางเงินมดัจําเพ่ือซือ้กิจการแหง่หนึ่ง (ปัจจบุนักลุม่บริษัทได้ยกเลกิเจตนาใน

การซือ้กิจการดงักลา่วแล้ว) และเงินมดัจําค่าอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชดุ เพ่ือใช้ตกแต่งห้องตวัอย่าง ในสํานกังาน

ขาย 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนมลูค่า 93.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 58.30 ล้านบาทจากสิน้ปี 2560 

โดยมีรายการหลกัคือ เงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้างโครงการมลูคา่ 50.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามจํานวนโครงการท่ีกลุม่บริษัทเร่ิม

ดําเนินการพฒันา และเงินมดัจําค่าอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชดุ เพ่ือใช้ตกแต่งห้องตวัอย่างในสํานกังานขายมลูค่า 

15.53 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ตามจํานวนห้องตวัอยา่งท่ีสํานกังานขายของโครงการ 

 เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2560 กลุม่บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 2.73 ล้านบาท และ 

0.95 ล้านบาท ตามลําดบั โดยกลุม่บริษัทไม่มีรายการเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ณ สิน้ปี 2561  

 ณ สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัมลูคา่ 2.73 ล้านบาท ซึง่เป็นเงิน

ให้กู้ ยืมแก่ RISE เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน  

 ณ สิน้ปี 2560  กลุม่บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 0.95 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ ยืม

ระยะสัน้แก่กรรมการ ทัง้นีต้ัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นต้นไป กลุม่บริษัทไมมี่นโยบายในการกู้ ยืมเงินระหวา่งกนักบั

กรรมการ  
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 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 45.78 ล้านบาท 272.12 ล้านบาท และ  

1,277.78  ล้านบาท ตามลําดบั สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ได้แก่ ท่ีดินรอการพฒันา เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ี

เก่ียวข้องกนั และอาคารและอปุกรณ์ ซึง่สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ที่ดนิรอการพัฒนา 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมีท่ีดินรอการพฒันาจํานวน 614.02 ล้านบาท รายการดงักลา่วคือท่ีดินบริเวณทองหลอ่ 

12 ซึง่กลุม่บริษัทอยูร่ะหวา่งรวบรวมท่ีดินสว่นท่ีเหลือ ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการซือ้ ดงันัน้กลุม่บริษัทจงึจดัประเภทรายการ

ดงักลา่วเป็นท่ีดินรอการพฒันา 

 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

ณ สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทไมมี่เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมแก่ ALL Hoosiers ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า เพ่ือใช้เป็นเงินทนุในการพฒันา

โครงการ The Excel Sukhumvit 50 จํานวน 157.80 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วมีการคิดอตัราดอกเบีย้

ระหวา่งกนั ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ภายในวนัท่ี 10 สงิหาคม 2565 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องจํานวน 449.54 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ ยืมแก่ ALL 

Hoosiers จํานวน 152.74 ล้านบาท และเงินให้กู้ ยืมแก่ AHJ Ekkamai ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า เพ่ือใช้เป็นเงินทนุในการพฒันา

โครงการ Impression Eakkamai จํานวน 296.80 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วมีการคิดอตัราดอกเบีย้ระหวา่งกนั ใน

อตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. หอ้งตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 24.34  81.71 37.97  51.90 22.99 25.37 

2. เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3.65  12.26 30.41  41.56 54.28 59.92 

3. ยานพาหนะ 1.10  3.69 3.67  5.02 10.92 12.05 

4. แบบจาํลอง 0.70  2.34 1.12  1.53 1.40 1.55 

5. งานระหวา่งก่อสรา้ง -   - -  -  1.00 1.10 

รวม 29.79  100.00 73.17  100.00 90.58 100.00 
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 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีอาคารและอปุกรณ์มลูค่า 29.79 ล้านบาท 73.17 ล้านบาท และ 90.58 ล้าน

บาท ตามลําดับ โดยอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น ห้องตัวอย่างและสํานักงานขาย, เคร่ือง

ตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน, ยานพาหนะ. แบบจําลอง และงานระหวา่งก่อสร้าง 

ห้องตวัอยา่งและสํานกังานขาย  

ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีห้องตัวอย่างและสํานักงานขาย 24.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามห้องตัวอย่างและ

สํานกังานขายท่ีเพิ่มขึน้ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีการสร้างห้องตวัอย่างและสํานกังานขาย เพ่ือแสดงรายละเอียดห้อง

ของโครงการท่ีมีการเปิดตวั 5 โครงการ คือ โครงการ The Excel Parc, The Excel Groove, The Excel Udomsuk, The 

Excel Khu-Khot และ RISE Rama 9  

ณ สิน้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีห้องตัวอย่างและสํานักงานขาย 37.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามห้องตัวอย่างและ

สํานกังานขายท่ีเพิ่มขึน้ โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการสร้างห้องตวัอย่างและสํานกังานขายเพ่ือแสดงรายละเอียดห้อง

ของโครงการท่ีมีการเปิดตัว 4 โครงการ คือ The Excel Groove, The Excel Ratchada 17, The Excel Sukhumvit 50 

และ The Excel Sukhumvit 71 ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการสร้าง All Inspire Lounge ณ ศูนย์การค้า

สยามพารากอน เพ่ือประชาสมัพนัธ์ และให้บริการลกูค้าของโครงการ 

ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีห้องตวัอย่างและสํานกังานขายจํานวน 22.99 ล้านบาท จากการสร้างห้องตวัอย่าง

และสํานกังานขายโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและเปิดขายในปี 2561 โดยกลุ่มบริษัทมีโครงการท่ีเปิดขายเพิ่มขึน้ในปี 

2561 ดงันี ้โครงการ RISE Phahon – Inthamara, โครงการ The Excel Ratchada – Huai Kwang, โครงการ The Excel 

Groove, โครงการ The Excel Lasalle 17, โครงการ The Excel Ratchada 18 และโครงการ The Vision Ladprao - 

Nawamin 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีเคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังานจํานวน 3.65 ล้านบาท 30.41ล้านบาท 

และ 54.28 ล้านบาท ตามลําดบั รายการดงักล่าวมีการเพิ่มขึน้อย่างมากในปี 2560  และปี 2561 จากการปรับปรุงและ

ตกแตง่สํานกังานใหญ่ของกลุม่บริษัทท่ีอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

 เงนิลงทุนระยะสัน้และเงนิฝากสถาบันการเงนิที่มีภาระผูกพัน 

 ณ สิน้ปี 2560 - 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทนุระยะสัน้และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัจํานวน 19.84 

ล้านบาท และ 54.24 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นีก้ลุม่บริษัทไมมี่รายการดงักลา่วในปี 2559 
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ณ สิน้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพัน 19.84 ล้านบาท ประกอบไปด้วยเงินคํา้

ประกนัวงเงินสนิเช่ือท่ีกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และสญัญาจํานําตัว๋แลกเงินกบับริษัทท่ีเป็นตวัแทนเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่

กลุม่บริษัท เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้ของหุ้นกู้   

ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 54.24 ล้านบาท เป็นสญัญาจํานําตัว๋แลกเงิน

กับบริษัทซึ่งเป็นตวัแทนเสนอขายหุ้นกู้ ของกลุ่มบริษัท โดยตัว๋แลกเงินมีอายุ 181 – 184 วนั คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 

3.50 ตอ่ปี เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัชําระเงินต้น หรือดอกเบีย้ของหุ้นกู้  

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 3.69 ล้านบาท 4.47 ล้านบาท และ 7.93 ล้านบาท 

ตามลําดบั สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนดงักลา่วคือลขิสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สนบัสนนุการดําเนินงานของกลุม่บริษัท ซึง่

เพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจของกลุม่บริษัท 

เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 

 ณ สิน้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าใน ALL Hoosiers ซึ่งจดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการ The Excel Sukhumvit 50 โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนใน

กิจการร่วมค้า คิดมลูคา่บญัชีตามวิธีสว่นได้เสียเทา่กบั 2.37 ล้านบาท 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า คิดมลูค่าบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากบั 12.36 ล้านบาท 

ซึง่เป็นเงินลงทนุใน AG Thonglor เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัมีเงินลงทนุ ใน 

AHJ Ekkamai เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้ช่ือโครงการ Impression Ekkamai , เงินลงทุนใน ALL Hoosiers เพ่ือ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้ช่ือโครงการ The Excel Sukhumvit 50 แตเ่น่ืองจาก ณ ปัจจบุนั โครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่ง

การพฒันา ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการสงูกว่ามลูค่าทางบญัชี (ทนุชําระแล้ว) ดงันัน้เม่ือคิดมลูค่าเงินลงทุน

ตามวิธีสว่นได้เสียจงึมีมลูคา่เป็น 0.00 บาท  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 10.40 ล้านบาท 12.33 ล้านบาท และ 19.06 

ล้านบาท ตามลําดบั สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ได้แก่ ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน, ดอกเบีย้ค้างรับกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนั และเงินประกนัพืน้ท่ีสํานกังานขาย 

 

 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 190 

 16.4.2 ภาพรวมของหนีส้นิ 

 โครงสร้างหนีส้นิของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมจํานวน 873.49 ล้านบาท 2,058.41 ล้านบาท และ 5,237.93 ล้าน

บาท ตามลําดบั รายละเอียดแตล่ะรายการสามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

หนีส้นิหมุนเวียน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียน 373.77 ล้านบาท 1,559.25 ล้านบาท และ 3,985.15  ล้าน

บาท ตามลําดบั มีรายการหลกัคือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี และรายได้รับ

ลว่งหน้าจากลกูค้า  

รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าประกอบไปด้วย รายได้รับลว่งหน้าอาคารชดุ คือ เงินจองสิทธ์ิเพ่ือเข้าจองซือ้ห้องชดุ 

เงินทําสญัญา และเงินดาวน์ ท่ีผู้ ซือ้ชําระให้แก่กลุม่บริษัทก่อนการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ  

 ณ สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าจํานวน 154.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามจํานวนห้องชดุท่ี

กลุม่บริษัทสามารถขายได้ในแตล่ะปี รายได้รับลว่งหน้าในปี 2559 สว่นใหญ่มาจากโครงการ RISE Rama 9 มลูคา่ 82.36 

ล้านบาท, โครงการ The Excel Parc มลูคา่ 28.74 ล้านบาท และโครงการ The Excel Groove มลูคา่ 20.63 ล้านบาท 

 ณ สิน้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รับล่วงหน้าจากลกูค้าจํานวน 727.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามจํานวนห้องชุดท่ี

กลุม่บริษัทสามารถขายได้ในแตล่ะปี รายได้รับลว่งหน้าในปี 2560 สว่นใหญ่มาจากโครงการ RISE Rama 9 มลูคา่ 269.08 

ล้านบาท และโครงการ The Excel Groove มลูคา่ 212.68 ล้านบาท 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าจํานวน 1,026.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามจํานวนห้องชดุท่ี

กลุ่มบริษัทสามารถขายได้ในแต่ละปี รายได้รับล่วงหน้า ณ สิน้ปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากโครงการ The Excel Sukhumvit 

71 มลูค่า 337.03 ล้านบาท โครงการ RISE Rama 9 มลูค่า 269.78 ล้านบาท และโครงการ The Excel Ratchada-Huai 

Kwang มลูคา่ 258.83 ล้านบาท 
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หน่วย: ลา้นบาท 

รายละเอียดของการชําระเงินของโครงการท่ีดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั ณ 31 ธนัวาคม 2561 

โครงการ 

(1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) (6) = (4)-(5) (7) = (1)-(2)-(4) 

มูลค่าที่ขายแล้ว 
มูลค่าที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

มูลค่าที่ขายแล้ว

คงเหลือ 

เงนิที่ถงึกาํหนดชาํระ

สะสม 
เงนิที่ชาํระแล้วสะสม เงนิที่ค้างชาํระสะสม 

จาํนวนเงนิคงเหลือที่

ยังไม่ครบกาํหนด

ชาํระ 

The Excel Groove 1,220.20 1,213.78 6.42 1.13 1.13  5.29 

The Excel Khukhot 465.45 387.33 78.12 8.48 8.47 0.01 69.64 

RISE Rama 9 1,445.90 312.24 1,133.66 271.00 269.78 1.22 862.66 

Impression Phuket 630.90 - 630.90 51.47 36.29 15.18 579.43 

The Excel Ratchada - Huai Kwang 1,272.69 - 1,272.69 259.81 258.83 0.98 1,012.88 

The Excel Sukhumvit 71 1,067.96 - 1,067.96 340.02 337.03 2.99 727.94 

The Excel Ratchada 17 309.99 - 309.99 45.15 43.28 1.87 264.84 

The Excel Lasalle 17 68.64 - 68.64 2.28 2.27 0.01 66.36 

The Excel Ratchada 18 222.53 - 222.53 19.26 18.67 0.59 203.27 

RISE Phahon - Inthamara 549.97 - 549.97 38.33 37.02 1.31 511.63 

Other 
   

13.84 13.84 - (13.84) 

รวม 7,254.22 1,913.35 5,340.87 1,050.76 1,026.61 24.16 4,290.11 
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หน่วย: ลา้นบาท 

รายละเอียดของยอดชําระสะสม ณ 31 ธนัวาคม 2561 สามารถแสดงได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

 

โครงการ 

เงนิค้างชาํระสะสม ค้างชาํระ 0-90 วัน ค้างชาํระ 91-180 วัน ค้างชาํระมากกว่า 180 วัน 

จาํนวนราย ล้านบาท 
% ของมูลค่าห้องที่

ขาย 
จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

The Excel Groove - - - - - - - - - 

The Excel Khukhot 1 0.01 0.00% 1 0.01 0 - 0 - 

RISE Rama 9 53 1.22 0.08% 45 0.66 6 0.22 2 0.34 

Impression Phuket 3 15.18 2.41% 2 12.36 0 - 1 2.82 

The Excel Ratchada - Huai Kwang 59 0.98 0.08% 52 0.57 6 0.30 1 0.11 

The Excel Sukhumvit 71 101 2.99 0.28% 92 1.72 6 0.54 3 0.72 

The Excel Ratchada 17 70 1.87 0.60% 55 0.71 10 0.53 5 0.63 

The Excel Lasalle 17 3 0.01 0.02% 3 0.01 0 - 0 - 

The Excel Ratchada 18 37 0.59 0.27% 37 0.59 0 - 0 - 

RISE Phahon - Inthamara 64 1.31 0.24% 59 0.75 3 0.15 2 0.41 

รวม 391 24.16 0.33% 346 17.37 31 1.75 14 5.04 
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 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนจํานวน 74.15 ล้านบาท 168.80 ล้าน

บาท และ 326.75 ล้านบาท ตามลําดบั รายการหลกัคือ เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน  

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 25.01 ล้านบาท 71.39 ล้านบาท และ 195.28 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยเจ้าหนีก้ารค้าดงักลา่วเป็นเจ้าหนีง้านก่อสร้าง ซึง่เพิ่มขึน้ตามการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทท่ีมีโครงการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี นอกจากนีก้ลุม่บริษัทมีเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน ณ สิน้ปี 2559 - 2561 จํานวน 

9.02 ล้านบาท 22.05 ล้านบาท และ 28.73 ล้านบาท ตามลําดบั เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานดงักลา่ว คือเงินท่ีผู้ รับเหมาต้อง

วางให้แก่กลุม่บริษัทเพ่ือใช้รับประกนัผลงานก่อสร้าง ซึง่จะเพิ่มขึน้ในแตล่ะปีตามจํานวนโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ และ

ลดลงตามสญัญารับประกนัผลงานท่ีครบกําหนดอาย ุ

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอกที่ถงึกาํหนดชาํระใน 1 ปี 

กลุม่บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลภายนอกเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนท่ีถงึกําหนดชําระใน 1 ปี ณ สิน้ปี 

2559 - 2561 จํานวน 10.00 ล้านบาท 225.00 ล้านบาท และ 150.00 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําเงิน

ดงักลา่วมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และวางมดัจําคา่ท่ีดิน 

 หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิไมห่มนุเวียนจํานวน 499.72 ล้านบาท 499.16 ล้านบาท และ 1,252.78 

ล้านบาท ตามลําดบั รายการหลกัคือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้  โดยรายละเอียดของหนีส้นิไม่

หมนุเวียนแตล่ะรายการสามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ปี 

จํานวน 236.68 ล้านบาท 309.14 ล้านบาท และ 614.97 ล้านบาท ตามลําดบั วตัถุประสงค์ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินมีไว้เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเป็นหลกั ซึ่งการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืม

ดงักลา่วเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเพิ่มของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยกลุม่บริษัทจะดําเนินการทยอยจ่าย

ชําระคืนเงินต้นตามการปลดจํานองห้องชดุท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้, เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  และรายละเอียดของ

สญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียดสญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินตรารายละเอียดในส่วนท่ี 2.2.5 

เร่ืองทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หวัข้อท่ี 5.3.13 

กลุม่บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้พฒันาโครงการท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ปี ณ สิน้ปี 2559 

- 2561  จํานวน 103.00 ล้านบาท 421.49 ล้านบาท และ 1,507.93 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้สําหรับเงินกู้ ยืมระยะยาว
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จากสถาบนัการเงินส่วนท่ีจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 1,507.93 ล้านบาทนัน้ กลุม่บริษัทมีแผนท่ีจะจ่ายชําระ

หนีต้ามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้  โดยจะใช้เงินท่ีได้จากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท (Working Capital) เช่น เงินจากการ

โอนกรรมสิทธ์ิในห้องชดุท่ีสร้างแล้วเสร็จ เงินจากค่านายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย และเงินรับล่วงหน้าจาก

ลกูค้าตามสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ เป็นต้น รวมไปถึงเงิน IPO บางส่วนท่ีได้จากการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ ซึง่กลุม่บริษัทคาดวา่จะสามารถปฎิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินได้ 

 หุ้นกู้ 

ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมีหุ้นกู้ จํานวน 177.34 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 

และจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนตลุาคม ปี 2562 

สิน้ปี 2561 บริษัทมีหุ้นกู้รวม 4 ฉบบั มียอดคงเหลือ ณ สิน้ปีจํานวน 583.16   ล้านบาท กลุม่บริษัทออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ดงักลา่วเพ่ือวตัถปุระสงค์นําเงินมาใช้สนบัสนนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อย

ละ 6.5 – 7.0 ต่อปี สามารถดรูายละเอียดของหุ้นกู้แตล่ะฉบบัเพิ่มเติมได้ท่ี สว่นท่ี 2.3.9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 

9.2 หุ้นกู้  

 ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกัน 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนีส้ินจากการรับประกันผลตอบแทนจํานวน 8.66 ล้านบาท 

5.52 ล้านบาท และ 28.21 ล้านบาท ตามลําดบั  

ในปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัจากโครงการ The Excel Hybrid ท่ี

กลุม่บริษัทมีการรับประกนัผลตอบแทน (GRR) จํานวน 21 ห้อง โดยคํานวณจากประมาณการรายจ่ายจากการรับประกนั

ค่าเช่า (อตัราผลตอบแทนร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี) สทุธิด้วยประมาณการรายรับจากการปล่อยเช่าห้องชุด

ดงักล่าว ซึ่งมีสมมติฐานว่าในแต่ละปีกลุ่มบริษัทจะมีรายรับจากการปล่อยเช่าเฉล่ียร้อยละ 60.00 ของผลตอบแทนท่ีต้อง

จ่าย 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัจํานวน 28.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากจากปี 

2560 เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีการขายห้องชดุของโครงการ 15 Sukhumvit Residences จํานวน 12 ห้อง ซึง่มีการรับประกนั

ผลตอบแทน (GRR) เพิ่มเติม โดยคํานวณจากประมาณการรายจ่ายจากการรับประกนัค่าเช่า(อตัราผลตอบแทนร้อยละ 

5.00 ตอ่ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี) ท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ซือ้ห้องชดุดงักลา่ว 

 ประมาณการหนีส้นิไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังานจํานวน 0.85 

ล้านบาท 5.30 ล้านบาท และ 6.87  ล้านบาท ตามลําดบั 
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ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน คือภาระผกูพนัของกลุ่มบริษัทท่ีจะต้องจ่ายเงิน

ชดเชยในกรณีท่ีพนักงานลาออก ตามอัตราผลประโยชน์ท่ีได้มีการกําหนดไว้ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จ้างนักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัมาเพ่ือคํานวณประมาณการผลประโยชน์พนกังาน สง่ผลให้รายการดงักลา่วเพิ่มขึน้อยา่งมากในปี 2560 - 2561 

ในทิศทางเดียวกนักบัจํานวนของพนกังานท่ีเติบโตตามการขยายตวัของกลุม่บริษัท 

 หนีส้นิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน จํานวน 0.53 ล้านบาท 1.86 ล้านบาท และ 

10.12 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนีส้นิสญัญาเช่าการเงินเป็นสญัญาเช่าทางการเงินสําหรับยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ท่ี

นํามาใช้ในการดําเนินงานของกลุม่บริษัท สญัญาเช่าดงักลา่วมีอาย ุ3 - 4 ปี  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 410.51 ล้านบาท 487.78 ล้านบาท 

และ 772.47 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ตามผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ในแตล่ะปี 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 410.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อย

จากปีก่อนหน้า สาเหตมุาจากการท่ีกลุม่บริษัทมีผลกําไรสทุธิสําหรับปี 2559 เทา่กบั 11.03 ล้านบาท  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 487.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนหน้าร้อยละ 18.83 สาเหตจุากกลุม่บริษัทมีผลกําไรสทุธิ 80.80 ล้านบาท   

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน  772.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนหน้าร้อยละ 58.37 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีผลกําไรสทุธิ 343.41 ล้านบาท และมีเงินปันผลจ่ายจํานวน 60.02 ล้านบาท 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio 

(D/E ratio) เทา่กบั 2.13 เทา่ 4.22 เทา่ และ 6.78 เทา่ ตามลําดบั และมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้น หรือ Interest Bearing Debt to Equity ratio (IBD/E ratio) เท่ากบั 1.55 เทา่ 2.33 เทา่ และ 4.66 เทา่ ตามลําดบั  

ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมี D/E ratio และ IBD/E ratio เท่ากบั 4.22 เท่า และ 2.33 เท่า ตามลําดบั เพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนหน้าจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ือนํามาใช้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการ

ใหม่ โดย D/E ratio ท่ีเพิ่มขึน้ มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืนจากการพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
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ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทมี D/E ratio และ IBD/E ratio เท่ากบั 6.78 เท่า และ 4.66 เท่า ตามลําดบั เพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก มีสาเหตมุาจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือนําเงินมาใช้ใน

การพฒันาโครงการและเป็นเงินทนุหมนุเวียนของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนดงักลา่วมีแนวโน้มลดลงในอนาคต

จากการท่ีกลุ่มบริษัทมีแผนท่ีจะจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืมจากธนาคารจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ

จากโครงการตา่งๆ ของกลุม่บริษัท รวมถงึการได้รับเงินเพิ่มทนุ IPO ภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

16.4.4 การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

 งบกระแสเงนิสด 

    

รายการ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 155.06  1,126.58  987.05 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 86.37  (314.33) (460.51) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (152.46) (593.03) (557.02) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 88.97  219.21  (30.48) 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 155.06 ล้านบาท สาเหตมุาจาก

กลุ่มบริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าสําหรับการผ่อนชําระค่างวดห้องชุดเพิ่มขึน้จํานวน 120.91 ล้านบาท ประกอบกบั

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 45.64 ล้านบาท จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดขายและอยู่

ระหวา่งการก่อสร้าง 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,126.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา

จากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด สะท้อนจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีลดลงจํานวน 

785.85 ล้านบาท เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 572.87 ล้านบาท จากการเปิดโครงการใหม ่เจ้าหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 91.97 ล้านบาท และการปรับปรุงค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายจํานวน 17.75 

ล้านบาท ถึงแม้กลุม่บริษัทจะมีเงินมดัจําค่าท่ีดินและห้องชดุเพิ่มขึน้จํานวน 251.20 ล้านบาท จากการท่ีกลุม่บริษัทวางเงิน

มดัจําท่ีดินสําหรับใช้ในการพฒันาโครงการในอนาคต 

 ปี 2561 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 987.05 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อน

ภาษีเงินได้ 437.22 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้เม่ือมีการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุซึง่ เป็นผลให้ต้นทุนโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ลดลงจํานวน 498.04 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 278.54 ล้านบาท จาก
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โครงการท่ีเปิดขายและอยู่ระหว่างก่อสร้าง อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทมีเงินมดัจําค่าท่ีดินและห้องชดุเพิ่มขึน้ 319.00 ล้านบาท 

และท่ีดินรอการพฒันาจํานวน 154.39 ล้านบาท สําหรับการประกอบธุรกิจและพฒันาโครงการในอนาคต 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุจํานวน 86.37 ล้านบาท เน่ืองจากมีเงินสดรับ

จากการชําระคืนเงินกู้ ยืมจากกรรมการและบริษัทท่ีเก่ียวข้องจํานวน 195.61 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องจํานวน 76.04 ล้านบาท และเงินซือ้สนิทรัพย์ถาวรจํานวน 31.15 ล้านบาท  

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 314.33 ล้านบาท รายการหลกัได้แก่ เงิน

สดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 254.82 ล้านบาท เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่ ALL-Hoosiers จํานวน 157.80 ล้านบาท 

และเงินสดซือ้สินทรัพย์ถาวรจํานวน 68.79 ล้านบาท ถึงแม้จะมีเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 

171.50 ล้านบาท 

ปี 2561 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 460.51 ล้านบาท รายการหลกัมาจากเงิน

สดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 372.30 ล้านบาท เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 200.00 ล้าน

บาท เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 63.42 ล้านบาท เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ถาวร 58.17 ล้านบาท สทุธิด้วยเงิน

สดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 268.00 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 152.46 ล้านบาท รายการหลกัคือ การจ่าย

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันและสถาบันการเงินจํานวน 192.30 ล้านบาท และ 184.11 ล้านบาท 

ตามลําดบั ถงึแม้จะมีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 224.26 ล้านบาท 

 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 593.03 ล้านบาท รายการหลกัคือ การจ่าย

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบคุคลภายนอก และจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการของกลุม่

บริษัทจํานวน 409.44 ล้านบาท 148.00 ล้านบาท และ 33.91 ล้านบาท ตามลําดบั 

 ปี 2561 กลุม่บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 557.02 ล้านบาท รายการหลกัมาจากเงินสด

จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบคุคลภายนอกจํานวน 1,157.02 ล้านบาท และ 225.00 ล้านบาท 

ตามลําดับ โดยมีเงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ จํานวน 736.34 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ ยืม

บคุคลภายนอกจํานวน 150.00 ล้านบาท 

 

 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                                                 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 198 

16.4.5 อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํคัญ  

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2559 - 2561 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 3.31 เท่า 1.46 เท่า 

และ 1.19 เทา่ ตามลําดบั 

 ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.46 เทา่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 3.3 เทา่ 

จากสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายท่ีเพิ่มขึน้ 373.88 ล้านบาท  เงินมดั

จําคา่ท่ีดินและห้องชดุเพิ่มขึน้ 251.20 ล้านบาท ประกอบกบัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีเพิ่มขึน้ 219.21 ล้านบาท 

ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้จากเดิม 1,185.48 ล้านบาท สาเหตมุาจากรายได้รับล่วงหน้าจากลกูค้าของโครงการท่ี

เปิดขายหลายโครงการเพิ่มจากปีก่อน 572.87 ล้านบาท และหนีส้ินระยะสัน้ท่ีจะถึงกําหนดชําระใน 1 ปีเพิ่มจากปีก่อน 

533.78 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีเพิ่มจากปีก่อนค่อนข้างมาก เป็นเหตุผลหลกัท่ีทําให้

อตัราสว่นสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทปรับตวัลดลง 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 1.19 เท่า ลดลงจากปี 2560 สาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้อย่าง

มากของหนีส้ินหมนุเวียน รายการหลกัคือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีท่ีเพิ่มขึน้ 

1,086.44 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 395.96 ล้านบาท หุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีท่ี

เพิ่มขึน้ 338.23 ล้านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย์หมุนเวียนมีการเพิ่มขึน้จากปี 2560 เพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับหนีส้ิน

หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้า 

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากบั  0.29 เท่า 

0.25 เทา่ และ 0.07 เทา่ ตามลําดบั สาเหตท่ีุอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วดงักลา่วอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต่ํา เน่ืองจากไม่ได้

รวมต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายซึง่เป็นสดัสว่นใหญ่ของสินทรัพย์หมนุเวียนมาคํานวณ ทําให้อตัราสว่น

สภาพคลอ่งดงักลา่วอาจไม่สะท้อนผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของกลุม่บริษัท อย่างไรก็ตามอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว

ในปี 2561 ปรับตวัลดลงอยา่งมาก ซึง่มีสาเหตมุาจากกลุม่บริษัทมีเงินลงทนุชัว่คราวท่ีลดลง เน่ืองมาจากการขายเงินลงทนุ

ในตราสารหนีร้ะยะสัน้ ประกอบกบัหนีส้ินหมนุเวียนท่ีมีการเพิ่มขึน้ค่อนข้างมากจากปี 2560 จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึกําหนดชําระใน 1 ปี และรายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า ท่ีเพิ่มขึน้ตามการเปิดขายโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

 อัตราส่วนความสามารถในการชาํระหนีด้อกเบีย้ และความสามารถในการชาํระภาระผูกพัน 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีด้อกเบีย้

เท่ากบั 10.22 เท่า 16.08 เท่า และ 8.40 เท่า ตามลําดบั ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้
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ดอกเบีย้สูงขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 เน่ืองจากเร่ิมมีกําไรจากการประกอบธุรกิจ และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงาน ซึ่งมาจากการทยอยรับรู้รายได้การขายห้องชุด อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวลดลงในปี 2561 อัน

เน่ืองมาจากกลุม่บริษัทมีดอกเบีย้จ่ายเพิ่มมากขึน้อย่างมาก เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึง่เป็นดอกเบีย้ท่ีมาจากเงินกู้ ยืมท่ีใช้

ในการพฒันาโครงการ 

และสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระ

ผูกพนัเท่ากับ 0.36 เท่า 1.51 เท่า และ 0.55 เท่า ตามลําดบั โดยในปี 2560 อตัราส่วนดงักล่าวปรับตวัดีขึน้ตามกําไรท่ี

เพิ่มขึน้จากการดําเนินธุรกิจ และกระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามอตัราส่วนดงักล่าวปรับตวั

ลดลงเล็กน้อยในปี 2561 สาเหตุหลกัมาเงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบุคคลภายนอก 

ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้จ่าย และเงินปันผลจ่าย 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 ในรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2561 บริษัทมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีคือ บริษัท เอเอน็เอส 

ออดิท จํากดั สําหรับการสอบบญัชีงบการเงินมลูคา่ 1.57 ล้านบาท 2.20 ล้านบาท และ 2.57 ล้านบาท ตามลําดบั 

16.4.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต  

 การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 

 ภายหลังการเสนอขายหุ้ นแก่ประชาชนในครัง้นี ้จํานวนหุ้ นของบริษัทจะเพิ่มขึน้อีก 150,000,000 หุ้ น จาก 

410,000,000 หุ้น รวมเป็น 560,000,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นการลดลงของสดัส่วนการถือ

หุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 26.79 ซึง่สง่ผลให้อตัรากําไรตอ่หุ้นของกลุม่บริษัทในอนาคตลดลง เน่ืองจากจํานวนหุ้นท่ีใช้

เป็นฐานในการคํานวณมีมากขึน้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างท่ีคาดว่าจะ

สามารถทยอยโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้ในอนาคต โดยเงินท่ีได้จากการระดมทนุจะนําไปใช้เป็นแหล่งเงินทนุของการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เพิ่มความต่อเน่ืองของรายได้และกําไรสทุธิของกลุ่มบริษัท เพ่ือลดผลกระทบ

ของอตัรากําไรตอ่หุ้นตอ่หุ้นของกลุม่บริษัทจากจํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว 

 ภาวะเศรษฐกจิ 

 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ

ความเช่ือมั่น กําลังซือ้ และการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค ทําให้กลุ่มบริษัทอาจใช้ระยะเวลาในการขายโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์นานขึน้ 
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 ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะท่ีดินและค่าก่อสร้างท่ีมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ในอนาคต อาจ

ส่งผลให้ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการปรับตวัสงูขึน้ตามไปด้วย ทําให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะมีอตัรา

กําไรขัน้ต้นลดลงจากความสามารถในการทํากําไรท่ีเคยเป็นมาในอดีต ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีกําลังเติบโต ณ 

ปัจจุบนั ส่งผลให้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก ทัง้โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ท่ีมาจากภาครัฐ และ

ภาคเอกชน และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ท่ีเกิดขึน้จากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลาย

ภาคส่วน รวมทัง้กลุ่มบริษัทอาจต้องเผชิญกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน และผู้ รับเหมาเพ่ือดําเนินโครงการ ส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถพฒันาโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา และได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด อาจทําให้

เกิดค่าใช้จ่าย หรือค่าปรับล่าช้า ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท

ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีการสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างพนัธมิตรกบับริษัทผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์และ

ความชํานาญเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่า กลุม่บริษัทจะมีโครงการก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และจะเป็นการลดความ

เส่ียงจากการท่ีกลุม่บริษัทอาจไมส่ามารถสง่มอบโครงการได้ทนัและตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ความเข้มงวดในการปล่อยสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงนิ 

 กลุ่มบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการท่ีสถาบนัการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ ซือ้ขอสินเช่ือไม่ผ่าน หรืออาจใช้เวลาในการอนมุติัสินเช่ือเป็นเวลานาน ทําให้กลุม่บริษัทมี

ความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดได้ หรืออาจต้องใช้เวลานานกว่าท่ีกลุ่มบริษัทจะ

สามารถรับรู้รายได้ดงักลา่วได้  

ประกอบกบัการกํากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ีมีความเข้มงวดเพิ่ม

มากขึน้ ซึ่ง ธปท. มีแผนปรับปรุงเกณฑ์การกํากับดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยเพ่ือลดปัญหาการก่อหนีเ้กินตัวของภาค

ครัวเรือน และการเก็งกําไรในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ โดยกําหนดเพดานอตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือต่อหลกัประกนั (LTV ratio) 

สง่ผลให้ธนาคารพาณิชย์จะเร่ิมเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือมากขึน้ โดยเฉพาะสําหรับลกูค้าท่ีซือ้คอนโดมิเนียม

สญัญาท่ี 2 ขึน้ไปหรือสญัญาท่ีมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการกู้ เงินจากสถาบัน

การเงินเพ่ือมาซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของผู้ ซือ้ลดลง อย่างไรก็ตามพบว่ามาตรการดงักล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

อยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจาก ปัจจบุนักลุม่บริษัทเก็บเงินจอง เงินทําสญัญา และเงินดาวน์คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถงึร้อย

ละ 15 ของมลูค่ายูนิต สําหรับลกูค้าคนไทย และคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 สําหรับลกูค้าต่างชาติ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนท่ี

เทียบเคียงได้กบัเกณฑ์ผ่อนชําระขัน้ต่ําท่ีกําหนดโดย ธปท.  และโครงการทัง้หมดของกลุ่มบริษัทในปัจจุบนัท่ีดําเนินการ

ขายแล้วมีเพียง 1 โครงการ (The Impression Phuket) ท่ีมีราคาต่อยนิูตเกิน 10 ล้านบาท ซึง่เป็นสดัสว่นน้อยของโครงการ

ทัง้หมดท่ีดําเนินงานอยู่ในปัจจบุนั ประกอบกบัเกณฑ์ดงักลา่วคาดว่าจะส่งกระทบต่อลกูค้าคนไทยท่ีมีการขอใช้สินเช่ือกบั

สถาบนัการเงินในการซือ้ยนิูตแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อลกูค้าชาวต่างชาติ เน่ืองจากโดยทัว่ไปแล้วลกูค้าต่างชาติโดยส่วน
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ใหญ่จะชําระเงินเพ่ือซือ้ขายยนิูตโดยไม่ขอใช้สินเช่ือจากสถาบนัการเงินของประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัสดัสว่นลกูค้าต่างชาติ

ตามรายได้การโอนอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 จึงคาดว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงทัง้หมดของเกณฑ์ดงักลา่ว 

 อัตราดอกเบีย้ปรับตัวสูงขึน้ 

 ในกรณีท่ีอตัราดอกเบีย้เพ่ือท่ีอยู่อาศยัมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชําระ

อสงัหาริมทรัพย์ และการตดัสนิใจซือ้ท่ีอยูอ่าศยัของผู้บริโภค อาจทําให้ความต้องการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในตลาดลดลง ทํา

ให้กลุม่บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถขายอสงัหาริมทรัพย์ได้อย่างท่ีเป็นมาในอดีต สง่ผลให้ผลประกอบการลดลงโดย

เปรียบเทียบ 

 การแข่งขันด้านราคา 

 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีโครงการอสงัหาริมทรัพย์เกิดขึน้เป็นจํานวนมาก ทําให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญ

การแข่งขนัด้านราคา ซึง่อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทขายห้องชดุได้ลดลง หรือมีอตัรากําไรลดลงจากความจําเป็นท่ีต้องปรับลด

ราคาห้องชดุเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ กระทบตอ่ผลประกอบการของกลุม่บริษัท 

  

 

 



 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
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ส่วนที่ 3  

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

1 รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

การเสนอขายหุ้ นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้ นสามัญของบริษัท ออลล์ อินสไปร์             

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน 150,000,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 26.79 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1 ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

All Inspire Development Public Company Limited 

ท่ีอยูผู่้ เสนอขาย : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ท่ี 18 ถนนสขุมุวิท   

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์ 02-029-9988 

ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

จํานวนหุ้นออกใหมท่ี่เสนอขาย : จํานวน 150,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 26.79 

ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้

มลูคา่ท่ีตราไว้ : 1.00 บาทตอ่หุ้น 

ราคาเสนอขายหุ้นละ : 4.90 บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาจองซือ้ : วนัท่ี 26, 29 และ 30 เมษายน 2562 

มลูคา่รวมของหุ้นท่ีเสนอขาย : 735,000,000 บาท 

เง่ือนไขอ่ืน : ไมมี่ 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายผ่านผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันผลการ

จําหน่ายอยา่งแน่นอน (Firm Underwriting) ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 โดยมีสดัสว่นการเสนอขายเบือ้งต้น ดงันี ้ 

เสนอขายต่อ         จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

(ก) บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 89,840,000 59.90 

(ข) นกัลงทนุสถาบนั 32,000,000 21.33 

(ค) ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ 13,160,000 8.77 

(ง) กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ย   

15,000,000 10.00 

รวม 150,000,000 100.00 
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(ก) บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจาํหน่าย หมายถงึ บคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคล ซึง่คือผู้ มีอปุการคณุท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือบริษัทในเครือ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าท่ีทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ ท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้าท่ีเปิดบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ ลกูค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า คู่สญัญา ผู้ ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ ท่ีให้การสนับสนุนด้าน

ข้อมลูทางธุรกิจ ผู้ ท่ีมีอปุการคณุไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ และผู้แนะนําธุรกิจ

ด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องด้านวาณิชธนกิจ ทัง้ท่ีติดต่อปัจจบุนั เคยติดต่อ และคาดว่าจะ

ได้ติดตอ่ ซึง่จองซือ้หุ้นสามญัผา่นผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือบริษัทในเครือ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 รวมถงึผู้ ท่ี

ได้เข้าร่วมฟังการนําเสนอข้อมลูของบริษัทฯ  โดยการจดัสรรให้แก่บคุคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใด หรือการ

ปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ท่ีได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะ

ได้รับจากบคุคลดงักลา่วหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้ไม่รวมถึงผู้จองซือ้รายย่อยหรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ นกัลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ มีอปุการคณุของ

บริษัทฯ ตามคําจํากดัความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลท่ีบริษัทฯ ถกู

ห้ามมิให้จดัสรรหุ้นหรือห้ามจดัสรรเกินกวา่อตัราท่ีประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของ

บริษัทท่ีออกตราสารทนุ ฉบบัลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ของผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ท่ีได้มี

การแก้ไขเพิม่เติม) 

ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์สามารถจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 

6.2  ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์จะ

เป็นไปตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.1 

(ข) นักลงทุนสถาบัน หมายถงึ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธนาคารพาณิชย์ 

(2) บริษัทเงินทนุ 

(3) บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือเป็นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพ่ือการ

จัดการโครงการลงทนุท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลกัทรัพย์และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บริษัทประกนัภยั  

(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(8) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(9) กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
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(10) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(11)  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

(12)  กองทนุรวม 

(13)  ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถงึ (12) โดยอนโุลม 

นกัลงทนุสถาบนัจะต้องจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ใน

ข้อ 6.2.1 ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจดัสรรหุ้นให้แก่นกัลงทนุสถาบนัจะเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุ

ไว้ในข้อ 6.6.2 

(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคล ซึง่ทําคณุประโยชน์ มีความสมัพนัธ์

อนัดี หรือให้คําแนะนําหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมตลอดถึงผู้ ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ ลกูค้า คู่สญัญา หรือบริษัทคู่ค้าท่ี

ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต 

ตลอดจนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานท่ีทํางานกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นทัง้นี ้ไม่

รวมถึงการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่บคุคลท่ีบริษัทถกูห้ามมิให้จดัสรรหุ้นหรือเกินกว่าอตัราท่ีประกาศ

กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่

ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 

2557 เป็นต้นไป (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนุมติัการกําหนด

ลกัษณะผู้ มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามท่ีได้ระบุข้างต้น และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ

บริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายช่ือผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ จะต้องจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจดัสรรหุ้นแก่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ จะ

เป็นไปตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.3 

(ง) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน

ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ย 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 ได้มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ จํานวน 5,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมกบัการเสนอขาย

ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่

ประชาชนและได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ ในครัง้นี ้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติกําหนดรายช่ือกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ความสัมพันธ์

กับกลุ่มผู้ถือ

หุ้นใหญ่/1 

จาํนวนหุ้นที่ได้รับ

จัดสรร (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นก่อน 

IPO (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นหลัง 

IPO (หุ้น) 

สัดส่วนหุ้นหลัง 

IPO (ร้อยละ) 

นางเกศรา มญัชศุรี ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

ไมมี่ ไมเ่กิน 500,000 - ไมเ่กิน 500,000 ไมเ่กิน 0.09 

นายมนสั แจ่มเวหา กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

ไมมี่ ไมเ่กิน 200,000 - ไมเ่กิน 200,000 ไมเ่กิน 0.04 

นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

ไมมี่ ไมเ่กิน 200,000 - ไมเ่กิน 200,000 ไมเ่กิน 0.04 

นายดษุฎี เลก็ยิม้ กรรมการ / ประธาน

เจ้าหน้าท่ีกลุม่งาน

การเงิน 

ไมมี่ ไมเ่กิน 900,000 - ไมเ่กิน 900,000 ไมเ่กิน 0.16 

นายสมชาย ชาญธนเวทย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

ไมมี่ ไมเ่กิน 1,300,000 - ไมเ่กิน 1,300,000 ไมเ่กิน 0.23 

นายรวิสตุ บญุอาภา ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่

งานการตลาด 

ไมมี่ ไมเ่กิน 900,000 - ไมเ่กิน 900,000 ไมเ่กิน 0.16 

นายพิพฒัณ์ นิยะถิรกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่

งานปฏิบติัการ 

ไมมี่ ไมเ่กิน 100,000 - ไมเ่กิน 100,000 ไมเ่กิน 0.02 

นางสาวสธิุดา พนัไพศาล ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

ไมมี่ ไมเ่กิน 900,000 - ไมเ่กิน 900,000 ไมเ่กิน 0.16 

รวม ไม่เกิน 5,000,000 - ไม่เกิน 5,000,000 ไม่เกิน 0.90 

หมายเหต ุ: /1 กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ หมายถึง กลุ่มครอบครัวธนวริทธ์ิ ซึ่งประกอบด้วย นายธนากร ธนวริทธ์ิ, นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ, เด็กหญิงสิริกร ธนวริทธ์ิ และ

เดก็หญิงกชพรรณ ธนวริทธ์ิ โดยมีจํานวนหุ้นรวมกนัทัง้หมดเทา่กบั 409,999,900 หุ้นหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญั

ตอ่ประชาชน (IPO) 

ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ จํานวน 10,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้พนกังานของบริษัทฯ พร้อมกบัการเสนอขายให้แก่ประชาชน

เป็นครัง้แรก (IPO) โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาท่ีจะเสนอขายให้ประชาชนและได้

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ 

1.3 สทิธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอ่ืน 

หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุ้ นท่ี มูลค่าตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้มีสิทธิและ

ผลประโยชน์ทางกฎหมายเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทกุประการ  

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึง่บริษัทฯ 

ได้ย่ืนคําขออนญุาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เม่ือวนัท่ี 16 

ตุลาคม 2561 และบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบติัของ

บริษัท ในเบือ้งต้นแล้วเหน็วา่บริษัทฯ มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการ
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รับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็

เอไอ” พ.ศ. 2560  ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่คณุสมบติัเร่ืองการกระจาย

การถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า  300 ราย และถือหุ้น

รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว และผู้ ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 1 หน่วยการซือ้ขายท่ีตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามญัต่อบุคคลตามดุลย

พินิจของผู้จัดจําหน่าย ผู้ มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยแล้ว แล้ว จะทําให้บริษัทฯ มีคณุสมบติัครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดงักล่าว และ

บริษัทฯ จะดําเนินการให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ ตอ่ไป    

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ   

ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการ

เพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2560  ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 (รวมถงึท่ีมี

การแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดเร่ืองการห้ามผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด โดยอ้างอิงข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 โดยกําหนดห้ามผู้ ถือหุ้ นท่ีถือหุ้นก่อนวันท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้ นต่อ

ประชาชนนําหุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ีอาจเป็นหุ้นจํานวนรวมกนัร้อยละ 55 ของทนุชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้น

สามญัต่อประชาชนในครัง้นีอ้อกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บคุคลท่ีถกูสัง่ห้ามดงักลา่วสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจํานวนไม่

เกินร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขายดงักล่าว และสามารถขายหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ได้

เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี 
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2 ข้อจาํกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

หุ้นสามญัของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นสามญันัน้เป็นเหตใุห้มีคนต่างด้าวถือหุ้น

อยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อบงัคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ทัง้นี ้การโอนหุ้นสามัญรายใดท่ีทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ

บริษัทฯ เกินกวา่อตัราสว่นข้างต้น บริษัทฯ มีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามญัรายดงักลา่วได้ 

การโอนหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือ

ของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหุ้นสามญัจะใช้ยนักบับริษัทฯ ได้ก็ตอ่เม่ือบริษัทฯ ได้

รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้น

นัน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ

ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอนัน้ หรือหากบริษัทฯ เห็นวา่การโอนหุ้นสามญันัน้

ไม่ถกูต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ ย่ืนคําขอภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอนัน้ ทัง้นี ้เม่ือหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์   
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3 ที่มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

การกําหนดราคาของหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายในครัง้นีจ้ะกําหนดราคาเสนอขายโดยการประเมิน

ราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามมลูค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีสามารถ

อ้างอิงได้  (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to 

Earnings Ratio : P/E) และสภาวะการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้ราคาหุ้นสามญัท่ีเสนอขายหุ้นละ 4.90 บาท คิดเป็น P/E ท่ีประมาณ 8.03 เท่า โดยคํานวณกําไรสทุธิต่อหุ้น

จากกําไรสุทธิตามงบการเงินปี 2561 ของบริษัทฯ (ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ซึ่ง

เท่ากบั 343.41 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้(Fully 

diluted) ซึง่เท่ากบั 560 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กําไรสทุธิต่อหุ้น (Fully diluted EPS) เท่ากบั 

0.61 บาท โดย P/E ท่ีเสนอขายคิดเป็นอตัราสว่นลดประมาณร้อยละ 24.96 จาก P/E เฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนท่ี

มีลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเลือกบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัย ทัง้ประเภทคอนโดมิเนียมและแนวราบเช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว     

เป็นต้น ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 จนถงึวนัท่ี 19 เมษายน 2562 คิดเป็นวนัเปิดทําการของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ จํานวน 30 วนัทําการ มีค่าเฉล่ีย P/E เท่ากบั 10.70 เท่า (รายละเอียดในข้อ 4. ข้อมลูทางการเงินเพ่ือ

ประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย) 

อย่างไรก็ดี P/E ของหุ้นดงักลา่ว คํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยท่ียงัมิได้พิจารณาถึงผลการดําเนินงาน

ในอนาคต ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึง่ท่ีนกัลงทนุควรพิจารณาในการตดัสนิใจลงทนุ   
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4 ข้อมูลทางการเงนิเพ่ือประกอบการประเมนิราคาหุ้นที่เสนอขาย 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น 

(Price to Earnings Ratio : P/E) ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจในลกัษณะคล้ายคลงึหรือ

ใกล้เคียงกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้จะเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึง่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ทัง้ประเภทคอนโดมิเนียมและแนวราบ

เช่น ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ดงันัน้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเหมาะสมในการเปรียบเทียบ มี 3 บริษัท 

คือ บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน), บริษัท เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพ

เพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

โดยอตัราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสทุธิต่อหุ้นเฉล่ียของบริษัทเทียบเคียงท่ีมีการประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกนักบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 19 เมษายน 2562 คิดเป็นวนัเปิดทําการของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 30 วนัทําการ ท่ีใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้น โดยท่ียงัมิได้พิจารณาถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทเทยีบเคียง 
ตัวย่อ

หลักทรัพย์ 

ตลาดรอง/ 

หมวดธุรกจิ 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ราคาเฉล่ีย 

(บาท)1 

P/E เฉล่ีย 

(เท่า) 2 

1. บมจ. ชีวาทยั CHEWA 

mai / 

อสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่

อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียม เป็น

หลกั 

1.11 5.36 

2. บมจ. เจ้าพระยามหานคร CMC 

mai / 

อสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่

อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียม เป็น

หลกั 

1.80 8.12 

3. บมจ. เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้ JSP 

mai / 

อสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่

อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียมและ

ทาวน์เฮ้าส์ 

0.45 18.62 

ค่าเฉล่ียของบริษัทเทยีบเคียง 10.70 

ท่ีมา : SETSMART  

หมายเหต ุ: 1. เป็นราคาปิดตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั ตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2562 จนถงึวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

 2. อตัราสว่น P/E ตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2562 จนถงึวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
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5 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

-ไมมี่- 
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6 การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้หุ้น

สามัญและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับนีต้ามความเหมาะสม  ในกรณีท่ีเป็นการแก้ไข

รายการท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดจากการปฏิบติังานรับจองซือ้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุอย่างเป็นธรรม 

และเพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีป้ระสบความสําเร็จสงูสดุ   

6.1 วธีิการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายโดยผา่นผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 

6.2 ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด  

175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0-2680-4037 โทรสาร 0-2680-1014 

6.2.2 ผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย  

บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 18, 20 

ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2205-7000 โทรสาร 0-2627-3797 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

173 อาคารเอเซีย เซน็เตอร์ ชัน้ 8-11 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8654 

 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิส ทาวเวอร์ ชัน้ 8, 10 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 0-2088-9999 โทรสาร 0-2088-9985 
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6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์  

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ นกัลงทนุสถาบนั ผู้ มี

อปุการคณุของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ตามจํานวนและราคาท่ีระบใุนข้อ 1 โดยผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกนัการจําหน่ายหุ้นประเภทรับประกนัผลการจําหน่ายอย่างแน่นอน 

(Firm Underwriting) ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจดัจําหน่ายหุ้นในครัง้นี ้เม่ือ

เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting 

Agreement) ซึง่รวมถงึเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เม่ือบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขใดๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ข)  เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยั การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัทางด้านภาวะตลาดหลกัทรัพย์ การเงิน เศรษฐกิจ 

หรือการเมือง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจ หรือการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ 

(ค) เม่ือมีการยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ง)  เม่ือมีเหตท่ีุทําให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสัง่

ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายได้ 

ทัง้นี ้ รายละเอียดและเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามญัและการจดัจําหน่ายหุ้นสามญัดงักล่าวข้างต้น 

จะขึน้กับดุลยพินิจของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และเป็นไปตามรายละเอียดและ

เง่ือนไขท่ีจะกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย (Underwriting Agreement)  

ในกรณีท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายยกเลิกการเสนอขายหุ้นหรือจดัจําหน่ายหุ้นในครัง้นี ้

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือเหตุอ่ืนท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

(Underwriting Agreement)  ผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้

จํานวนให้แก่ผู้จองซือ้แตล่ะรายท่ีจองซือ้หุ้น ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 6.9  

6.3.2 ประมาณการจาํนวนเงนิค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับและค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายให้แก่ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยการชําระเงินดงักล่าวจะเป็นไป

ตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 
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จํานวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทฯ จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคา่ตอบแทนในการจดัจําหน่ายหุ้น (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

โดยประมาณ ดงันี ้

หุ้นสามญัจํานวน 150,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.90 บาท 735,000,000 บาท 

หกั  คา่ตอบแทนในการจดัจําหน่าย โดยประมาณ 31,299,500 บาท 

จํานวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับ โดยประมาณ 703,700,500 บาท 

จํานวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับตอ่หุ้น โดยประมาณ 4.69 บาท 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ /1    

-  คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ 100,000  บาท 

-  คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นสามญั 514,500  บาท 

-  คา่ธรรมเนียมขออนญุาตให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 25,000  บาท 

- คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี)  140,000  บาท 

 - คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว 150,000  บาท 

 - คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 22,050,000  บาท  

 - คา่พิมพ์หนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หุ้น โดยประมาณ 70,000  บาท 

 - คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยประมาณ/2 8,250,000  บาท 

   รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทัง้สิน้ 31,299,500  บาท 

หมายเหต:ุ /1  ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 /2  ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมถึง ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าประชาสมัพันธ์ และ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้เป็นต้น 

6.5 วธีิการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 

สําหรับบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีสํานกังานของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบใุน

ข้อ 6.2 ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ตัง้แตว่นัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถงึวนัสิน้สดุการเสนอขาย 

สําหรับนกัลงทนุสถาบนั ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้ นสามัญ ได้ท่ีสํานักงานของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายตามท่ีระบใุนข้อ 6.2.1 ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ตัง้แตว่นัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผล

ใช้บงัคบัจนถงึวนัสิน้สดุการเสนอขาย  

ทัง้นี ้ผู้ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ สามารถทําการดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วนซึง่มีข้อมลูไม่

แตกต่างจากหนงัสือชีช้วนท่ีย่ืนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. เพ่ือศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีไ้ด้ก่อนทํา

การจองซือ้หุ้น ได้จากเวบ็ไซต์ www.sec.or.th 
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6.6 วธีิการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดําเนินการมิให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่ตนเอง 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

บคุคลดงักล่าวทัง้หมด และกองทนุรวมท่ีมีลกัษณะต้องห้าม ตลอดจนบคุคลท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่

บุคคลของบริษัทฯ ท่ีถกูห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือห้ามจัดสรรเกินกว่าอตัราท่ีประกาศกําหนด ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้น

แตเ่ป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัง้หมด 

การจดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีแ้บ่งเป็น 4 สว่น กลา่วคือ จดัสรรให้แก่ (ก) บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์จํานวน 89,840,000 หุ้น (ข) นกัลงทนุสถาบนัจํานวน 32,000,000 หุ้น  (ค) ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ 

จํานวน 13,160,000 หุ้น และ (ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จํานวน 15,000,000 

หุ้น ทัง้นี ้สดัสว่นในการเสนอขายให้กบับคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยจะเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการใช้ดลุยพินิจในการเปล่ียนแปลงจํานวน

หุ้นท่ีจดัสรรให้แก่นกัลงทนุในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพ่ือให้การเสนอขายหุ้นครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ

สงูสดุ 

การจดัสรรหุ้นสามญัในครัง้นีจ้ะไม่จดัสรรต่อนกัลงทนุรายย่อยเป็นการทัว่ไป เน่ืองจากความต้องการซือ้จากกลุ่ม

บคุคลข้างต้นเพียงพอต่อมลูค่ารวมของหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีแ้ละสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ

แล้ว อนึง่ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการปฏิบติัเพ่ือให้สอดคล้องกบัคณุสมบติัท่ีกําหนดตามข้อ 4(3) 

เร่ือง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหลกัทรัพย์จด

ทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560  

ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้ผู้จองซือ้รายใดรายหนึ่ง

หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทําการขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ หรือ

จะเป็นผลให้ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอ่ืนใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

กําหนดในสว่นท่ี 3 นี ้

6.6.1 วธีิจัดสรรหุ้นจาํนวน 89,840,000 หุ้น ให้แก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

 การจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์

ตามข้อ 6.2 โดยจะทําการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดในจํานวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่

บคุคลใดก็ได้ แตต้่องมีจํานวนขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซือ้หุ้น

ของผู้ จองซือ้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว ผู้ จัดจําหน่าย



สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์                            บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 3 หน้า 14 

หลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นของบุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์

ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

6.6.2 วธีิจัดสรรหุ้นจาํนวน 32,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน 

การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบนัให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

ตามข้อ 6.2.1 โดยจะทําการจดัสรรหุ้นให้กบับุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้น

ให้กบับคุคลใดก็ได้ แตต้่องมีจํานวนขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น และหากยอดการจอง

ซือ้หุ้นของนกัลงทนุสถาบนัครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตาม

ข้อ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นของนกัลงทนุสถาบนัก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

6.6.3 วธีิจัดสรรหุ้นจาํนวน 13,160,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะทําการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ

ปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น 

และหากยอดการจองซือ้หุ้นของผู้ มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว 

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นของผู้ มีอุปการคุณของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

6.6.4 วธีิจัดสรรหุ้นจาํนวน 15,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การจัดสรรหุ้ นให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะทําการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด

ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนขัน้ต่ําจํานวน 1,000 

หุ้นและต้องเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซือ้หุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสิทธิใน

การปิดรับจองซือ้หุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การจองซือ้ 

หากปรากฎว่ายงัมีจํานวนหุ้นสามญัเหลือภายหลงัการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหลกัทรัพย์อาจพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัตาม

จํานวนท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
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6.7 วันและวิธีการจอง และการชาํระเงนิค่าจองหลักทรัพย์ 

6.7.1 สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

วิธีการจองซือ้ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายสําหรับบคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เป็น

ดงันี ้

ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ การจองซือ้โดยการส่ง

ใบจอง พร้อมเอกสาร

ประกอบ 

การจองซือ้ผ่าน

ระบบออนไลน์ 

(Online) 

การจองซือ้ผ่าน

ทางโทรศัพท์

บันทกึเทป 

บริษัทหลักท รัพย์  เอ เ ซีย  พลัส 

จํากดั 

   

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

   

บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (มหาชน) 

   

บ ริ ษั ท ห ลัก ท รั พ ย์  อ า ร์ เ อ ช บี  

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

   

 

(1) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้น 

และเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้สามารถเลือกจองซือ้หุ้นตามวิธีการจองซือ้หุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การจองซือ้โดยใบจองซือ้หุ้น  ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ น ให้

ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนาม

โดยผู้ มีอํานาจผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

(i) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือในกรณีท่ี

ไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 

หลกั หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง ในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ 

(ถ้ามี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ

ผู้แทนโดยชอบธรรม) ท่ียงัไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง 

(ii) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
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สําเนาหนงัสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าวท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย) 

(iii) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติ

บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (แล้วแตก่รณี) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

(iv) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคญัการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรอง

นิติบคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มี

อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สําเนาเอกสาร

ประกอบข้างต้นทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ

โดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้

พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

(v) หากผู้จองซือ้เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตาม

ข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนและได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบใุนข้อ 6.2 หรือบริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 

2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร 

KYC/CDD และ Suitability Test  ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง

ลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี ้ตาม

รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายกําหนด ซึง่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด

ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านใบจองซือ้หุ้นได้ท่ีสํานักงานใหญ่หรือสาขาของผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทําการในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 

8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26, 29 และ 30 เมษายน 2562 
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(ข) การจองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ท่ีมีระบบการรับจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี

บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีจะทําการจองซือ้ และได้ผ่าน

ขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ

ความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้

แล้ว โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ท่ีรัดกมุเพียงพอ 

สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) 

และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนของบริษัทฯ 

และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอม

ผกูพนัตามหนังสือชีช้วน และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่

ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นีผู้้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะต้องจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและ

เอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้จอง

ซือ้สามารถจองซือ้ผา่นทางระบบออนไลน์ภายในช่วงวนัท่ี 26 – 30 เมษายน 2562   

(ค) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทกึเทป ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีผู้แนะนําการลงทนุของ

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามข้อ 6.2 ท่ีมีระบบการับจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้อง

เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กับผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีจะทําการจองซือ้ 

และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence :  KYC/ CDD)  แ ล ะ ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร จัด ทํ า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น

ความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 

2 ปีก่อนการจองซือ้แล้ว โดยผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านทาง

โทรศพัท์บนัทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้จะต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกับการ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) 

และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วน และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป 

(Executive Summary)ดังกล่าว โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นีผู้้ จัด

จําหน่ายหลกัทรัพย์จะต้องจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ในเวบ็ไซต์ 

(Website) ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบติัตามดงันี ้

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะต้องแจ้งการจดัสรรจํานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซือ้

ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบจํุานวนหุ้นท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จํานวนเงินท่ีต้องชําระ 

การฝากหุ้น วิธีการและวันท่ีต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ จองซือ้สามารถศึกษาข้อมูล

เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์ หรือจากหนงัสือชีช้วนผา่น www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป เช่น เลขประจําตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใช้ชําระโดยวิธีเงินโอนอตัโนมติั 



สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์                            บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 3 หน้า 18 

(Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ หรือช่ือผู้แนะนําการลงทนุ 

เป็นต้น 

 ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทางวาจาวา่ได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน 

และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัในหนงัสือชีช้วน และ/หรือ

เอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ดงักลา่ว 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เม่ือรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผา่น

ทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึคําสัง่การจองซือ้ผ่านระบบท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จดัเตรียม

ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือผู้แนะนําการลงทนุ วนัและ

เวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ  

โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ภายในเวลาทําการในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ 

ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26, 29 และ 30 เมษายน 2562 

หากผู้จองซือ้ไมส่ามารถดําเนินการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) และ/หรือระบบโทรศพัท์บนัทกึเทปได้ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามท่ีระบใุนข้อ (i) - (v)ได้ 

(2) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยมีวิธีการชําระเงินดงันี ้

• การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ต้องทําการชําระระหว่างเวลา  

8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และระหวา่งเวลา 8.30 น.ถงึเวลา 12.00 น. ของ

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจาก

สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ 6.2 กําหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั โดย

หากชําระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 หรือ 29 เมษายน 2562 และช่ือ

เจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซือ้หรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีนามสกุลเดียวกันเท่านัน้ หาก

ชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่เกิน วนัท่ี 

29 เมษายน 2562 

• การชําระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน

โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ สามารถทําการชําระในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26, 29 และ 30 

เมษายน 2562 ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิด

จากการทําธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จํานวนเงินท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ได้รับต้องเท่ากบัยอดจองซือ้

เตม็จํานวน) 

• การชําระเงินค่าจองซือ้โดยหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรือผ่านระบบเงินโอน

อตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้จองซือ้ท่ีได้เปิดบญัชีเพ่ือซือ้

ขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายตามท่ีระบไุว้ใน ข้อ 6.2 ท่ีได้ดําเนินการแจ้งความ
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ประสงค์ให้โอนเงินเพ่ือชําระค่าภาระผกูพนัและระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้   

• กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป จะต้องชําระค่าจองซือ้

โดยการโอนผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหกัจากเงินท่ีฝาก

อยูก่บัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์เทา่นัน้ 

• ในกรณีท่ีผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ไม่ได้ ผู้จองซือ้จะต้องชําระค่า

จองซือ้เต็มจํานวนท่ีจองซือ้โดยชําระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีจองซือ้หุ้นท่ีผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละ

รายตามข้อ 6.2 กําหนด พร้อมสง่หลกัฐานการโอนเงินมายงัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์แตล่ะรายจะทําการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเข้าบญัชีบริษัทฯ ตอ่ไป  

(3)  ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการ

จองซือ้โดยใบจองซือ้หุ้น พร้อมเงินค่าจองซือ้ตามข้อ 6.7.1 (2) หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้

หุ้ น มาย่ืนความจํานงขอจองซือ้หุ้ นและชําระเงินได้ภายในเวลาทําการของผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตาม

สถานท่ีท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 6.2 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ 

(4)  ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรายเข้าบญัชีของผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนัตามกําหนดการจองซือ้ และผู้จองซือ้ไมดํ่าเนินการชําระ

เป็นเงินโอนภายในเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 6.7.1 (2)  

(5) ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงิน

คืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ท่ีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 

6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในใบจอง

ซือ้หุ้น หรือกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

(6) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนหรือเง่ือนไขท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 อาจ

กําหนดเพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตนภายหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้จะต้อง

กรอกแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” พร้อมลงนาม และหากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลต้อง

กรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้เพิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้

ดลุยพินิจในการรับจองและการชําระค่าจองซือ้ หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพ่ือให้การ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบความสําเร็จในการขายสงูสดุ 
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6.7.2 สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบัน 

(1) ผู้จองซือ้ประเภทนกัลงทนุสถาบนั จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้น และเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 

หุ้น โดยผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง

ลายมือช่ือ หากผู้ จองซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ 

พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) 

ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ข) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติ

บคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สําเนาเอกสารประกอบข้างต้น

ทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary 

Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้

จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตัว

ประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจ

ลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีมอบอํานาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการจอง

ซือ้แทน: สําเนาหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ดําเนินการแทน 1 ฉบบั 

พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ท่ี

ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยในใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้จะลงนามโดยผู้ดแูล

รักษาผลประโยชน์ (Custodian) และจะต้องมีหนงัสือของผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ท่ีระบุ

ช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายหุรือเอกสารประกอบการ

แสดงตนของผู้ มีอํานาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) หากผู้ จองซือ้เป็นผู้ ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอ่ืนๆ กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)  ภายใน

ระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจอง

ซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD ท่ีกรอก

รายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จัดการการจดัจําหน่าย

และรับประกนัการจําหน่าย เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  
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(2) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ท่ีสํานกังานใหญ่หรือสาขาของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

ภายในเวลาทําการของระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของ วนัท่ี 26, 29 และ 

30 เมษายน 2562 

(3) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดงันี ้

• การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ ต้องทําการชําระระหว่างเวลา  

8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และระหวา่งเวลา 8.30 น.ถงึเวลา 12.00 น. ของ

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจาก

สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่ายกําหนดพร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยหาก

ชําระเป็นเช็ค (เช็คสว่นบคุคล) ให้ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2562 หรือ 29 เมษายน 2562 และช่ือเจ้าของเช็ค

ต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้เทา่นัน้ หากชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ี

หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแตไ่มเ่กินวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

• การชําระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน

โอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หกัจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายสามารถทําการชําระในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. 

ของวนัท่ี 26, 29 และ 30 เมษายน 2562 ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จํานวนเงินท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เตม็จํานวน) 

• การชําระเงินค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย

หรือผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้จองซือ้

ท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ท่ีได้

ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพ่ือชําระคา่ภาระผกูพนัและระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้   

• ในกรณีท่ีผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรับประกนัการจําหน่ายไม่ได้ ผู้จองซือ้จะต้องชําระค่าจองซือ้เต็มจํานวนท่ีจองซือ้โดยชําระเป็นเงิน

โอนเข้าบญัชีจองซือ้หุ้นท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายกําหนด พร้อมสง่หลกัฐาน

การโอนเงินมายงัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายจะทําการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเข้าบญัชีบริษัทฯ ตอ่ไป 

(4) ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้หุ้น และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ตามข้อ 

6.7.2 (3)  หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หุ้น มาย่ืนความจํานงขอจองซือ้หุ้นและชําระเงินได้ท่ี

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามสถานท่ีท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาการจอง
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ซือ้ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุ

รายเข้าบญัชีของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสทิธิการจอง

ซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ได้ทนั

ตามกําหนดการจองซือ้ และผู้จองซือ้ไมดํ่าเนินการชําระเป็นเงินโอนภายในเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 6.7.2 (3)  

(5) ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงิน

คืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ จองซือ้ท่ี

ดําเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) - (4) หรือกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

(6) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนหรือเง่ือนไขท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

อาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตนภายหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้จะต้อง

กรอกแบบฟอร์ม “แบบสอถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” พร้อมลงนาม และหากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลต้อง

กรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้เพิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้

ดลุยพินิจในการรับจองและการชําระค่าจองซือ้ หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพ่ือให้การ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบความสําเร็จในการขายสงูสดุ 

6.7.3 สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 

(1) ผู้จองซือ้ประเภทผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้น 

และเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้สามารถเลือกจองซือ้หุ้นตามวิธีการจองซือ้หุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การจองซือ้โดยใบจองซือ้หุ้น  ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ น ให้

ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนาม

โดยผู้ มีอํานาจผกูพนัของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

(i) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือในกรณีท่ี

ไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 

หลกั หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง ในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ 

(ถ้ามี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ

ผู้แทนโดยชอบธรรม) ท่ียงัไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง  

(ii) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
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สําเนาหนงัสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าวท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย) 

(iii) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติ

บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (แล้วแตก่รณี) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

(iv) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคญัการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรอง

นิติบคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มี

อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สําเนาเอกสาร

ประกอบข้างต้นทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ

โดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซือ้

พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

(v) หากผู้จองซือ้เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลกัทรัพย์อ่ืน และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้า

และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กบัผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ ผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ จองซือ้

จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test  ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และ

ชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย เพ่ือ

เป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านใบจองซือ้หุ้นได้ท่ีสํานกังานใหญ่หรือสาขาของผู้จดัการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทําการในช่วงระยะเวลา

การจองซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26, 29 และ 30 เมษายน 2562 
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(ข) การจองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และ

ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer 

& Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการ

รับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้แล้ว โดยผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีรัดกมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้

จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้

ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป 

(Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วน 

และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซือ้ ทัง้นีผู้้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน

และเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ในเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย  

โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย ภายในช่วงวนัท่ี 26 – 30 เมษายน 2562    

(ค) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้แนะนําการลงทนุ

ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยันการจองซือ้ผ่าน

โทรศพัท์บนัทึกเทป ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบั

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบ

เพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 

และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผู้จดัการ

การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้แล้ว โดย

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึ

เทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้จะต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกับการเสนอขายหุ้น

เพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) และรับรองว่า

เข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วน และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive 

Summary) ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นีผู้้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจะต้องจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) 

ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย โดยจะต้องปฏิบติัตาม

ดงันี ้

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะต้องแจ้งการจดัสรร

จํานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบจํุานวนหุ้นท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอ
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ขาย จํานวนเงินท่ีต้องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวนัท่ีต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จอง

ซือ้สามารถจองซือ้สามารถศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหนังสือชีช้วน

ผ่านเว็บไซด์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหรือจากหนงัสือชี ้

ชวนผา่น www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายต้องตรวจสอบตวัตน

ของผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขประจําตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใช้

ชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือช่ือผู้แนะนําการลงทนุ เป็นต้น 

 ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน  

และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัในหนงัสือชีช้วน และ/หรือ

เอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ดงักลา่ว 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย เม่ือรับคํายืนยนัพร้อม

รายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคําสั่งการจองซือ้ผ่านระบบท่ี

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจอง

ซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือผู้แนะนําการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ 

โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ภายในเวลาทําการในช่วงระยะเวลาการจอง

ซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และ 29, 30 เมษายน 2562 

หากผู้จองซือ้ไม่สามารถดําเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์  (Online) และ/หรือระบบโทรศพัท์บนัทกึ

เทปได้ ผู้จองซือ้สามารถทําการจองซือ้ตามวิธีการท่ีระบใุน ข้อ 6.7.3 (1) (ก)  พร้อมแนบเอกสารตามท่ี

ระบใุนข้อ (i) - (v) ได้ 

(2) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยมีวิธีการชําระเงินดงันี ้

• การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ ต้องทําการชําระระหว่างเวลา  

8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และระหวา่งเวลา 8.30 น.ถงึเวลา 12.00 น. ของ

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจาก

สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้  ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่ายกําหนดพร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยหาก

ชําระเป็นเช็ค (เช็คสว่นบคุคล) ให้ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2562 หรือ 29 เมษายน 2562 และช่ือเจ้าของเช็ค

ต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้ จองซือ้หรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีนามสกุลเดียวกันเท่านัน้ หากชําระเป็น

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแตไ่มเ่กินวนัท่ี 29 เมษายน 

2562 

• การชําระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน

โอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หกัจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดการการจัด

http://www.sec.or.th/
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จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย สามารถทําการชําระในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. 

ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และ 29, 30 เมษายน 2562 ทัง้นีผู้้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ

โอนและหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จํานวนเงินท่ีผู้จดัการการจดั

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เตม็จํานวน) 

• การชําระเงินค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย

หรือผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้จองซือ้

ท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ท่ีได้

ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพ่ือชําระคา่ภาระผกูพนัและระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้   

• กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป จะต้องชําระค่าจองซือ้

โดยการโอนผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหกัจากเงินท่ีฝาก

อยูก่บัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายเทา่นัน้ 

• ในกรณีท่ีผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรับประกนัการจําหน่ายไม่ได้ ผู้จองซือ้จะต้องชําระค่าจองซือ้เต็มจํานวนท่ีจองซือ้โดยชําระเป็นเงิน

โอนเข้าบญัชีจองซือ้หุ้นท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายกําหนด พร้อมสง่หลกัฐาน

การโอนเงินมายงัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายจะทําการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเข้าบญัชีบริษัทฯ ตอ่ไป 

(3) ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซือ้โดยใบจอง

ซือ้หุ้น พร้อมเงินค่าจองซือ้ตามข้อ 6.7.3 (2) หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หุ้นมาย่ืนความ

จํานงขอจองซือ้หุ้ นและชําระเงินได้ภายในเวลาทําการของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย ตามสถานท่ีท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ 

(4) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุราย

เข้าบญัชีเพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียก

เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนัตามกําหนดการจองซือ้ และผู้จองซือ้ไม่ดําเนินการชําระเป็น

เงินโอนภายในเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 6.7.3 (2)   

(5) ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงิน

คืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ท่ี

ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) - (4) หรือกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามญั

เพิ่มทนุของบริษัทฯ ในใบจองซือ้หุ้น หรือกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

(6) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนหรือเง่ือนไขท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

อาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตนภายหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้จะต้อง

กรอกแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา
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หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” พร้อมลงนาม และหากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลต้อง

กรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้เพิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้

ดลุยพินิจในการรับจองและการชําระค่าจองซือ้ หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพ่ือให้การ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบความสําเร็จในการขายสงูสดุ 

6.7.4 สาํหรับผู้จองซือ้ประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

(1) ผู้จองซือ้ประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต่ํา

จํานวน 1,000 หุ้น และเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้สามารถเลือกจองซือ้หุ้นตามวิธีการ

จองซือ้หุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การจองซือ้โดยใบจองซือ้หุ้น  ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น ให้ถกูต้อง

ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้ มี

อํานาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

(i) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือในกรณีท่ี

ไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อม

ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) คํายินยอมจากผู้ ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ท่ียงัไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้านท่ี

ผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง  

(ii) ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

สําเนาหนงัสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าวท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย) 

(iii) หากผู้จองซือ้เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลกัทรัพย์อ่ืน และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้า

และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กบัผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ ผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ จองซือ้

จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test  ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และ
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ชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย เพ่ือ

เป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านใบจองซือ้หุ้นได้ท่ีสํานกังานใหญ่หรือสาขาของผู้จดัการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทําการในช่วงระยะเวลา

การจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และ 29, 30 

เมษายน 2562 

(ข) การจองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และ

ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer 

& Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการ

รับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้แล้ว โดยผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีรัดกมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้

จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้

ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป 

(Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วน 

และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซือ้ ทัง้นีผู้้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน

และเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ในเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย  

โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย ภายในช่วงวนัท่ี 26 – 30 เมษายน 2562  

(ค) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทกึเทป ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีผู้แนะนําการลงทนุของ

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัท์

บนัทึกเทป ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผู้จัดการ

การจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้

ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดั

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้แล้ว โดยผู้จดัการการ

จดัจําหน่ายและรับประกนัการจะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปท่ีรัดกมุ

เพียงพอ และผู้ จองซือ้จะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน

หนังสือชีช้วนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ 

ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้วน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive 
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Summary) ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นีผู้้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจะต้องจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) 

ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย โดยจะต้องปฏิบติัตาม

ดงันี ้

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะต้องแจ้งการจดัสรร

จํานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบจํุานวนหุ้นท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอ

ขาย จํานวนเงินท่ีต้องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวนัท่ีต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จอง

ซือ้สามารถจองซือ้สามารถศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหนังสือชีช้วน

ผ่านเว็บไซด์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหรือจากหนงัสือชี ้

ชวนผา่น www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายต้องตรวจสอบตวัตน

ของผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขประจําตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใช้

ชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือช่ือผู้แนะนําการลงทนุ เป็นต้น 

 ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน  

และ/หรือเอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัในหนงัสือชีช้วน และ/หรือ

เอกสารข้อมลูสรุป (Executive Summary) ดงักลา่ว 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย เม่ือรับคํายืนยนัพร้อม

รายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคําสั่งการจองซือ้ผ่านระบบท่ี

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจอง

ซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือผู้แนะนําการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ 

โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ภายในเวลาทําการในช่วงระยะเวลาการจอง

ซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และ 29, 30 เมษายน 2562 

หากผู้จองซือ้ไม่สามารถดําเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์  (Online) และ/หรือระบบโทรศพัท์บนัทกึ

เทปได้ ผู้จองซือ้สามารถทําการจองซือ้ตามวิธีการท่ีระบใุน ข้อ 6.7.4 (1) (ก)  พร้อมแนบเอกสารตามท่ี

ระบใุนข้อ (i) - (iii) ได้ 

(2) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยมีวิธีการชําระเงินดงันี ้

• การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ ต้องทําการชําระระหว่างเวลา  

8.30 น. ถงึเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และระหวา่งเวลา 8.30 น.ถงึเวลา 12.00 น. ของ

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจาก

สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้  ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนั

http://www.sec.or.th/
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การจําหน่ายกําหนดพร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยหาก

ชําระเป็นเช็ค (เช็คสว่นบคุคล) ให้ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2562 หรือ 29 เมษายน 2562 และช่ือเจ้าของเช็ค

ต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้ จองซือ้หรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีนามสกุลเดียวกันเท่านัน้ หากชําระเป็น

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแตไ่มเ่กินวนัท่ี 29 เมษายน 

2562 

• การชําระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน

โอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หกัจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย สามารถทําการชําระในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. 

ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และ 29, 30 เมษายน 2562 ทัง้นีผู้้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ

โอนและหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จํานวนเงินท่ีผู้จดัการการจดั

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เตม็จํานวน) 

• การชําระเงินค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย

หรือผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้จองซือ้

ท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ท่ีได้

ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพ่ือชําระคา่ภาระผกูพนัและระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้   

• กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป จะต้องชําระค่าจองซือ้

โดยการโอนผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหกัจากเงินท่ีฝาก

อยูก่บัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายเทา่นัน้ 

• ในกรณีท่ีผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรับประกนัการจําหน่ายไม่ได้ ผู้จองซือ้จะต้องชําระค่าจองซือ้เต็มจํานวนท่ีจองซือ้โดยชําระเป็นเงิน

โอนเข้าบญัชีจองซือ้หุ้นท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายกําหนด พร้อมสง่หลกัฐาน

การโอนเงินมายงัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายจะทําการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเข้าบญัชีบริษัทฯ ตอ่ไป 

(3) ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ 6.7.4 (1) (ก) ในกรณีการจองซือ้โดยใบจอง

ซือ้หุ้น พร้อมเงินค่าจองซือ้ตามข้อ 6.7.4 (2) หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หุ้นมาย่ืนความ

จํานงขอจองซือ้หุ้ นและชําระเงินได้ภายในเวลาทําการของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย ตามสถานท่ีท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ 

(4) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุราย

เข้าบญัชีเพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียก

เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนัตามกําหนดการจองซือ้ และผู้จองซือ้ไม่ดําเนินการชําระเป็น

เงินโอนภายในเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 6.7.4 (2)   
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(5) ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงิน

คืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ท่ี

ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (1) - (4) หรือกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามญั

เพิ่มทนุของบริษัทฯ ในใบจองซือ้หุ้น หรือกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

(6) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนหรือเง่ือนไขท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

อาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตนภายหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้ จองซือ้จะต้อง

กรอกแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” พร้อมลงนาม และหากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลต้องกรอก 

“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ

จองซือ้เพิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการใช้ดลุยพินิจในการรับ

จองและการชําระคา่จองซือ้ หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจอง การชําระเงินคา่จองซือ้หุ้น เพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุในครัง้นีป้ระสบความสําเร็จในการขายสงูสดุ 

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลักทรัพย์เกนิกว่าจาํนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

หากมีผู้จองซือ้หุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นท่ีจดัสรรให้ในแต่ละส่วนตามท่ีระบใุนข้อ 1.2 ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ี

ระบใุนข้อ 6.2 จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรหุ้นตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6 โดยในกรณีท่ีผู้จอง

ซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรน้อยกว่าจํานวนท่ีจองซือ้ จะได้รับคืนเงินค่าจองซือ้ตามรายละเอียดในข้อ 

6.9  

6.9 วธีิการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์  

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ตามแต่ละกรณีท่ีระบขุ้างลา่ง เว้นแต่บทบญัญัติ

ของกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีผู้จองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบใุนข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรรายนัน้ๆ จะ

ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นแก่ผู้ ท่ีจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับ

การจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือท่ี

เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้

จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 

วนัทําการนบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 

โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งสํานกัหกับญัชีหรือ

เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลาท่ี
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กําหนดไว้ข้างต้น ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 รายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสง่เงินคืนดงักลา่ว

จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไมไ่ด้รับ

การจดัสรร นบัแต่วนัท่ีพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวจนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่า

ในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือ

เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้

จองซือ้หุ้นแจ้งไว้หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้อง

แล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้หุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้ จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือ

ค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป ทัง้นีห้ากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือเกิดการสญู

หายในการจดัสง่เช็คซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยูข่องผู้จองซือ้ไมช่ดัเจนหรือไม่

ครบถ้วนตามท่ีได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

ในกรณีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหุ้นน้อยกวา่จํานวนหุ้นท่ีจองซือ้ 

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมค่รบตาม

จํานวนหุ้นท่ีจองซือ้รายนัน้ๆ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นแก่ผู้จองซือ้ โดยไมมี่

ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้ ท่ีจองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้ โดยการโอนเงิน

ค่าจองซือ้เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer 

System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วนั

ทําการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ใน

ใบจองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 

โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งสํานกัหกับญัชีหรือ

เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นีใ้นกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นได้ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ข้างต้น ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 รายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสง่เงินคืนดงักลา่ว

จะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ี

ไม่ได้รับการจดัสรรนบัแต่พ้นกําหนดเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่

ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือ

เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้

จองซือ้หุ้นแจ้งไว้หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้อง

แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้หุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ

ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทัง้นีห้ากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือเกิดการสญู

หายในการจดัสง่เช็คซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยูข่องผู้จองซือ้ไมช่ดัเจนหรือไม่

ครบถ้วนตามท่ีได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 
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ในกรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นตามเช็คค่าจองซือ้

หุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ 

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้รายนัน้ๆ จะดําเนินการคืนเช็คค่า

จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรอนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นตามเช็คค่า

จองซือ้หุ้น โดยผู้จองซือ้ดงักล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ใน

ข้อ 6.2 ภายใน 10 วนัทําการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะไมมี่สทิธิเรียกร้องค่า

ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ จากผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ในการท่ีผู้จองซือ้หุ้นไมม่าติดตอ่ขอรับเช็คคืน 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้ นอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ ผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้

จองซือ้ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกวา่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้า

บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการ

จองซือ้หุ้ น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ จองซือ้ตามช่ือท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้และส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วนัทําการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 

โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งสํานกัหกับญัชีหรือ

เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ข้างต้น ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 รายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสง่เงินคืนดงักลา่ว

จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับ

การจดัสรร นบัแต่วนัท่ีพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวจนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่า

ในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือ

เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้

จองซือ้หุ้นแจ้งไว้หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้อง

แล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้หุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้ จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือ

ค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป ทัง้นีห้ากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือเกิดการสญู

หายในการจดัสง่เช็คซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยูข่องผู้จองซือ้ไมช่ดัเจนหรือไม่

ครบถ้วนตามท่ีได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีมีการยกเลกิการเสนอขายหุ้น 

การยกเลกิการเสนอขายหุ้นสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี คือ  

(1) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีบริษัทฯ และ/หรือผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ีระบไุว้ใน

ข้อ 6.2.1 ใช้สทิธิยกเลกิการเสนอขายหุ้นและจดัจําหน่ายหุ้นตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือสญัญาแต่งตัง้ผู้จดั

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหุ้นของบริษัทฯ (Underwriting Agreement) ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ใน

ข้อ 6.3.1  
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(2) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีทําให้บริษัทฯ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลกัทรัพย์ และ/หรือไม่

สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิจะยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้อง

แจ้งความประสงค์ต่อผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิด

เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

หากเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 รายท่ีรับจองซือ้หุ้นจากผู้

จองซือ้หุ้ นท่ียกเลิกการจองซือ้ดังกล่าว จะดําเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซือ้หุ้ น โดยไม่มีดอกเบีย้หรือ

ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์นัน้ๆโดยการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบัญชี

ธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 

หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัสิน้สดุ

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วนัทําการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 

โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหกับญัชี

หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ข้างต้น ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 รายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสง่เงินคืนดงักลา่ว

จะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ี

ไม่ได้รับการจดัสรร นบัแต่วนัท่ีพ้นกําหนดเวลาดงักลา่วจนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็

ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั 

(หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภท

บญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้

โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้หุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 

และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทัง้นีห้ากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือ

เกิดการสญูหายในการจดัส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยู่ของผู้จองซือ้ไม่

ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

ดงักลา่ว 

6.10 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) เป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ให้กบับริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กลา่วคือ ผู้จองซือ้สามารถ

ใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสูร่ะบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพ่ือให้

ระยะเวลาในการดําเนินการนําหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ สัน้ลง และเพ่ือให้ผู้จองซือ้สามารถ

ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้

ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกต่างกบักรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึง่ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้น

สามญัได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 
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ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ใน 3 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(ก) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (Scripless 

System) กลา่วคือ ประสงค์ท่ีจะฝากไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ 

กรณีนี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ 

และจะออกหลกัฐานการรับฝากให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้

หุ้น ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้

ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ช่ือของผู้จองซือ้ในใบจองซือ้จะต้องตรงกบั

ช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว 

มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 6.10 (ค) หรือฝากหลกัทรัพย์

ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 แทน 

(ข) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้

ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นท่ี

ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นตาม

จํานวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ภายใน 7 วนัทํา

การนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้น และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ

นบัจากวนัปิดการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์

ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหาก

ผู้จองซือ้รายใดต้องการถอนหุ้นออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้รายนัน้

สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราท่ีศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์กําหนด 

ทัง้นี ้การถอนหุ้นท่ีฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 จะต้องใช้เวลาในการ

ดําเนินการ ดงันัน้ผู้ จองซือ้ท่ีนําฝากในบญัชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นของ

บริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายได้วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบญัชี

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ หากมีข้อบง่ชีว้า่ผู้จองซือ้อาจเป็นบคุคลหรือนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย 

FATCA และจะดําเนินการออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 6.10 (ค) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

(ค) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ (Scrip System) ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะทําการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ ท่ีอยู่ ท่ีระบใุนใบจองซือ้ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ ในกรณี

นี ้ผู้ จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจ

ได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนมุติัให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
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ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้

จองซือ้แทน 

 



 

 

 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที่ 4 

กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่ประกอบเป็นสว่นหนึ่งของร่างหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์ ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยแล้ว 

2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผย
ข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มี
การปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 และ 1 
ตุลาคม 2561 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายธนากร ธนวริทธ์ิ หรือ นายดษุฎี เลก็ยิม้ หรือ นายสมชาย ชาญธนเวทย์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
นีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายธนากร ธนวริทธ์ิ หรือ นายดษุฎี เล็กยิม้ หรือ นายสมชาย ชาญธน
เวทย์ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วข้างต้น 

 

  



สว่นท่ี 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 4 หน้า 2 

กรรมการบริหารและผู้ด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชี 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -นายธนากร ธนวริทธ์ิ- 

2. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 
กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่งานการจดัการ 
-นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ- 

3. นายดษุฎี เลก็ยิม้ 
กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่งานการเงิน 
-นายดษุฎี เล็กย้ิม- 

 
 
 
 

ประทบัตราบริษัท 
 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -นายธนากร ธนวริทธ์ิ- 

2. นายดษุฎี เลก็ยิม้ 
กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่งานการเงิน 
-นายดษุฎี เล็กย้ิม- 

3. นายสมชาย ชาญธนเวทย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -นายสมชาย ชาญธนเวทย์- 
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กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัทฯ  ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้
ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนัควร
สงสยัว่า ข้อมูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายธนากร ธนวริทธ์ิ หรือ นายดษุฎี เล็กยิม้ หรือ นายสมชาย ชาญธนเวทย์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายธนากร ธนวริทธ์ิ หรือ นายดษุฎี เล็กยิม้ หรือ นาย
สมชาย ชาญธนเวทย์ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น 

กรรมการทา่นอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นางเกศรา มญัชศุรี 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 
-นางเกศรา มญัชศุรี- 

2. นายมนสั แจม่เวหา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 
-นายมนสั แจ่มเวหา- 

3. นายชาตรี ศิริพานชิกร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ -นายชาตรี ศิริพานิชกร- 

 
 
 
 

ประทบัตราบริษัท 
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ผู้ รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -นายธนากร ธนวริทธ์ิ- 

2. นายดษุฎี เลก็ยิม้ 
กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่งานการเงิน -นายดษุฎี เล็กย้ิม- 

3. นายสมชาย ชาญธนเวทย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -นายสมชาย ชาญธนเวทย์- 

 

  



สว่นท่ี 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 4 หน้า 5 

กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้า บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์
ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ครบถ้วน 
ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการ -ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ- 

2. นายเลก็ สขิรวิทย กรรมการผู้อ านวยการ -นายเล็ก สิขรวิทย- 

 
 
 

ประทบัตราบริษัท 
 

 



บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท 

1.1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัทฯ และเลขานกุารบริษัท 

ช่ือ-สกุลและตาํแหน่ง (1) 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์

กับกรรมการ/

ผู้บริหารราย

อ่ืน 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางเกศรา มญัชศุรี 

ประธานกรรมการ /  

กรรมการ / 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

57 - ปริญญาโท การเงิน Golden Gate 

University, San Francisco, USA   

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) 

รุ่นท่ี 4 

- หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 82/2010 

- หลกัสตูร ASEP “Advanced 

Senior Executive Program” 

Evanston, Illinois, USA 

- SASIN and Kellogg School of 

Management 

- SASIN and Kellogg School of 

Management 

 

-0- -ไม่มี- ส.ค.61 – ปัจจบุนั 

ก.ค.61 – ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

ปี 2557 – 2561 

ปี 2556 – 2558 

ปี 2556 – 2558 

ปี 2550 – 2554 

ปี 2548 – 2551 

 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บมจ.อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม (ITEL) 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ 

จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากดั 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกุลและตาํแหน่ง (1) 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์

กับกรรมการ/

ผู้บริหารราย

อ่ืน 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายธนากร ธนวริทธ์ิ 

กรรมการ / 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / 

กรรมการบริหาร 

43 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขา

การตลาด มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี บริหารจดัการธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 142/2017 

ร้อยละ

100 

คูส่มรสของ

นางสาวชวนา 

ธนวริทธ์ิ 

ปี 2556 – ปัจจบุนั 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 

ปี 2556 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2561 - ปัจจบุนั 

ปี 2561 - ปัจจบุนั 

ปี 2561 - ปัจจบุนั

ปี 2554 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2561 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮซิูเออร์ สขุมุวิท 50 

จํากดั (บริษัทร่วมทนุ) 

บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากดั 

(บริษัทยอ่ย) 

บริษัท ไรส์ เอสเตท จํากดั (บริษัทย่อย) 

บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากดั 

(บริษัทยอ่ย) 

บริษัท ออลล์ ลกัซ์ วนั จํากดั (บริษัทย่อย) 

บริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั (บริษัทร่วมทนุ) 

บริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั (บริษัทร่วมทนุ) 

บริษัท ที.เค.พรีซิชัน่เวิร์ค จํากดั  

(ผลิตชิน้สว่นอตุสาหกรรม) 

บริษัท ฟู้ด เอนเกจเม้นท์ จํากดั 

(ธรุกิจอาหาร) 

บริษัท อะเบาท์ แพสชัน่ จํากดั  

(ธรุกิจอาหาร) 

 

3. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 

กรรมการ /  

ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการจดัการ/ 

กรรมการบริหาร 

44 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 142/2017 

 

ร้อยละ 

100 

คูส่มรสของ

นายธนากร 

ธนวริทธ์ิ 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 

ปี 2550 - 2554 

 

 

กรรมการ 

ผู้จดัการทัว่ไป 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ดส์ จํากดั 

(ธรุกิจอาหาร) 

 

 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกุลและตาํแหน่ง (1) 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์

กับกรรมการ/

ผู้บริหารราย

อ่ืน 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายดษุฎี เลก็ยิม้ 

กรรมการ /  

ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการเงิน / 

กรรมการบริหาร  

 

44 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 142/2017 

- หลกัสตูร CFO In Practice รุ่นท่ี 

7/2017 (สภาวิชาชีพบญัชี)  

 

-0- -ไม่มี- ปี 2558 – ปัจจบุนั 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2561 - ปัจจบุนั 

ปี 2561 - ปัจจบุนั 

ปี 2541 - ปี 2559 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮซิูเออร์ สขุมุวิท 50 

จํากดั (บริษัทร่วมทนุ) 

บริษัท เอเอชเจ เอกมยั จํากดั (บริษัทร่วมทนุ) 

บริษัท เอจี ทองหลอ่ 16 จํากดั (บริษัทร่วมทนุ) 

บริษัท บีดี แอนด์ เอฟเอ จํากดั  

(ธรุกิจให้บริการ) 

 

 

 

 

 

5. นายชาตรี ศิริพานิชกร 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

71 - ปริญญาตรี บญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- เนติบณัฑิตไทย รุ่นท่ี 29  

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 100/2556 

-0- -ไม่มี- ปี 2560 – ปัจจบุนั 

ปี 2556 – ปัจจบุนั 

ปี 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการ

อิสระ 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี 

บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกุลและตาํแหน่ง (1) 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์

กับกรรมการ/

ผู้บริหารราย

อ่ืน 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายมนสั แจ่มเวหา 

กรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

62 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 71/2549 

- หลกัสตูร ACP รุ่นท่ี 41/2012 

- หลกัสตูร RCM รุ่นท่ี 32/2013 

-0- -ไม่มี- ปี 2560 – ปัจจบุนั 

ปี 2561-ปัจจบุนั 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 

ปี 2556 - ปี 2560 

ปี 2558 - ปี 2559 

 

ปี 2556 - ปี 2558 

 

ปี 2555 - ปี 2559 

กรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

 

อธิบดี 

 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

การไฟฟ้านครหลวง 

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม  

บมจ. ปตท. 

ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่ง

ประเทศไทย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

กรมบญัชีกลาง 

 

 

7. นายสมชาย ชาญธนเวทย์  

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ 

กรรมการบริหาร 

57 - ปริญญาโท MBA จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) 

รุ่นท่ี 18 

-0- -ไม่มี- ส.ค.61 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2548 - ปี 2560 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายการเงิน 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

บมจ. แสนสิริ 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกุลและตาํแหน่ง (1) 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์

กับกรรมการ/

ผู้บริหารราย

อ่ืน 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายรวิสตุ บญุอาภา 

ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานการตลาด/ 

กรรมการบริหาร 

 

54 - ปริญญาโท การตลาด Indiana 

University of Pennsylvania USA 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน

ระหวา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-0- -ไม่มี- ปี 2560 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2557 - ปี 2560  

ปี 2559 - ปัจจบุนั 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การตลาด 

ท่ีปรึกษาด้านการตลาด 

กรรมการ 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท ท่ีปรึกษาธรุกิจ อาร์เอสบี จํากดั  

(ธรุกิจให้บริการ) 

9. นายพิพฒัณ์ นิยะถิรกลุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานปฎิบติัการ/ 

กรรมการบริหาร 

 

47 - ปริญญาโท MBA สถาบนับณัฑิต

พมันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-0- -ไม่มี- ก.ค.61 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2559 - ปี 2561 

 

ปี 2556 - ปี 2558 

ปี 2555 – ปี 2556 

ปี 2548 - ปี 2555 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริการ

ฝ่ายปฎิบติัการ 

Head of Property 

Development High Rise1 

Vice President 

Construction Director 

Head of Business Unit 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่ 

 

บจม.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่ 

บมจ.อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 

10. นายธราดล ธารีสาร 

เลขานกุารบริษัท 

 

52 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์               

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- Company Secretary Program 

(CSP)     รุ่นท่ี 78/2017 

- Effective Minute Taking (EMT)              

รุ่นท่ี 38/2017 

-0- -ไม่มี- ปี 2559 – ปัจจบุนั 

ปี 2554 - ปี2559 

 

เลขานกุารบริษัท 

เลขานกุารอาวโุส 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บมจ.อควา คอร์เปอร์เรชัน่ 

11. นางสาวสธิุดา พนัไพศาล 37 - ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะ

บริหารธรุกิจ วิทยาลยับอสตนั 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะ

บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

-0- -ไม่มี- ปี 2561 – ปัจจบุนั 

ปี 2557 - ปี2560 

 

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท เคพี แอคเค้าท์ติง้ เซอร์วิส 

จํากดั 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

หมายเหต ุ: (1) นายธนากร ธนวริทธ์ิ นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ และนายดษุฎี เลก็ยิม้ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรอง  

 (2) สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่วเป็นการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยนบัรวมหุ้นของคูส่มรส 

 

1.2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

เลขานกุารบริษัท ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต  ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ได้

กําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบสําหรับเลขานกุารบริษัทไว้โดยเฉพาะดงันี ้

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 

3. จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 

ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

4. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

  



เอกสารแนบ 1  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

2. ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ 
บริษัทยอ่ย/กิจการร่วมค้า บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

Thai D RISE All  
Property 

All  
Lux 

AG 
Thonglor 

AHJ 
Ekkamai 

All  
Hoosiers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. นางเกศรา มญัชศุรี X           / / / /       

2. นายธนากร ธนวริทธ์ิ // / / / / / / / / / /           

3. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ //                     

4. นายดษุฎี เลก็ยิม้ //     / / /            /  

5. นายชาตรี ศิริพานิชกร /                 / /   

6. นายมนสั แจ่มเวหา /               / /     

7. นายสมชาย ชาญธนเวทย์ //                     

8. นายรวิสตุ บญุอาภา //                    / 

9. นายพิพฒัณ์ นิยะถิรกลุ ///                     

 หมายเหต ุ : X = ประธานกรรมการ  // =  กรรมการบริหาร 

   / = กรรมการ  /// = ผู้บริหาร 

รายช่ือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้

1. บริษัท ที.เค.พรีซิชัน่เวอร์ค จํากดั 2. บริษัท ฟู้ด เอนเกจเม้นท์ จํากดั 3. บริษัท อะเบาท์ แพสชัน่ จํากดั 4. บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  6. บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์เทเลคอม 7. บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากดั 8. บมจ. ท่าอากาศยานไทย  

9. บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม  10. บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี  11. บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม  12. บริษัท บีดี แอนด์ เอฟเอ จํากดั 

13. บริษัท ท่ีปรึกษาธรุกิจ อาร์เอสบี จํากดั    

 



 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



เอกสารแนบ 2                                                                            บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือบริษัทยอ่ย 

รายช่ือกรรมการ Thai D RISE All Property All Lux One 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ / / / / 

 

หมายเหตุ  : X = ประธานกรรมการ 

 / = กรรมการ 

 // = กรรมการบริหาร 

ช่ือย่อ 

1. บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากดั : Thai D 

2. บริษัท ไรส์ เอสเตท จํากดั : RISE 

3. บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส จํากดั : All Property 

4. บริษัท ออลล์ ลกัซ์ วนั จํากดั : All Lux One 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัทฯ 

  



เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยวา่จ้างบริษัท ดีลอยท์ 

ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด (“บริษัทท่ีปรึกษา”) ซึ่งมีบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน              

ผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จาํกัด   

 ข้อมูล 

ช่ือ – นามสกุล คณุวีระพงษ์ กฤษดาวฒัน์  

ตาํแหน่ง หุ้นสว่นและกรรมการบริหารหน่วยงาน Risk Advisory 

คุณวุฒทิางการศึกษา • Master of Science (MS) in Management Sciences University of Southampton, UK 

• Bachelor of Science in Statistics with Management Science Techniques, University of Wales Institute of Science and 

Technology, UK 

การฝึกอบรม • Certified Information Systems Auditor (CISA) 

• Certified Information Security Manager (CISM) 

ประสบการณ์ทาํงาน  2557– ปัจจบุนั  ผู้จดัการโครงการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการดําเนินการเปรียบเทียบและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการดําเนินการเปรียบเทียบและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการจดัทําแผนกลยทุธ์ปรับปรุง

ประสิทธิภาพตรวจสอบภายในและแผนพฒันาบคุลากรของ

สํานกัตรวจสอบ 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งการ

ประเมินความเสี่ยงขององค์กรกบัการวางแผนตรวจสอบ 

 ผู้ อํานวยการโครงการ และดําเนินการตรวจสอบภายในตาม

แผนการตรวจสอบภายในตามพืน้ฐานความเสี่ยง 

 ผู้ อํานวยการโครงการตรวจสอบการบริหารจดัการสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพ 

 ผู้ อํานวยการงานตรวจสอบการปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องกบัการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการพฒันาระบบบริหารความเสี่ยง 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยงระดบัองค์กร

และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยง 

 ผู้ อํานวยการโครงการพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ผู้ อํานวยการโครงการในการประเมินสถานะปัจจบุนัของ

โครงการจดัทําแผนความตอ่เน่ืองทางธรุกิจ 

 บริษัทมหาชนผู้ให้บริการด้านการโรงแรม 

 ธนาคารรัฐวิสาหกิจ 

 

 รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณปูโภค 

 

 

 

 

 บริษัทมหาชน/ธรุกิจผลิตนํา้ประปา 

 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบนัการเงิน 

 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบนัการเงิน 

 

 ธนาคารพาณิชย์ 

 

 บริษัทมหาชน/ธรุกิจท่าอากาศยาน 

 ห้างสรรพสินค้า/ธรุกิจค้าปลีก 

 

 บริษัทก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ 

 สมาคมกํากบัตราสารหนี ้

 บริษัทผลิตไฟฟ้า 

 



 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 



 
 
 

 

 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อ

หุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้

มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย 

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี 

รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากไพร้ซวอ

เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ

ประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหบ้ริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัทาํตามแนวคิดของ COSO0

1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และนาํมาปรับใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสม

กบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงคาํถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่

ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การนําไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอยา่ง

นอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั   

การประเมินดงักล่าวควรผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนความเห็น มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

  

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบ

ภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชี

แห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management 

Accountants หรือ IMA) 



 
 
 

 

 

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบวา่ บริษทัยงัขาดการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบาย

เหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 

    

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผูบ้ริหารและ

พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัทาํใหเ้กิด

ความเสียหายต่อองคก์ร1

2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนาม

รับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 

conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct   

                                           
2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



 
 
 

 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

กาํกบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม

 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดําเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน

สิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ

วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสาํคญัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน

ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและปฏิบติั

  



 
 
 

 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     

ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและ 

ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง

บริษทั โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ

ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํให้

เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ

ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง

เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้

และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติั

นั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากรท่ีมี   



 
 
 

 

 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 

การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสาํคญั   

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ

องค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 

ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข

กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 

และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม

ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั

ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 

  



 
 
 

 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย

ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

6.2 บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั 

เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั 

อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น

ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 

อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งระดบั

องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความสาํคญัของความเส่ียง โดยพจิารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 

และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ

ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ

เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 

เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเทจ็  การทาํใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   

การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 

controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสาํคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น

โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป

ไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้

ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน

กระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  

จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 

ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           

ท่ีกาํหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ

  



 
 
 

 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้ 

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ

ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 

การดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม

กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั

ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  

อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

รัดกมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจ

อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ

จดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  

ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้

กระบวนการสาํหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 

การติดตามและสอบทานการทาํรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   

การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 

ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการชาํระคืนหน้ีตาม

กาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

10.3 บริษทักาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  

การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทักาํหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 

กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 

โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

  

 

11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวตัถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้

ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             

ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษา

ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏบัิติ เพ่ือให้

นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพื่อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั              

ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 

เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชน์ของบริษทั          

ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย

ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับุคคลภายนอก   

(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

รวมทั้งกาํหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               

ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษทัไม่มเีงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือ              

บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษทักาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ              

ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการนาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 

โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด              

ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 
 
 
 



 
 
 

 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามทีก่าํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทักาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ

ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล  

  

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับ               

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         

ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพยีงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  

13.5 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกต

ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 

ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                

ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 

การควบคุมภายในทีจํ่าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              

การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ และ             

คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ

สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้

สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม

ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ

และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              

ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 

(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย

ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-

blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดําเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนด

หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 

ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ

บริษทั 

  

16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ

ความสามารถ 

  

16.5 บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         

การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึงรวมถึง

ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และดาํเนินการ

เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              

  



 
 
 

 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  

หรือมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือ่พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อ

คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 28 

มีนาคม 2558 งบกําไรขาดทนุ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบาย

การบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้

ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานประกอบการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ

การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชี

พิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัทําและการนําเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ี

จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ณ วนัที่ 28 มีนาคม 2558 และผล

การดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี่

สว่นได้เสียสาธารณะ 

เร่ืองอื่นๆ 

งบการเงินของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 มีนาคม 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึง่แสดง

ความเหน็อย่างไมมี่เง่ือนไขตามรายงานลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2557 

 
 

 

 

นายวนัชยั  เฉลิมพนสั 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 10778 

วนัที่ 22 มกราคม 2559 
 
15/166 ถนนนวลจนัทร์ 40 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี  28 มีนาคม 2558

2558 2557
หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 5,467,876.00 540,236.00
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 4 4,041,654.00 3,207,972.00
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 5 70,452,403.00 0.00
เงินทดรองจ่ายคา่ท่ีดิน 45,000,000.00 0.00
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 6 100,914,759.00 1,089,729.00
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 18,949.00 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 225,895,641.00 4,837,937.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 7 5,289,972.00 2,418,474.00
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,182,952.00 70,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,472,924.00 2,488,474.00
รวมสินทรัพย์ 232,368,565.00 7,326,411.00

(ลงช่ือ) .................................................. กรรมการ

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี.............เม่ือวนัท่ี..............................

( นายธนากร  ธนวริทธ์ิ )

หน่วย : บาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ

ประทบัตรา

นิติบคุคล
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2558 2557
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถ ือหุ้น หมายเหตุ

หนีส้ ินหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 8 33,000,508.00 6,241,921.00
สว่นของหนีส้ินระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี 10, 11 36,839,967.00 0.00

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 9 0.00 674,642.00

เงินประกนัผลงานค้างจ่าย 1,723,591.00 0.00
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 117,268.00 12,762.00

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน 71,681,334.00 6,929,325.00
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน 10 1,625,976.00 0.00
เงินกู้ ยืมระยะยาว 11 20,000,000.00 0.00

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน 21,625,976.00 0.00
รวมหนีส้ ิน 93,307,310.00 6,929,325.00

ส่วนของผู้ถ ือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,600,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100.00  บาท 12 160,000,000.00
หุ้นสามญั 100,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100.00  บาท 10,000,000.00

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามญั 1,600,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100.00  บาท 12 160,000,000.00
หุ้นสามญั 100,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  25.00  บาท 2,500,000.00

ขาดทนุสะสม (20,938,745.00) (2,102,914.00)
รวมส่วนของผู้ถ ือหุ้น 139,061,255.00 397,086.00

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถ ือหุ้น 232,368,565.00 7,326,411.00

(ลงช่ือ) .................................................. กรรมการ

( นายธนากร  ธนวริทธ์ิ )

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี  28 มีนาคม 2558

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หน่วย : บาท

ประทบัตรา

นิติบคุคล
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2558 2557

รายได้อ่ืน 261,677.00 10,273.00

ดอกเบีย้รับ 14,077.00 692.00

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 275,754.00 10,965.00
คา่ใช้จ่ายในการขาย (10,875,324.00) (902,295.00)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (8,195,137.00) (1,211,584.00)

รวมค่าใช้จ่าย (19,070,461.00) (2,113,879.00)
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิ (18,794,707.00) (2,102,914.00)

ต้นทนุทางการเงิน (41,124.00) 0.00

ขาดทุนสุทธ ิ (18,835,831.00) (2,102,914.00)

ขาดทุนต่อหุ้นข ัน้พ ืน้ฐาน (18.24) (21.03)

จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (หุ้น) 1,032,877 100,000

(ลงช่ือ) .................................................. กรรมการ

( นายธนากร  ธนวริทธ์ิ )

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 28 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ประทบัตรา

นิติบคุคล
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ทนุท่ีออกและ ขาดทนุ

เรียกชําระแล้ว สะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 29 มีนาคม 2556 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

ขาดทนุสทุธิ 0.00 (2,102,914.00) (2,102,914.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 28 มีนาคม 2557 2,500,000.00 (2,102,914.00) 397,086.00

รับชําระคา่หุ้น 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

เพ่ิมทนุ 12 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

ขาดทนุสทุธิ 0.00 (18,835,831.00) (18,835,831.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 28 มีนาคม 2558 160,000,000.00 (20,938,745.00) 139,061,255.00

( นายธนากร  ธนวริทธ์ิ )

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ

(ลงช่ือ) .................................................. กรรมการ

รวม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถ ือหุ้น

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 28 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

ประทบัตรา

นิติบคุคล



หน้า  6 

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

บริษัท  ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ ”) ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายแหง่

ประเทศไทยประเภทบริษัทฯ จํากดั เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 

1.2 บริษัทฯ มีสํานกังานตัง้อยู ่ณ เลขท่ี 18/71 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

1.3 บริษัทฯ ประกอบกิจการซือ้ ขาย  ท่ีดนิ  พฒันาท่ีดนิ  หมู่บ้านจดัสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

ทกุประเภท 

2. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

 นโยบายการบญัชีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินบริษัทฯ ได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบาง

ประเภทซึง่ใช้มลูคา่ตามท่ีอธิบายไว้ในนโยบายการบญัชี 

2.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

รายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ี

มี สภาพคลอ่งในการเปล่ียนมือสงูซึง่มีอายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและปราศจากภาระผกูพนั 

2.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงในมลูคา่ท่ีจะได้รับ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณจากหนีท่ี้คาดวา่จะเก็บ

เงินไม่ได้โดยอาศยัประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนีท่ี้คงค้างอยู่ ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินหนีส้ญูท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีท่ีเกิดขึน้ 
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ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

2.4 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า    

ซึง่ประกอบด้วยต้นทนุท่ีดนิ คา่ออกแบบ คา่สาธารณปูโภค คา่ก่อสร้าง ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่าย       

2.5 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์บนัทกึเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทนุ และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุ

หกัคา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่ (ถ้ามี) 

ต้นทุนเร่ิมแรกประกอบด้วยราคาซือ้ของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ ยืม และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การจดัหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ต้นทนุ

การกู้ ยืมท่ีเกิดขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอาคาร 

ต้นทนุการกู้ ยืมจะถกูรวมในขณะท่ีมีการก่อสร้าง และจะหยดุพกัทนัทีเม่ือสินทรัพย์นัน้ก่อสร้างเสร็จอย่างมี

นยัสําคญั หรือระหวา่งท่ีการดําเนินการพฒันาสนิทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขหยดุชะงกัลง 

ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของสนิทรัพย์ดงันี ้

เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 5   ปี 

อปุกรณ์เคร่ืองใช้ 5   ปี 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 5   ปี 

ยานพาหนะ 5   ปี 

อาคารชัว่คราว 4   ปี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ซึง่คํานวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด

ท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองหรือจํานวนท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หกั

ด้วยต้นทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์นัน้แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่  ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบั

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึน้ ซึ่งทําให้ราคาเปล่ียนแทนใน

ปัจจบุนัของสินทรัพย์เพิ่มขึน้อย่างเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์  สว่นค่าซ่อมแซมและ

คา่บํารุงรักษารับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึน้ 

กําไรขาดทนุจากการจําหน่าย ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จะคํานวณจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ และ

บนัทกึเป็นกําไรขาดทนุจากการดําเนินงาน 
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2.6 การบัญชีสาํหรับสัญญาเช่าระยะยาว – กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เช่า 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุตามมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ

ของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า โดยจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้ินและค่าใช้จ่าย

ทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบีย้คงท่ีต่อหนีส้ินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง

การเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาวสว่น ดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญาเช่าการเงินจะคดิคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์นัน้ 

สญัญาเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผู้ ให้เช่า จะ

จดัเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานจะบนัทกึใบงบกําไรขาดทนุโดยใช้

วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 

2.7 ประมาณการหนีส้ินและค่าใช้จ่าย 

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ี

บริษัทฯได้เกิดภาระท่ีจะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมาย อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตและจํานวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อยา่งมีเหตผุล      

2.8 ประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

1) ประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทํางบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการ ซึง่มีผลกระทบตอ่จํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน ด้วยเหตผุลนี ้ผลท่ีเกิดขึน้จริงในภายหลงัจงึอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้   

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินและทบทวนอยา่งตอ่เน่ืองในเร่ืองของการประมาณการ ข้อสมมตฐิาน 

และการใช้ดลุยพินิจ โดยการประเมินอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึง

การคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตท่ีผู้บริหารเช่ือวา่กระทําอยา่งมีเหตผุลภายใต้สถานการณ์ในขณะนัน้ 
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การประมาณการต้นทนุการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการคํานวณต้นทนุขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั บริษัทฯ ต้องประมาณต้นทนุทัง้หมดท่ีจะใช้ในการ

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน 

ต้นทนุคา่ออกแบบและก่อสร้าง ต้นทนุงานสาธารณปูโภค ต้นทนุการกู้ ยืมเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการ 

และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทนุดงักลา่วขึน้จากประสบการณ์ในการ

ประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริง

แตกตา่งจากประมาณการต้นทนุอยา่งมีสาระสําคญั 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายกุารใช้งานและมลูคา่ซากสําหรับ ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัท

โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนคา่เส่ือมราคาเม่ืออายกุารใช้งานมีความแตกตา่งไปจากประมาณการเดมิหรือ

ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 

2)  การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทนุของบริษัทฯ นัน้เพ่ือดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินงาน

อยา่งตอ่เน่ืองของบริษัทฯ  เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียอ่ืน 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทนุ บริษัทฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น การ

คืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สนิเพ่ือลดภาระหนี ้

2.9 การรับรู้รายได้ 

บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยัเม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมีการโอน

กรรมสทิธ์ิให้ผู้ ซือ้หลงัจากได้รับชําระจากผู้ ซือ้ครบถ้วนแล้ว 

รายได้ดอกเบีย้รับรู้ตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงตามสดัสว่นของเวลา 

2.10 การรับรู้ต้นทนุ 

ต้นทนุขายของหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั ได้ทําการแบ่งสรรต้นทนุท่ีดินและการพฒันาท่ีดินทัง้หมดท่ีคาด

วา่จะเกิดขึน้ (โดยคํานงึถงึต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงด้วย) ตามจํานวนหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยัตามเกณฑ์พืน้ท่ี

ท่ีขายในแตล่ะหน่วย แล้วจงึรับรู้เป็นต้นทนุขายในสว่นกําไรหรือขาดทนุตามรายได้จากการขายท่ีได้บนัทกึไว้ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บันทึกเป็น

คา่ใช้จ่ายเม่ือมีการขาย 

 



หน้า  10 

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

2.11 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพย์หรือพฒันาโครงการท่ีต้องใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า

สินทรัพย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือเม่ือการก่อสร้างเสร็จสิน้หรือหยุดชะงกัลง

จนกว่าจะมีการดําเนินการพฒันาตอ่ไป สว่นต้นทนุการกู้ ยืมอ่ืนถือเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทนุ

การกู้ ยืมประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมนัน้ 

สําหรับเงินกู้ ท่ีกู้ มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือพัฒนาโครงการ ดอกเบีย้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย

ดอกเบีย้ท่ีจ่ายจริงหกัด้วยรายได้จากการนําเงินกู้นัน้ไปลงทนุชัว่คราว สว่นเงินท่ีกู้มาเพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไป

ดอกเบีย้จะคํานวณโดยการคณูรายจ่ายของโครงการนัน้ด้วยอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ

คืออัตราถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของต้นทุนการกู้ ยืมในระหว่างปีท่ีไม่รวมต้นทุนการกู้ ยืมของเงินท่ีกู้ มา

โดยเฉพาะ 

3. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย 

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

เงินสดในมือ 0.00   161,212.00  

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 5,467,876.00   379,024.00  

รวม  5,467,876.00  540,236.00  

 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ประกอบด้วย 

 

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

ลกูหนีอ่ื้น 33,906.00  0.00 

คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 4,007,748.00  3,207,972.00 

รวม 4,041,654.00  3,207,972.00 
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ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

5. เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 

ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นเงินท่ีนําไปใช้ในการ

ดําเนินงาน โดยไม่มีการคดิดอกเบีย้และไมมี่หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

6. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 

ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างโครงการได้จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว (หมายเหต ุ11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

ท่ีดนิและคา่พฒันาโครงการเพ่ือขาย 30,069,336.00  0.00 

งานระหวา่งก่อสร้าง 68,613,836.00  1,089,796.00 

 98,683,172.00  1,089,796.00 

ต้นทนุการกู้ ยืมท่ีรวมเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งปี 2,231,587.00  0.00 

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 100,914,759.00  1,089,796.00 

อตัราดอกเบีย้ของต้นทนุเงินกู้ ยืม (ร้อยละตอ่ปี) 8.75%  0.00% 



หน้า  12 

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

7. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์  ประกอบด้วย 

 

 หน่วย : บาท 

 

28 มีนาคม 

2557 
 

เพิ่มขึน้  ลดลง 
 

28 มีนาคม 

2558 

ราคาทนุ        

เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 301,260.00  311,076.00  48,150.00  564,186.00 

อปุกรณ์เคร่ืองใช้ 41,512.00  27,533.00     0.00  69,045.00 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 87,390.00  118,996.00     0.00  206,386.00 

ยานพาหนะ    0.00  2,000,000.00     0.00  2,000,000.00 

อาคารชัว่คราว     0.00  3,698,192.00     0.00  3,698,192.00 

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,043,691.00  1,993,931.00  3,792,289.00  245,333.00 

รวม 2,473,853.00  8,149,728.00  3,840,439.00  6,783,142.00 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 22,517.00  95,958.00  13,033.00  105,442.00 

อปุกรณ์เคร่ืองใช้ 2,852.00  11,338.00     0.00  14,190.00 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 30,010.00  4,919.00     0.00  34,929.00 

ยานพาหนะ    0.00  196,164.00     0.00  196,164.00 

อาคารชัว่คราว  0.00  1,142,445.00     0.00  1,142,445.00 

รวม 55,379.00  1,450,824.00  13,033.00  1,493,170.00 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  2,418,474.00      5,289,972.00 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี                                                                                                                   55,379.00      1,450,824.00 

ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ภายใต้เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงิน ราคาทนุ 1.88 ล้านบาท 



หน้า  13 

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ประกอบด้วย 

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

เจ้าหนีก้ารค้า  1,561,629.00   0.00  

เงินรับลว่งหน้าคา่จอง  1,923,994.00   595,998.00  

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาจะซือ้จะขาย  7,343,966.00   1,684,998.00  

เงินรับลว่งหน้าคา่งวด  15,814,124.00   3,735,063.00  

คา่นายหน้าค้างจ่าย  2,704,621.00   0.00  

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย  3,652,174.00   225,862.00  

รวม  33,000,508.00   6,241,921.00  

9. เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
ในปี 2557 บริษัทฯ  มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันประเภททวงถาม โดยไม่คิดดอกเบีย้และไม่มี

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

10. เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย 

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน  2,110,518.00   0.00  

หกั ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชี  (229,575.00)   0.00  

 1,880,943.00   0.00  

หกั สว่นของหนีส้นิระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี  (254,967.00)   0.00  

เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 1,625,976.00   0.00  
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ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกู้ ยืมระยะยาว ประกอบด้วย 

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

เงินกู้ ยืมระยะยาว  56,585,000.00   0.00  

หกั สว่นของหนีส้นิระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี  (36,585,000.00)   0.00  

เงนิกู้ยืมระยะยาว 20,000,000.00   0.00  

บริษัทฯ ได้มีสัญญากู้ ยืมเงินจากธนาคารในประเทศสองแห่ง รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 มีดงันี ้

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

ยอดคงเหลือต้นปี  0.00   0.00  

เพิ่มขึน้  56,585,000.00   0.00  

ยอดคงเหลือปลายปี  56,585,000.00   0.00  

 

ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 รายละเอียดของวงเงินสนิเช่ือ สรุปได้ดงันี ้

วงเงนิสนิเช่ือ 

 

เงนิต้น 

 อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) 

 

เงื่อนไขการจ่ายชาํระคืน 

1) เงินกู้ ยืม

ระยะยาว  

 39.5 ล้านบาท  SPRL + 1% ตอ่ปี  ร้อ ย ล ะ  80% ข อ งรา ค า ซื อ้ ห รือ รา ค า

ประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า เม่ือมี

การปลดจํานองและโอนให้แก่ผู้ ซือ้  

  20.0 ล้านบาท  MLR 

 

 ร้อยละ 80% ของราคาซือ้แต่ไม่น้อยกว่า

ราคาท่ีกําหนดไว้ของสถาบนัการเงิน เม่ือมี

การปลดจํานองและโอนให้แก่ผู้ ซือ้  

2) หนงัสือคํา้

ประกนั  

 3 ล้านบาท  MLR  --  

 



หน้า  15 

ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

12. การเพิ่มทุน  

เม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม 2557 ตามการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียน

จาก 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 160 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,600,000 

หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี13 สงิหาคม 2557  

13. ภาระผูกพัน  

ณ วนัท่ี 28 มีนาคม บริษัทฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและสญัญางานก่อสร้าง ซึง่จะต้องจ่ายในอนาคต ดงันี ้

 หน่วย : บาท 

 2558  2557 

ไม่เกิน 1 ปี     

สญัญาเช่าท่ีดนิ  252,000.00   0.00  

สญัญางานก่อสร้าง  1,454,483.00   35,169,175.00  

รวม  1,706,483.00   35,169,175.00  

เกินกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 3 ปี     

สญัญาเช่าท่ีดนิ  0.00   0.00  

สญัญางานก่อสร้าง  0.00   1,454,483.00  

รวม  0.00   1,454,483.00  
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ขอรับรองวา่รายการข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

 

   

(ลงช่ือ)....................................................... กรรมการ        

(นายธนากร  ธนวริทธ์ิ) 

    

ประทบัตรา 

นิตบิคุคล 

    

14. การจัดประเภทรายการบัญชี  

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการทางบัญชีในงบการเงินสาหรับปีสิน้สุดวันท่ี 28 มีนาคม 2557 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการแสดงรายการบญัชีสาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ซึง่ไม่มีผลกระทบตอ่ขาดทนุและสว่น

ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว 

15. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ  

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ผู้ ถือหุ้นได้มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 

160 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 210 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,100,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 100) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558  

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2558 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 

210 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 410 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,100,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 100) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 

16. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกโดยกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

 

 



  

 

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559



1 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมิน

การนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 



2 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

28 มีนาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัทาํงบ

การเงินโดยนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มี

ส่วนไดเ้สียสาธารณะ และปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในปีก่อน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุด วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั และรายการปรับปรุงขอ้ผดิพลาดในอดีต และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2557 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีไดน้าํมาถือปฏิบติัใหม่และสะทอ้นรายการ

ปรับปรุงขอ้ผิดพลาดดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แต่

อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 (ก่อน

ปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

งบการเงินของบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 (ซ่ึงนาํมา

ปรับปรุงเพ่ือจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2557 ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

อ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 

งบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ของบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) ท่ี

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 30 กนัยายน 2559 



หมายเหตุ 28 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2558 29 มีนาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 33,633,737.19        5,467,875.76          540,236.09             
ลูกหน้ีอ่ืน 7 4,035,623.63          4,041,654.10          3,207,971.80          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          112,822,403.00      -                          
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 8 78,000,000.00        2,000,000.00          -                          
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย - สุทธิ 9 553,405,655.07      98,066,282.68        1,089,728.44          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 669,075,015.89      222,398,215.54      4,837,936.33          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 10 5,000,000.00          -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 11,808,203.38        5,289,972.34          2,418,473.74          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 340,378.07             -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 3,576,001.22          3,935,231.39          812,345.90             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,784,287.71          812,952.04             70,000.00               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,508,870.38        10,038,155.77        3,300,819.64          
รวมสินทรัพย์ 692,583,886.27      232,436,371.31      8,138,755.97          

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559
หน่วย : บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



หมายเหตุ 28 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2558 29 มีนาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 22,908,764.52        7,054,662.19          6,028,820.61          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14 39,290,294.87        25,082,083.44        225,861.76             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15 354,041.25             328,535.49             -                          
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 16 45,287,683.00        56,585,000.00        -                          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 9,465,220.74          -                          674,641.93             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,407,928.66          -                          -                          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 119,713,933.04      89,050,281.12        6,929,324.30          
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 15 817,619.62             1,171,660.91          -                          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 152,903,590.00      -                          -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 35,370.48               1,025.64                 -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 153,756,580.10      1,172,686.55          -                          
รวมหนีสิ้น 273,470,513.14      90,222,967.67        6,929,324.30          
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น                               17
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000,000.00      

หุ้นสามญั 1,600,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท 160,000,000.00      

หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท 10,000,000.00        

หุ้นท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000,000.00      
หุ้นสามญั 1,600,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท 160,000,000.00      
หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 25 บาท 2,500,000.00          

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 18 455,668.66             -                          -                          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,657,704.47          (17,786,596.36)      (1,290,568.33)         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 419,113,373.13      142,213,403.64      1,209,431.67          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 692,583,886.27      232,436,371.31      8,138,755.97          

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559
หน่วย : บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



หมายเหตุ 2559 2558
3 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 200,865,467.68      -                          
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ (120,649,055.98)    -                          
กําไรขั้นต้น 80,216,411.70        -                          
รายไดอ่ื้น 772,543.81             275,754.34             
ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,477,933.22)      (8,865,182.27)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,390,738.48)      (10,601,683.16)      
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 36,120,283.81        (19,191,111.09)      
ตน้ทุนทางการเงิน (1,523,919.26)         (427,802.43)            
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 34,596,364.55        (19,618,913.52)      
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 12 (7,696,395.06)         3,122,885.49          
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 26,899,969.49        (16,496,028.03)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 26,899,969.49        (16,496,028.03)      

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.09                        (0.16)                       

 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 3 310,958,904           100,721,154           

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 28 มีนาคม 2559
หน่วย : บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2557 ตามรายงานไว้เดิม 2,500,000.00            -                          (2,102,914.23)         397,085.77             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก

   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบตัิ 2 -                            -                          812,345.90             812,345.90             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2557 หลังปรับปรุง 2,500,000.00            -                          (1,290,568.33)         1,209,431.67          
รับชาํระทุนหุ้นสามญัเพิ่มระหวา่งปี 17 157,500,000.00        -                          -                          157,500,000.00      
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                          (16,496,028.03)      (16,496,028.03)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2558 160,000,000.00        -                          (17,786,596.36)      142,213,403.64      
รับชาํระทุนหุ้นสามญัเพิ่มระหวา่งปี 17 250,000,000.00        -                          -                          250,000,000.00      
สาํรองตามกฎหมาย 18 -                            455,668.66             (455,668.66)            -                          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                          26,899,969.49        26,899,969.49        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 410,000,000.00        455,668.66             8,657,704.47          419,113,373.13      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2559
หน่วย : บาท
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 28 มีนาคม 2559

2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 34,596,364.55             (19,618,913.52)            
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,921,497.09                1,154,105.76                
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 34,344.84                     1,025.64                       
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,523,919.26                427,802.43                   

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 38,076,125.74             (18,035,979.69)            

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีอ่ืน 6,030.47                       (833,682.30)                 
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (76,000,000.00)            (2,000,000.00)              
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (179,154,582.39)          (40,391,554.24)            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,971,335.67)              (627,000.00)                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14,140,796.14             604,304.75                   
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,208,211.43             24,856,221.68             

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาํเนินงาน (190,694,754.28)          (36,427,689.80)            
จ่ายดอกเบ้ีย (1,261,994.52)              (94,802.53)                   
จ่ายภาษีเงินได้ (4,929,236.23)              (115,952.04)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (196,885,985.03)          (36,638,444.37)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (5,000,000.00)              -                                
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126,817,668.00           46,762,470.00             
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (13,995,265.00)            (159,584,873.00)          
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (6,985,404.55)              (1,937,067.43)              
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (343,320.20)                 -                                

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 100,493,678.25           (114,759,470.43)          

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 28 มีนาคม 2559

2559 2558
หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (328,535.53)                 (499,803.60)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 278,496,388.28           3,033,475.00                
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (69,031,167.54)            (3,708,116.93)              
ตัว๋แลกเงินจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (200,000,000.00)          -                                
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (134,578,517.00)          -                                
เงินสดรับชาํระเงินเพิ่มทุน 50,000,000.00             -                                
รับชาํระเงินเพิ่มทุนโดยตัว๋แลกเงิน 200,000,000.00           157,500,000.00           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 124,558,168.21           156,325,554.47           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 28,165,861.43             4,927,639.67                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 5,467,875.76                540,236.09                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 33,633,737.19             5,467,875.76                

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งปีจากสญัญาเช่าทางการเงิน -                                1,630,000.00                
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 1,451,381.45                88,536.93                     
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 3,500,155.20                1,862,617.91                
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน 2,000,000.00                -                                
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 276,184,790.00           56,585,000.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่28 มนีาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ท่ีดิน พฒันาท่ีดิน หมู่บา้นจดัสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยทุ์ก

ประเภท โดยมี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน ตั้ งอยู่เลขท่ี  18/71 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆท่ี

ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและ

นาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้

สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณ

การกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้ง

งวดปัจจุบนัและอนาคต 

การเปลีย่นแปลงเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินโดยนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะเพ่ือให้งบการเงินท่ีนําเสนอให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และสะท้อนต่อฐานะทางการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ ไดดี้ยิ่งข้ึนและเพ่ือเป็นไปตามแผนการนาํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงิน ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษเีงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี ในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้บริษทั

ตอ้งไดรั้บ หรือจ่ายในอนาคต ตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้

ใช ้บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ี

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯ รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีมาโดยตลอด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกิจการไดรั้บ

บริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหน้ีสินเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุโดยใชก้ารคาํนวณตามหลกัคณิตศาสคร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทั

ฯ รับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว

ในปีปัจจุบันและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงโดยใช้วิธีปรับยอ้นหลังเสมือนว่าได้บันทึกค่าใช้จาย

ผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาโดยตลอด 

บริษทัฯ ไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐานการเงิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 และนาํเสนองบแสดงฐานการเงิน ณ 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

28 มีนาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน และไดใ้ช้

เกณฑ์ดงักล่าวในการจดัทาํงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ข้ึนเป็นคร้ังแรก เพ่ือแสดง

เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อ

รายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 28 ณ วนัท่ี 28 ณ วนัท่ี 29

 มีนาคม 2559  มีนาคม 2558  มีนาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 3,576,001.22      3,935,231.39      812,345.90         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานเพิ่มข้ึน 35,370.48           1,025.64             -                      

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 3,540,630.74      3,934,205.75      812,345.90         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพิ่มข้ึน 3,540,630.74      3,934,205.75      812,345.90         

หน่วย : บาท

 



  11  

2559 2558

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด

วนัที ่28 มนีาคม

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 35,370.48              1,025.64                

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (359,230.17)           3,122,885.49         

ขาดทุนสาํหรับปี(เพิ่มข้ึน)ลดลง (394,600.65)           3,121,859.85         

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (บาทต่อหุน้) (0.00) 0.03                       

หน่วย : บาท

 

รายการปรับปรุงงบการเงนิปีก่อน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั

บญัชีต่าง ๆ ในงบการเงินปีก่อน ๆ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 

2558 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบข้ึนใหม่ โดยมีผลกระทบต่อขาดทุนสะสมยกมาลดลงจาํนวน 0.81 ลา้นบาท และ

ขาดทุนสุทธิสาํหรับปีลดลงจาํนวน 2.34 ลา้นบาท แสดงผลกระทบไดด้งัน้ี 

ขาดทุนสุทธิ

29 มีนาคม 2558 29 มีนาคม 2557 28 มีนาคม 2558

ขาดทุนสะสมยกมาก่อนปรับปรุง 20,938,744.90    2,102,914.23      

ขาดทุนสุทธิก่อนปรับปรุง 18,835,830.67       

รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน - ก่อนภาษีเงินได้

1. ค่านายหนา้ (2,698,139.00)     -                      (2,698,139.00)        

2. ค่าใชจ่้ายบวกกลบั 3,093,517.60      -                      3,093,517.60         

4. ดอกเบ้ียจ่าย 386,678.61         -                      386,678.61            

รวม 782,057.21         -                      782,057.21            

รายการปรับปรุงเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการราย

งานทางการเงินมาถือปฏิบติั

1. ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,025.64             -                      1,025.64                

2. รายไดภ้าษีเงินได้ (3,935,231.39)     (812,345.90)        (3,122,885.49)        

รวม (3,934,205.75)     (812,345.90)        (3,121,859.85)        

ยอดหลงัปรับปรุง 17,786,596.36    1,290,568.33      16,496,028.03       

หน่วย : บาท

ขาดทุนสะสมยกมา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา

วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก

รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็

ได ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ 

เลือกรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน

เน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผู ้

ลงทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้

ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถ

ใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วน

การถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลให้ฝ่าย

บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่

และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ยการร่วมการ

งาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบ

การเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า

ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน

ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธีเปล่ียนทนัที

เป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือ

ปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัยเม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอน

กรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อหลงัจากไดรั้บชาํระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามสัดส่วนของเวลา 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

ตน้ทุนขายของหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนท่ีดินและการพฒันาท่ีดินทั้งหมดท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามจาํนวนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัตามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขายในแต่

ละหน่วย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในส่วนกาํไรหรือขาดทุนตามรายไดจ้ากการขายท่ีไดบ้นัทึกไว ้

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

มีการขาย 
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม

จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในมูลค่าท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงิน

ไม่ได ้โดยอาศยัประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ีในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีตดัเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีท่ีเกิดข้ึน 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันา

และการขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย

โดยประมาณ  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการไดม้า 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืมและ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใชใ้น

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี :- 

อายกุารใหป้ระโยชน์ (จาํนวนปี)

อาคารชัว่คราว ตามอายสุญัญาเช่า

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5

ยานพาหนะ 5
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ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาด

วา่จะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองหรือจาํนวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืน 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเดิม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนั

ของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และบนัทึก

เป็นกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

ต้นทุนการกู้ยืม  

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้

พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้

ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบด้วย

ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหลงัหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดั

จาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 ปี 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหผู้เ้ช่าทรัพยสิ์น จะ

ถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า

หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้ง

จ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง 

ยอดคงเหลือของภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบ

กาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใช้

งานโดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธี

เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุาร

ทาํงานของพนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงาน

ให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็น

อตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่

ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลกาํไร

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึน

แลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระ

ผกูพนันั้น และบริษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ บันทึกภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น

จาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ

จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการ

ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปีเสมือนหน่ึงการลดมูลค่าหุน้ไดมี้การทาํตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2557 

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงิน

ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

การประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการคาํนวณตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯ ตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ

และก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้มืเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวน

การประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเม่ือต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมี

สาระสาํคญั 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

สินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี

ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จาํนวน
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความ

เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา

มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทางตรงและโดย

ทางออ้มในหุน้สามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูล

ฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

2559 2558

"ปรับปรุงใหม่"

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 112,822                     -                            

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 13,995                       159,585                    

ลดลงระหวา่งปี (126,817)                   (46,763)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี -                             112,822                    

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                             675                           

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 278,496                     3,033                        

ลดลงระหวา่งปี (269,031)                   (3,708)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 9,465                         -                            

หน่วย : พนับาท

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํสัญญากูย้มืเงิน และไม่มี

การคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 



  19  

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,530,000.00            450,000.00               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 15,325.08                 -                            

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 4,545,325.08            450,000.00               

หน่วย : บาท

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 32,767,228.21          5,164,927.82            

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 866,508.98               302,947.94               

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 33,633,737.19          5,467,875.76            

หน่วย : บาท

 

7. ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

ลูกหนีอ่ื้น

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 2,000,600.00            -                            

เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,578,897.91            4,007,747.79            

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 376,615.71               -                            

ลูกหน้ีอ่ืน 79,510.01                 33,906.31                 

รวมลูกหนีอ่ื้น 4,035,623.63            4,041,654.10            

หน่วย : บาท
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8. เงนิมดัจําค่าทีด่ิน 

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

"ปรับปรุงใหม่"

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 78,000,000.00           2,000,000.00             

หน่วย : บาท

บริษทัฯ จ่ายเงินซ้ือท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในอนาคตของบริษทัฯ โดยมี

ภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าท่ีดินตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน (หมายเหตุ 24) 

ระหวา่งปี 2559 บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินโครงการ HYBRIDE ไปเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือขาย 

9. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

"ปรับปรุงใหม่"

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 460,116,315.50         28,252,601.00           

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 186,142,770.96         58,154,734.61           

ระบบสาธารณูปโภค 9,164,696.68             3,466,926.37             

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 14,385,988.26           6,757,205.22             

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,244,939.65             1,434,815.48             

รวม 674,054,711.05         98,066,282.68           

หกั จาํนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้จนถึงปัจจุบนั (120,649,055.98)        -                             

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 553,405,655.07         98,066,282.68           

หน่วย : บาท

 
ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 ท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั

บางส่วนไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดบ้ันทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 2.81 ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดโ้อนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็นตน้ทุนขาย

จาํนวน 120.65 ลา้นบาท  
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10. เงนิฝากสถาบันการเงินทีม่ภีาระผูกพนั 

บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ตามวงเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯไม่สามารถนําเงินฝากธนาคารบัญชีดังกล่าวไปใช้เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน 

นอกเหนือจากการใชจ่้ายชาํระดอกเบ้ียจ่าย (หมายเหตุ 16) 

11. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ประกอบดว้ย: 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี

29 มีนาคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง/โอนออก 28 มีนาคม 2559

ราคาทุน

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 839,618.10        1,171,666.24     -                     2,011,284.34     

ยานพาหนะ 2,000,000.00     1,950,000.00     -                     3,950,000.00     

อาคารชัว่คราว 3,698,192.12     487,080.29        -                     4,185,272.41     

งานระหวา่งก่อสร้าง 245,332.81        5,221,272.28     (393,232.81) 5,073,372.28     

รวม 6,783,143.03     8,830,018.81     (393,232.81) 15,219,929.03   

ค่าเส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (154,561.92) (255,856.83) -                     (410,418.75)

ยานพาหนะ (196,164.29) (445,819.45) -                     (641,983.74)

อาคารชัว่คราว (1,142,444.48) (1,216,878.68) -                     (2,359,323.16)

รวม (1,493,170.69) (1,918,554.96) -                     (3,411,725.65)

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 5,289,972.34     11,808,203.38   

หน่วย : บาท

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 จาํนวน 1.92 ล้านบาท และ 1.15 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 

 29 มีนาคม 2558 กาํไรขาดทุน  28 มีนาคม 2559

"ปรับปรุงใหม่"

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,016                 1,553                                3,569                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                     7                                       7                        

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 1,919                 (1,919)                              -                     

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,935                 (359)                                 3,576                 

หน่วย : พนับาท

 

 (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ส้ินสุด 28 มีนาคม มีดงัน้ี 

2559 2558

"ปรับปรุงใหม่"

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34,596                      (19,619)                     

อตัราภาษีท่ีใช้ 20% 20%

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 6,919                        (3,924)                       

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 777                           801                           

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,696                        (3,123)                       

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 22% 16%

หน่วย : พนับาท

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 

2559 และ 2558 โดยอาศยัพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้

รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อย

ละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 

มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2557 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการ

ลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่

ไม่เกิน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

เจ้าหนีก้ารค้า "ปรับปรุงใหม่"

เจา้หน้ีการคา้ 6,333,833.14              -                              

เช็คจ่ายล่วงหนา้ 3,434,830.27              154,110.16                 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 9,768,663.41              154,110.16                 

เจ้าหนีอ่ื้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,174,066.82              4,383,100.61              

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 829,657.38                 262,055.98                 

เงินประกนัผลงาน 5,803,893.01              1,723,590.97              

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 493,879.09                 110,267.64                 

เงินรับล่วงหนา้ค่าส่วนกลาง 1,700,761.20              -                              

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 1,539,918.38              88,536.93                   

เจา้หน้ีอ่ืน 597,925.23                 332,999.90                 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 13,140,101.11            6,900,552.03              

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 22,908,764.52            7,054,662.19              

หน่วย : บาท

 

14. เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

"ปรับปรุงใหม่"

เงินจอง 2,129,197.00                1,923,994.00                

เงินทาํสญัญา 5,645,968.00                7,343,966.00                

เงินดาวน์ 31,898,961.37              16,205,366.94              

หกั ส่วนลดเงินดาวน์ (383,831.50)                 (391,243.50)                 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ 39,290,294.87              25,082,083.44              

หน่วย : บาท
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

"ปรับปรุงใหม่"

ไม่เกนิ 1 ปี

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 429,911.96                429,911.96                

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (75,870.71)                 (101,376.47)               

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงนิขั้นตํา่ 354,041.25                328,535.49                

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 880,693.90                1,310,605.90             

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (63,074.28)                 (138,944.99)               

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงนิขั้นตํา่ 817,619.62                1,171,660.91             

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงนิ 1,403,835.91             1,803,835.71             

หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึงสาํหรับยานพาหนะ โดยสัญญา

เช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

วงเงิน 124.00 ลา้นบาท 21,287,683.00             20,000,000.00             

วงเงิน 39.50 ลา้นบาท -                               36,585,000.00             

วงเงิน 72.65 ลา้นบาท 24,000,000.00             -                               

วงเงิน 155.00 ลา้นบาท 155,000,000.00           -                               

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (2,096,410.00)              

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 198,191,273.00           56,585,000.00             

หกั เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (45,287,683.00)            (56,585,000.00)            

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 152,903,590.00           -                               

หน่วย : บาท
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บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

2559 2558

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 391.15 163.5

หน่วย : ลา้นบาท

 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นวงเงิน

กูย้ืมระยะยาว จาํนวน 72.65 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจ่ายชาํระค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคาร และค่าลิฟท์

โดยสารสําหรับโครงการ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี กาํหนดชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 36 เดือน นบั

จากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นวงเงิน

กูย้มืระยะยาว จาํนวน 155 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจ่ายชาํระค่าท่ีดิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-

1.5 ต่อปี กาํหนดชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็น

วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 124 ลา้นบาท และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 3 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์น

การจ่ายชาํระค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคาร และค่าพฒันาสาธารณูปโภคโครงการ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 

ต่อปี กาํหนดชาํระใหเ้สร็จส้ินภายใน 24 เดือน นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นวงเงิน

กูย้ืมระยะยาว จาํนวน 39.50 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจ่ายชาํระค่าท่ีดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยมี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ SPRL+1 ต่อปี กาํหนดชาํระใหเ้สร็จส้ินภายใน 36 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา 

การชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ กาํหนดให้ชาํระคืนในอตัราร้อยละ 70 - 80 ของราคา

ขายหรือราคาประเมินแลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า เม่ือมีการขอปลดจาํนองพ้ืนท่ีและโอนให้แก่ผูซ้ื้อรายย่อยใน

โครงการ ทั้งน้ีราคาขายต่อยูนิตตอ้งไม่ตํ่ากว่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560 - 2562 

โดยเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งหมดคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

จาํนาํบตัรเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ  

17. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ แปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีมติใหบ้ริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่า

ท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท (จากเดิมหุน้สามญั 4,100,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ

และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ไดมี้มติให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจด

ทะเบียน จาํนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 210,000,000 บาท เป็น 
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จาํนวน 410,000,000 บาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

13 กรกฎาคม 2558 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 ไดมี้มติให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจด

ทะเบียน จาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 160,000,000 บาท เป็น 

จาํนวน 210,000,000 บาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

19 พฤษภาคม 2558 

18. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

เงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

บริษทั มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม ดงัน้ี 

2559 2558

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา

    อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย(เพิ่มข้ึน) ลดลง (455.34)                        (96.98)                          

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นระหวา่งปี 575.99                          96.98                            

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 6.86                              0.92                              

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4.83                              0.45                              

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1.92                              1.15                              

ค่าการตลาด 6.67                              4.96                              

ค่านายหนา้ 3.53                              3.21                              

ค่าใชจ่้ายในการโอน 7.68                              -                               

หน่วย : บาท

 

20. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัดาํเนินงานในส่วนธุรกิจเดียว ซ่ึงเป็นการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบอาคารชุด รวมทั้งดาํเนินธุรกิจ

ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดงันั้นรายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วน

งานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวไว ้
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21. รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงและจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 

และ งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน

ปีปัจจุบนัแสดงผลกระทบได ้ดงัน้ี 

ก่อนจดั รายการ รายการจดั หลงัจดั

ประเภทใหม่ ปรับปรุง ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,452,403.00     -                       42,370,000.00     112,822,403.00   

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 45,000,000.00     -                       (43,000,000.00) 2,000,000.00       

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย-สุทธิ 100,914,758.71   (3,478,476.03) 630,000.00 98,066,282.68     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 18,949.08            -                       (18,949.08) -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                       3,935,231.29       -                       3,935,231.29       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,182,952.04       -                       (370,000.00) 812,952.04          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,000,508.42     (2,704,621.40) (23,241,224.83) 7,054,662.19       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ -                       -                       25,082,083.44 25,082,083.44     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี -                       -                       328,535.49 328,535.49          

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 36,839,967.00     -                       19,745,033.00 56,585,000.00     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 117,267.64          -                       (117,267.64) -                       

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 1,723,590.97       -                       (1,723,590.97) -                       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 1,880,942.90       8,202.58 (717,484.57) 1,171,660.91       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 20,000,000.00     -                       (20,000,000.00) -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                       1,025.64              -                       1,025.64              

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ดอกเบ้ียรับ 261,677.51 -                       14,076.83 275,754.34          

รายไดอ่ื้น 14,076.83 -                       (14,076.83) -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,875,324.27     (2,698,139.00) 687,997.00          8,865,182.27       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,195,136.92       3,094,543.24 (687,997.00) 10,601,683.16     

ตน้ทุนทางการเงิน 41,123.82            386,678.61          -                       427,802.43          

รายไดภ้าษีเงินได้ -                       3,122,885.49 -                       3,122,885.49

หน่วย : บาท

28 มีนาคม 2558
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22. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาจะซ้ือจะขายซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ  

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เน่ืองจากบริษทัฯ มี

นโยบายป้องกนัความเส่ียงโดยจดัใหมี้การวางเงินดาวน์ อตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาจะซ้ือจะขายและโอน

กรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคา้เม่ือจ่ายเงินครบตามสัญญาดงักล่าว 

ราคายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัใชว้ธีิการและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของตราสารทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีการคา้มีราคาตามบญัชีเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน มีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรได ้และเจา้หน้ีการคา้ มีราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรม

โดยประมาณ 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว จะไม่

แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญั กบัราคาตามบญัชี 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝาก และ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

บริษทัเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราลอยตวัตาม

อตัราดอกเบ้ีย MLR 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน 

23. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

และการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนเป็น 0.65:1 

และ 0.63:1 ตามลาํดบั  
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

24.1 ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง

โครงการของบริษทัฯ ประมาณ 54.06 ลา้นบาท และ 1.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

24.2 ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะ

ขายท่ีดิน  เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งโครงการของบริษัทฯ ประมาณ  158.58 ล้านบาท และ 52.40 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

24.3 ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารสํานกังานขาย จาํนวน 

1.43 ลา้นบาท 

24.4 ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2.74 

ลา้นบาท 

24.5 ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซ่ึงมีอายุ

สัญญา ไม่เกิน 2 ปีจาํนวน จาํนวน 0.63 ลา้นบาท 

25. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อขอ้มูลและตวัเลขเปรียบเทียบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดี

เวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะ

กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลและตวัเลขเปรียบเทียบนั้นจดัทาํโดยผูบ้ริหาร ซ่ึงยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงหรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่องบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 หรือไม่ 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ

เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 

มีนาคม เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม โดยเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีแรกตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

อย่างไรก็ดีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ให้ผูใ้ช้งบ

การเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ได ้

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

− ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้ งใจละเวน้การบันทึกรายการหรือแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 
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− ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั  

− ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

− สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ี

เก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้

จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง  

− ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

− ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบ

จากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ยกเวน้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 ซ่ึงลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 



บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2559 2558
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 107,062,727.03     104,361,923.15     18,095,209.26       
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5, 7 8,491,870.52         12,021,503.45       7,636,011.28         
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,725,402.93         2,756,252.93         122,297,206.33     
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน -                         -                         217,301,200.00     
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย - สุทธิ 8 1,119,939,628.28  1,119,939,628.28  207,834,112.99     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,238,219,628.76  1,239,079,307.81  573,163,739.86     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                         999,800.00            -                         
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 29,786,798.85       29,609,969.81       6,797,694.82         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,693,917.91         3,693,917.91         35,187.25              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,901,529.41         1,901,529.41         5,092.24                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,396,794.49       10,205,330.34       5,042,892.50         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 45,779,040.66       46,410,547.47       11,880,866.81       
รวมสินทรัพย์ 1,283,998,669.42  1,285,489,855.28  585,044,606.67     

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 12 74,147,702.87       73,052,201.13       14,482,863.58       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13 374,461.83            374,461.83            319,509.84            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 14 103,000,000.00     103,000,000.00     135,457,529.93     
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15 10,000,000.00       10,000,000.00       -                         
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 31,967,340.41       31,967,340.41       -                         
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 154,276,543.43     154,276,543.43     33,369,027.02       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         -                         1,002,815.17         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 373,766,048.54     372,670,546.80     184,631,745.54     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 13 534,164.98            534,164.98            908,626.85            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 14 236,681,260.00     236,681,260.00     -                         
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 15 253,000,000.00     253,000,000.00     -                         
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 8,659,656.90         8,659,656.90         -                         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 847,990.17            847,990.17            25,461.20              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 499,723,072.05     499,723,072.05     934,088.05            
รวมหนีสิ้น 873,489,120.59     872,393,618.85     185,565,833.59     
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               16
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลค่า หุน้ละ 1 บาท 410,000,000.00     410,000,000.00     410,000,000.00     

หุน้ท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลค่า หุน้ละ 1 บาท 410,000,000.00     410,000,000.00     410,000,000.00     
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 17 501,198.10            501,198.10            177,591.96            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,601.01                 2,595,038.33         (10,698,818.88)      
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 410,509,799.11     413,096,236.43     399,478,773.08     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (250.28)                  -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 410,509,548.83     413,096,236.43     399,478,773.08     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,283,998,669.42  1,285,489,855.28  585,044,606.67     

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2559 2558
3, 18

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 412,288,746.13     412,288,746.13     108,749,543.00     
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (263,153,632.53)    (263,153,632.53)    (69,475,772.46)      
กําไรขั้นต้น 149,135,113.60     149,135,113.60     39,273,770.54       
รายไดอ่ื้น 7,397,995.62         8,343,492.29         388,404.01            
ค่าใชจ่้ายในการขาย (92,386,687.74)      (91,472,465.19)      (16,842,589.81)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (47,898,716.52)      (47,171,548.14)      (17,035,483.92)      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 16,247,704.96       18,834,592.56       5,784,100.82         
ตน้ทุนทางการเงิน (1,124,032.95)        (1,124,032.95)        (673,544.12)           
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 15,123,672.01       17,710,559.61       5,110,556.70         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (4,093,096.26)        (4,093,096.26)        (1,558,717.57)        
กําไรสําหรับปี 11,030,575.75       13,617,463.35       3,551,839.13         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 11,030,575.75       13,617,463.35       3,551,839.13         

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 11,031,026.03       13,617,463.35       3,551,839.13         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (450.28)                  -                         -                         

11,030,575.75       13,617,463.35       3,551,839.13         

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 11,031,026.03       13,617,463.35       3,551,839.13         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (450.28)                  -                         -                         

11,030,575.75       13,617,463.35       3,551,839.13         

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.027                      0.033                      0.012                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 3 410,000,000          410,000,000          284,657,534          

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 15,123,672.01       17,710,559.61       5,110,556.70         
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,281,165.80         9,266,651.44         2,274,744.25         
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (96,915.54)             (96,915.54)             -                         
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 8,659,656.90         8,659,656.90         -                         
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 822,528.97            822,528.97            25,461.20              
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,124,032.95         1,124,032.95         673,544.12            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 34,914,141.09       37,486,514.33       8,084,306.27         
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีอ่ืน 1,995,425.07         (1,725,672.01)        (5,702,463.92)        
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (15,323,424.76)     (15,323,424.76)     (221,620,778.96)   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,353,901.99)        (5,162,437.84)        (4,614,240.46)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 45,643,216.31       44,619,064.57       12,686,551.87       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 120,907,516.41     120,907,516.41     11,278,994.76       

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 182,782,972.13     180,801,560.70     (199,887,630.44)   
จ่ายดอกเบ้ีย (17,879,626.31)     (17,879,626.31)     (3,989,855.79)        
จ่ายภาษีเงินได้ (9,843,632.91)        (9,652,168.76)        (1,341,295.23)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 155,059,712.91     153,269,765.63     (205,218,781.46)   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559 2559 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 195,608,981.60     195,708,981.60     69,436,037.28       
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (76,037,178.20)     (76,168,028.20)     (184,233,243.61)   
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (999,800.00)           -                         
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (31,153,400.44)     (31,033,407.04)     (2,750,359.53)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,750,000.00         1,750,000.00         -                         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,801,098.70)        (3,801,098.70)        (36,380.00)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 86,367,304.26       85,456,647.66       (117,583,945.86)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (319,509.88)           (319,509.88)           (366,114.17)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 224,263,525.74     224,263,525.74     -                         
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (192,296,185.33)   (192,296,185.33)   (6,054,281.58)        
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (184,107,529.93)   (184,107,529.93)   (43,674,875.07)     
เงินสดรับชาํระเงินเพิ่มทุน -                         -                         50,000,000.00       
รับชาํระเงินเพิ่มทุนโดยตัว๋แลกเงิน -                         -                         200,000,000.00     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 200.00                   -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (152,459,499.40)   (152,459,699.40)   199,904,729.18     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 88,967,517.77       86,266,713.89       (122,897,998.14)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 18,095,209.26       18,095,209.26       140,993,207.40     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 107,062,727.03     104,361,923.15     18,095,209.26       

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2,627,585.81         2,556,235.81         77,996.39              
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งปี 28,149,630.53       28,149,630.53       3,779,870.42         
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน 217,301,200.00     217,301,200.00     -                         
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบุคคลภายนอก 651,331,260.00     651,331,260.00     134,652,405.00     
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รวม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร บริษทัใหญ่ มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 410,000,000.00   177,591.96            (10,698,818.88)  399,478,773.08     -                       399,478,773.08  

สาํรองตามกฎหมาย 17  -                          323,606.14            (323,606.14)        -                            -                        -                         

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น  -                           -                             -                         -                           200.00              200.00                 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  -                           -                            11,031,026.03   11,031,026.03      (450.28)             11,030,575.75    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 410,000,000.00   501,198.10            8,601.01            410,509,799.11    (250.28)             410,509,548.83  

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

หน่วย : บาท
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บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้

หมายเหตุ ท่ีออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 160,000,000.00        -                          (14,073,066.05)     145,926,933.95    
รับชาํระทุนหุน้สามญัเพิ่มระหวา่งปี 16 250,000,000.00        -                          -                        250,000,000.00    
สาํรองตามกฎหมาย 17 -                            177,591.96             (177,591.96)          -                        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                          3,551,839.13        3,551,839.13        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 410,000,000.00        177,591.96             (10,698,818.88)     399,478,773.08    
สาํรองตามกฎหมาย 17 -                            323,606.14             (323,606.14)          -                        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                          13,617,463.35      13,617,463.35      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 410,000,000.00        501,198.10             2,595,038.33        413,096,236.43    

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                        8
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ท่ีดิน พัฒนาท่ีดิน หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์                         

ทุกประเภท โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน ตั้ งอยู่เลขท่ี 18/71 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 

การเปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบัญชี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเปล่ียนแปลง

รอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม โดย เร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีแรก 

ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์ห้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ได ้

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”)  

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าว

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่

คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆท่ี

ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและ

นาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้

สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณ

การกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้ง

งวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวม ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

ประเทศท่ีจดัตั้ง สดัส่วนการถือหุน้และ

และสถานท่ีหลกั สิทธิออกเสียงของ

ช่ือบริษทัยอ่ย ของธุรกิจ กิจกรรมหลกั กิจการ (ร้อยละ)

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั ไทย ใหบ้ริการเป็นตวัแทน 

และนายหนา้ ในการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์

99.98

 

ข) บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการ

ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมน้ีแลว้ 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน

ท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อ

หุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคา

ทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 

และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
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มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการ

บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้

และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไว้

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการ

ตอ้งใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน

ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับ

ยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้

พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อ รายไดจ้าก

การขายดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคาในสัญญาซ้ือขายสุทธิจากส่วนลด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นตวัแทน และนายหนา้ ในการขายอสังหาริมทรัพย ์รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการแลว้

เสร็จตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามสัดส่วนของเวลา 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

ตน้ทุนการขายหน่วยในอาคารชุด บนัทึกตามตน้ทุนการพฒันาทั้ งหมดของโครงการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดย

คาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) โดยแบ่งสรรตน้ทุนให้แก่หน่วยในอาคารชุด ตามเกณฑ์มูลค่าขายและเกณฑ์พ้ืนท่ี 

และรับรู้เป็นตน้ทุนตามการรับรู้รายได ้

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

มีการขาย 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงิน

สด 

ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในมูลค่าท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้โดยอาศยั

ประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันา

และการขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย

โดยประมาณ  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการไดม้า 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืมและ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใชใ้น

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงตามวธีิราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี :- 
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อายกุารใหป้ระโยชน์ (จาํนวนปี)

หอ้งตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 4 - 5 หรือ ตามอายสุญัญาเช่า

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3, 5

แบบจาํลอง 5

ยานพาหนะ 5
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาด

วา่จะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองหรือจาํนวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืน 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเดิม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนั

ของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และบนัทึก

เป็นกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน

รอบบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

ต้นทุนการกู้ยืม  

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้

พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้

ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบด้วย

ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหลงัหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดั

จาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 ถึง 10 ปี 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหผู้เ้ช่าทรัพยสิ์น จะ

ถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า

หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้ง

จ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง 

ยอดคงเหลือของภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบ

กาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใช้

งานโดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 
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สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธี

เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุาร

ทาํงานของพนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงาน

ให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็น

อตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่

ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลกาํไร

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึน

แลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระ

ผกูพนันั้น และบริษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  



17 

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้

ใชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออก

ในระหวา่งปี เสมือนหน่ึงการลดมูลค่าหุน้ไดมี้การทาํตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงิน

ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

การประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการคาํนวณตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯ ตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ

และก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้มืเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวน

การประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเม่ือต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมี

สาระสาํคญั 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

สินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี

ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จาํนวน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความ

เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา

มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ 

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จาํกดั บริษทัยอ่ย

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีซี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั กรรมการร่วมกนั
 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทางตรงและโดย

ทางออ้มในหุน้สามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูล

ฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี บริษทัฯ มีรายการสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

2559 2559

บริษัทย่อย

รายไดอ่ื้น -                                   1,980                               

ค่าใชจ่้ายในการขาย -                                   2,732                               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,571,645.16      12,571,645.16      3,150,000.00      

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 732,558.05           732,558.05           14,558.82           

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 13,304,203.21      13,304,203.21      3,164,558.82      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ

การเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2559 2559 2558

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -                       438                      -                       

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั 795                      795                      -                       

795                      1,233                   

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -                       2,746                   -                       

รายได้ค้างรับอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -                       2,118                   -                       

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -                       31                        -                       

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั 2,689                   2,689                   -                       

บริษทั ทีซี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 36                        36                        -                       

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       122,297               

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 2,725                   2,756                   122,297               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

2559 2559 2558

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษัทย่อยและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                        -                        -                      

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2,827                    2,958                    -                      

ลดลงระหวา่งปี (102)                      (202)                      -                      

ยอดคงเหลือส้ินปี 2,725                    2,756                    -                      

กรรมการ

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 122,297                122,297                7,500                  

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 73,210                  73,210                  184,233              

ลดลงระหวา่งปี (195,507)               (195,507)               (69,436)               

ยอดคงเหลือส้ินปี -                        -                        122,297              

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,725                    2,756                    122,297              

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงินให้กู ้ยืมแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันดังกล่าวไม่ได้จัดทาํสัญญากู้ยืมเงิน และไม่มีการคิดดอกเบ้ีย

ระหวา่งกนั 

2559 2559 2558

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

กรรมการ 31,967                   31,967                   -                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ดงัน้ี 

2559 2559 2558

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

กรรมการ

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                        -                          6,054                  

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 224,264                224,264                  -                      

ลดลงระหวา่งปี (192,296)               (192,296)                 (6,054)                 

ยอดคงเหลือส้ินปี 31,967                  31,967                    -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

 

เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํสัญญากูย้มืเงิน และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

เงินสดในมือ 42,000.00             12,000.00             26,551.96           

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 106,320,995.39   103,700,416.70   15,662,288.85    

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 699,731.64           649,506.45           2,406,368.45      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107,062,727.03   104,361,923.15   18,095,209.26    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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7. ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

ลูกหน้ีอ่ืน

เงินล่วงหนา้พนกังาน 764,110.53          764,110.53          -                       

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,536.91              1,536.91              3,047,193.00       

เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 999,526.66          999,526.66          2,459,131.33       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,542,029.00       3,542,029.00       42,088.46            

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 1,536,767.44       2,815,044.29       -                       

รายไดค้า้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       2,118,412.75       -                       

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -                       -                       439,993.56          

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 201,071.07          1,020.40              -                       

เงินประกนัค่าไฟฟ้า นํ้ าประปา 199,270.27          199,270.27          -                       

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 795,096.30          1,232,740.30       -                       

อ่ืนๆ 452,462.34          347,812.34          1,647,604.93       

รวมลูกหน้ีอ่ืน 8,491,870.52       12,021,503.45     7,636,011.28       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,093,973,433.08    1,093,973,433.08    90,505,116.00          

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 216,116,163.78       216,116,163.78       162,883,378.31        

ระบบสาธารณูปโภค 17,883,951.00         17,883,951.00         8,101,534.14            

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 25,910,916.36         25,910,916.36         12,039,986.58          

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 30,401,243.08         30,401,243.08         3,779,870.42            

รวม 1,384,285,707.30    1,384,285,707.30    277,309,885.45        

หกั จาํนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้

จนถึงปัจจุบนั (264,346,079.02)      (264,346,079.02)      (69,475,772.46)         

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือขาย - สุทธิ 1,119,939,628.28    1,119,939,628.28    207,834,112.99        

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั

บางส่วนไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 14) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 28.15 ลา้นบาท และ 3.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดโ้อนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็น

ตน้ทุนขายจาํนวน 263.15 ลา้นบาท และ 69.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 

ประเทศท่ีจดัตั้ง

และสถานท่ีหลกั

ช่ือบริษทัยอ่ย ของธุรกิจ กิจกรรมหลกั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั ไทย ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเป็นตวัแทน 

นายหนา้ในการขายอสงัหาริมทรัพย์

99.98 1,000,000.00 999,800.00 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 999,800.00                   

สดัส่วนการถือหุน้และ

สิทธิออกเสียงของ

กิจการ (ร้อยละ) ทุนเรียกชาํระแลว้

หน่วย : บาท

เงินลงทุนตามราคาทุน

 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั จาํนวน 9,998 หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท เรียกชาํระแลว้ 100 บาท รวมเป็นเงิน

ลงทุนจาํนวน 999,800 บาท
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10. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย: 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559
เพิ่มข้ึน ลดลง/โอนออก

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559

ราคาทุน

หอ้งตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 6,680,394.50      27,858,466.26   -                     34,538,860.76    

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 1,428,820.97      3,225,449.99     -                     4,654,270.96       

แบบจาํลอง -                      747,070.00        -                     747,070.00          

ยานพาหนะ 2,000,000.00      1,950,000.00     (1,950,000.00)   2,000,000.00       

งานระหวา่งก่อสร้าง -                      6,303,847.15     (6,303,847.15)   -                       

รวม 10,109,215.47   40,084,833.40   (8,253,847.15)   41,940,201.72    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

หอ้งตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (2,479,763.94)    (7,720,355.73)   -                     (10,200,119.67)   

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน (331,767.43)       (670,493.44)      -                     (1,002,260.87)     

แบบจาํลอง -                      (50,200.71)        -                     (50,200.71)          

ยานพาหนะ (499,989.28)       (697,747.88)      296,915.54        (900,821.62)        

รวม (3,311,520.65)    (9,138,797.76)   296,915.54        (12,153,402.87)   

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,797,694.82      29,786,798.85    

หน่วย : บาท

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี

งบการเงินรวม

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 9.14 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวม 
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ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559
เพิ่มข้ึน ลดลง/โอนออก

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559

ราคาทุน

หอ้งตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 6,680,394.50      27,858,466.26   -                     34,538,860.76    

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 1,428,820.97      3,034,106.59     -                     4,462,927.56      

แบบจาํลอง -                      747,070.00        -                     747,070.00         

ยานพาหนะ 2,000,000.00      1,950,000.00     (1,950,000.00)    2,000,000.00      

งานระหวา่งก่อสร้าง -                      6,303,847.15     (6,303,847.15)    -                      

รวม 10,109,215.47    39,893,490.00   (8,253,847.15)    41,748,858.32    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

หอ้งตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (2,479,763.94)     (7,720,355.73)    -                     (10,200,119.67)  

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน (331,767.43)        (655,979.07)       -                     (987,746.50)        

แบบจาํลอง -                      (50,200.71)         -                     (50,200.71)          

ยานพาหนะ (499,989.28)        (697,747.88)       296,915.54        (900,821.62)        

รวม (3,311,520.65)     (9,124,283.40)    296,915.54        (12,138,888.51)  

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,797,694.82      29,609,969.81    

หน่วย : บาท

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จาํนวน 9.12 ล้านบาท และ 2.27 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 
 การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั -                      1,732                                   1,732                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5                          165                                      170                      

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5                          1,897                                   1,902                  

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

2559 2559 2558

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,124                   17,711                   5,111                     

อตัราภาษีท่ีใช้ 20% 20% 20%

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 3,025                     3,542                     1,022                     

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 609                         551                         537                         

ขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 392                         -                         -                         

ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย 67                           -                         -                         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,093                     4,093                     1,559                     

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 27% 23% 30%

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และ 2558โดยอาศยัพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร 

ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของ

กาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558 และ

พระราชบัญญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม 

2559 เป็นต้นไป ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีการคา้ 25,008,639.23         25,008,639.23         4,376,829.14           

เช็คจ่ายล่วงหนา้ -                           -                           1,820,333.09           

รวมเจา้หน้ีการคา้ 25,008,639.23         25,008,639.23         6,197,162.23           

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,893,099.34           1,784,500.38           1,691,116.90           

ค่าโฆษณาคา้งจ่าย 8,765,680.32           8,765,680.32           -                           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 9,017,452.90           9,017,452.90           5,247,321.41           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 11,857,595.92         11,857,595.92         463,558.75              

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 822,430.13              817,046.01              343,189.70              

เงินรับล่วงหนา้ค่าส่วนกลาง 4,131,755.79           4,131,755.79           233,437.20              

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 2,705,582.20           2,634,232.20           77,996.39                

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 245,097.50              152,238.86              -                           

อ่ืนๆ 9,700,369.54           8,883,059.52           229,081.00              

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 49,139,063.64         48,043,561.90         8,285,701.35           

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 74,147,702.87         73,052,201.13         14,482,863.58         

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



29 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

ไม่เกิน 1 ปี

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 429,911.96              429,911.96              394,085.96              

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (55,450.13)               (55,450.13)               (74,576.12)               

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า 374,461.83              374,461.83              319,509.84              

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 558,259.90              558,259.90              988,171.89              

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (24,094.92)               (24,094.92)               (79,545.04)               

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า 534,164.98              534,164.98              908,626.85              

มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,099,178.38           1,099,178.38           1,500,010.72           

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึงสาํหรับยานพาหนะ 

โดยสัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 
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14. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

วงเงิน 124.00 ลา้นบาท -                            -                            112,191,324.93        

วงเงิน 72.65 ลา้นบาท -                            -                            24,000,000.00          

วงเงิน 84.00 ลา้นบาท 84,000,000.00          84,000,000.00          -                            

วงเงิน 90.23 ลา้นบาท 19,000,000.00          19,000,000.00          -                            

วงเงิน 214.00 ลา้นบาท 85,000,000.00          85,000,000.00          -                            

วงเงิน 155.00 ลา้นบาท 155,000,000.00        155,000,000.00        -                            

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (3,318,740.00)          (3,318,740.00)          (733,795.00)             

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 339,681,260.00        339,681,260.00        135,457,529.93        

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (103,000,000.00)      (103,000,000.00)      (135,457,529.93)      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 236,681,260.00        236,681,260.00        -                            

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

2559 2559 2558

ยอดคงเหลือ ตน้ปี 135,457,529.93        135,457,529.93        44,480,000.00          

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 388,331,260.00        388,331,260.00        134,652,405.00        

ลดลงระหวา่งปี (184,107,529.93)      (184,107,529.93)      (43,674,875.07)        

ยอดคงเหลือ ส้ินปี 339,681,260.00        339,681,260.00        135,457,529.93        

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้มืระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงิน

ให้กูย้ืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดให้ชาํระคืนในอตัราร้อยละ 70 - 80 

ของราคาขายหรือราคาประเมินแลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ เม่ือมีการขอปลดจาํนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผู ้

ซ้ือรายยอ่ยในโครงการ ทั้งน้ีราคาขายต่อยนิูตตอ้งไม่ตํ่ากวา่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และกาํหนดใหช้าํระดอกเบ้ีย

เป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี
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กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบั

บุคคลอ่ืนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หกู้ ้

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้ งหมดดังกล่าวคํ้ าประกันโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

โครงการ จาํนาํบตัรเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 

200.23 ลา้นบาท และ 56.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2559 2559 2558

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก 263,000,000.00       263,000,000.00       -                          

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,000,000.00)        (10,000,000.00)        -                          

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 253,000,000.00       253,000,000.00       -                          

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมระยะยาวจากบุลภายนอกรวม 13 สัญญา รวมเป็นเงินจาํนวน 263 

ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจ่ายชาํระค่าท่ีดิน สําหรับโครงการ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 - 10 ต่อปี กาํหนด

ชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 18 เดือน นับจากวนัท่ีทาํสัญญา โดยเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลภายนอกทั้ งหมดคํ้ า

ประกนัโดยการจาํนาํใบหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยกรรมการเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  

16. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ไดมี้มติให้บริษทัฯ แปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีมติใหบ้ริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ี

ตราไวข้องหุ้นสามญั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (จากเดิมหุ้นสามญั 4,100,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพและ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้บริษทัฯ เพิ่มทุนจด

ทะเบียน จาํนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 210,000,000 บาท เป็น 

จาํนวน 410,000,000 บาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

13 กรกฎาคม 2558 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 ไดมี้มติให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจด

ทะเบียน จาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 160,000,000 บาท เป็น 
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จาํนวน 210,000,000 บาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

19 พฤษภาคม 2558 

17. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

เงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คาํนวณจากยอดกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลตั้งแต่วนัท่ี 29 

มีนาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 

18. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

2559 2559 2558

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา

    อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มข้ึน (912.11)                 (912.11)                 (142.75)               

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นระหวา่งปี 1,175.26               1,175.26               212.23                

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 17.44                    17.11                    3.96                    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12.57                    12.57                    3.15                    

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 9.28                      9.27                      2.27                    

ค่าการตลาด 48.90                    48.78                    6.84                    

ค่านายหนา้ 6.46                      9.19                      2.57                    

ค่าใชจ่้ายในการโอน 17.98                    17.98                    4.60                    

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

19. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัดาํเนินงานในส่วนธุรกิจเดียว ซ่ึงเป็นการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบอาคารชุด รวมทั้งดาํเนินธุรกิจ

ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดงันั้นรายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงาน

ธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวไว ้ 
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20. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัตติามสัญญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาจะซ้ือจะขายซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ  

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เน่ืองจากบริษทัฯ มี

นโยบายป้องกนัความเส่ียงโดยจดัให้มีการวางเงินดาวน์ อตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาจะซ้ือจะขายและโอน

กรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคา้เม่ือจ่ายเงินครบตามสัญญาดงักล่าว 

ราคายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

บริษทัใชว้ธีิการและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของตราสารทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีการคา้มีราคาตามบญัชีเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน มีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรได ้และเจา้หน้ีการคา้ มีราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรม

โดยประมาณ 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว จะไม่

แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญั กบัราคาตามบญัชี 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝาก และ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

บริษทัเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราลอยตวัตาม

อตัราดอกเบ้ีย MLR 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน 

21. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

และการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในสัดส่วน 

2.13:1 และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในสัดส่วน 2.11:1 และ 

0.46:1 ตามลาํดบั  
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

22.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตามสัญญา

ก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ ประมาณ 94.01 ลา้นบาท และ 77.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

22.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารสาํนกังานขาย จาํนวน 

1.01 ลา้นบาท  

22.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ซ่ึงมีอายสุัญญา ไม่เกิน 3 ปี จาํนวน 6.88 ลา้นบาท และ 0.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

22.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการของบริษทัฯ ประมาณ 321.44 ลา้นบาท  

23. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบบัญชี 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ใหม่ เน่ืองจากไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่าให้กบัผูซ้ื้อ การแกไ้ขดงักล่าวมี

ผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงนิ 

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 1,731,931.37                  1,731,931.37                  

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัเพิ่มข้ึน 8,659,656.90                  8,659,656.90                  

กาํไรสะสมลดลง 6,927,725.53                  6,927,725.53                  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยล์ดลง 8,659,656.90                  8,659,656.90                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 1,731,931.37                  1,731,931.37                  

กาํไรสาํหรับปีลดลง 6,927,725.53                  6,927,725.53                  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง 0.017                              0.017                              

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

 
การแกไ้ขงบการเงินใหม่ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จึงไม่ไดท้าํให้งบการเงินของบริษทัฯท่ีไดร้ายงานไวเ้ปล่ียนแปลงไปแต่

จะทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจงบการเงินของบริษทัฯ มากข้ึน  

24. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ยกเวน้รายการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 ซ่ึงลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 
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งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดับ ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ออลล ์

อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการ

ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั

ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้ดว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ 

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมา

จากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร
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- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรหรือไม่

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

(นายยทุธพงษ ์  เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั

กรุงเทพฯ 13 มีนาคม 2561 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 104,897,404.29          15,123,672.01            114,474,918.31          17,710,559.61            
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,749,047.91            9,281,165.80              17,545,826.29            9,266,651.44              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (79,759.21)                  -                               (79,759.21)                  -                               
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (461,753.94)                -                               (461,753.94)                -                               
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (202,276.69)                (96,915.54)                  (202,276.69)                (96,915.54)                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,095,276.00              822,528.97                 3,043,476.00              822,528.97                 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 3,054,631.65              8,659,656.90              3,054,631.65              8,659,656.90              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7,832,244.58              -                               -                               -                               
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 7,388,279.59              1,124,032.95              7,388,279.59              1,124,032.95              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 143,273,094.18          34,914,141.09            144,763,342.00          37,486,514.33            
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (29,352,684.83)           3,532,192.51              (23,705,331.86)           1,089,372.28              
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ (96,533,209.74)           (1,536,767.44)             (112,547,213.99)         (2,815,044.29)             
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 785,847,483.87          (15,323,424.76)           785,847,483.87          (15,323,424.76)           
เงินมดัจาํค่าท่ีดินและหอ้งชุด (251,200,000.00)         -                               (251,200,000.00)         -                               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,542,551.05              (5,353,901.99)             8,793,851.05              (5,162,437.84)             

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 91,966,314.48            45,643,216.31            80,978,854.40            44,619,064.57            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 572,871,225.26          120,907,516.41          572,871,225.26          120,907,516.41          
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (6,198,090.07)             -                               (6,198,090.07)             -                               

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,219,216,684.20       182,782,972.13          1,199,604,120.66       180,801,560.70          
จ่ายดอกเบ้ีย (75,841,225.50)           (17,879,626.31)           (75,841,225.50)           (17,879,626.31)           
จ่ายภาษีเงินได้ (16,799,528.06)           (9,843,632.91)             (15,857,041.39)           (9,652,168.76)             

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,126,575,930.64       155,059,712.91          1,107,905,853.77       153,269,765.63          

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (5,022,956.65)             -                               (5,022,956.65)             -                               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 171,500,000.00          -                               171,500,000.00          -                               
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (254,816,203.69)         -                               (254,816,203.69)         -                               
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,927,876.83              195,608,981.60          2,959,069.83              195,708,981.60          
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,152,473.90)             (76,037,178.20)           (202,816.90)                (76,168,028.20)           
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (157,800,000.00)         -                               (157,800,000.00)         -                               
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (10,199,700.00)           -                               (10,199,700.00)           -                               
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               (4,750,000.00)             (999,800.00)                
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (68,794,411.86)           (31,153,400.44)           (67,231,240.43)           (31,033,407.04)           
เงินมดัจาํจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร -                               -                               -                               -                               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 10,289,897.81            1,750,000.00              10,289,897.81            1,750,000.00              
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,262,600.00)             (3,801,098.70)             (1,262,600.00)             (3,801,098.70)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (314,330,571.46)         86,367,304.26            (316,536,550.03)         85,456,647.66            
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ :
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (1,176,382.58)             (319,509.88)                (1,176,382.58)             (319,509.88)                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,943,872.87              224,263,525.74          1,943,872.87              224,263,525.74          
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (33,911,213.28)           (192,296,185.33)         (33,911,213.28)           (192,296,185.33)         
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก (148,000,000.00)         -                               (148,000,000.00)         -                               
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (409,439,636.80)         (184,107,529.93)         (409,439,636.80)         (184,107,529.93)         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,450,368.74)             200.00                         -                               -                               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (593,033,728.53)         (152,459,499.40)         (590,583,359.79)         (152,459,699.40)         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 219,211,630.65          88,967,517.77            200,785,943.95          86,266,713.89            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 107,062,727.03          18,095,209.26            104,361,923.15          18,095,209.26            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 326,274,357.68          107,062,727.03          305,147,867.10          104,361,923.15          

ข้อมูลเพิม่เติม

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี (858,124.40)                2,627,585.81              (786,774.40)                2,556,235.81              
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งปี 71,994,521.11            28,149,630.53            71,994,521.11            28,149,630.53            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน -                               217,301,200.00          -                               217,301,200.00          

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบุคคลภายนอก 1,092,493,985.20       651,331,260.00          1,092,493,985.20       651,331,260.00          

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 326,274,357.68       107,062,727.03       305,147,867.10       104,361,923.15       

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 7 83,857,716.84         -                          83,857,716.84         -                          

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 5, 8, 28 36,327,644.40         6,955,103.08           32,911,791.02         9,206,459.16           

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 28 98,069,977.18         1,536,767.44           115,362,258.28       2,815,044.29           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 950,000.00              2,725,402.93           -                          2,756,252.93           

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและห้องชุด 27.1, 27.2 251,200,000.00       -                          251,200,000.00       -                          

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย - สุทธิ 9 1,493,819,931.40    1,119,939,628.28    1,493,819,931.40    1,119,939,628.28    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,290,499,627.50    1,238,219,628.76    2,282,299,564.64    1,239,079,307.81    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 10 5,022,956.65           -                          5,022,956.65           -                          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 157,800,000.00       -                          157,800,000.00       -                          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 11 2,367,455.42           -                          10,199,700.00         -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                          -                          9,729,780.00           999,800.00              

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 73,167,451.98         29,786,798.85         71,702,023.13         29,609,969.81         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,468,483.21           3,693,917.91           4,468,483.21           3,693,917.91           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 2,152,136.30           1,901,529.41           2,152,136.30           1,901,529.41           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,705,394.25         10,396,794.49         9,339,999.92           10,205,330.34         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 255,683,877.81       45,779,040.66         270,415,079.21       46,410,547.47         
รวมสินทรัพย์ 2,546,183,505.31    1,283,998,669.42    2,552,714,643.85    1,285,489,855.28    

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5, 15 168,797,468.15       74,147,702.87         160,765,836.33       73,052,201.13         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 16 663,746.87              374,461.83              663,746.87              374,461.83              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 421,490,806.94       103,000,000.00       421,490,806.94       103,000,000.00       

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 18 225,000,000.00       10,000,000.00         225,000,000.00       10,000,000.00         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          31,967,340.41         -                          31,967,340.41         

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 727,147,768.69       154,276,543.43       727,147,768.69       154,276,543.43       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,147,207.41         -                          16,147,207.41         -                          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,559,246,998.06    373,766,048.54       1,551,215,366.24    372,670,546.80       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 16 1,861,497.36           534,164.98              1,861,497.36           534,164.98              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 309,144,801.46       236,681,260.00       309,144,801.46       236,681,260.00       

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 18 -                          253,000,000.00       -                          253,000,000.00       
หุ้นกู ้- สุทธิ 19 177,339,280.68       -                          177,339,280.68       -                          

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 5,516,198.48           8,659,656.90           5,516,198.48           8,659,656.90           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 5,296,283.00           847,990.17              5,244,483.00           847,990.17              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 499,158,060.98       499,723,072.05       499,106,260.98       499,723,072.05       

รวมหนีสิ้น 2,058,405,059.04    873,489,120.59       2,050,321,627.22    872,393,618.85       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น                               

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000,000.00       410,000,000.00       410,000,000.00       410,000,000.00       

หุ้นท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000,000.00       410,000,000.00       410,000,000.00       410,000,000.00       

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,470,985.74)         -                          -                          -                          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 21 5,020,157.78           501,198.10              5,020,157.78           501,198.10              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 75,206,778.21         8,601.01                 87,372,858.85         2,595,038.33           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 487,755,950.25       410,509,799.11       502,393,016.63       413,096,236.43       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 22,496.02                (250.28)                   -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 487,778,446.27       410,509,548.83       502,393,016.63       413,096,236.43       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,546,183,505.31    1,283,998,669.42    2,552,714,643.85    1,285,489,855.28    

บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
3, 5, 22, 28

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 633,388,754.98   412,288,746.13   633,388,754.98   412,288,746.13   
รายไดค่้านายหนา้ 61,650,474.83      -                        38,649,951.00      -                        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 734,000.00           -                        -                        -                        
รายไดอ่ื้น 18,729,035.73      7,397,995.62        23,433,039.46      8,343,492.29        

รวมรายได้ 714,502,265.54   419,686,741.75   695,471,745.44   420,632,238.42   
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 347,597,034.71   263,153,632.53   347,597,034.71   263,153,632.53   
ตน้ทุนค่านายหนา้ 17,936,538.04      -                        -                        -                        
ตน้ทุนในการใหบ้ริการ 138,000.00           -                        -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 129,907,634.75   94,212,620.62      131,192,947.02   93,298,398.07      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98,805,129.58      46,072,783.64      94,818,565.81      45,345,615.26      

รวมค่าใช้จ่าย 594,384,337.08   403,439,036.79   573,608,547.54   401,797,645.86   
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 120,117,928.46   16,247,704.96      121,863,197.90   18,834,592.56      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 (7,832,244.58)      -                        -                        -                        
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 112,285,683.88   16,247,704.96      121,863,197.90   18,834,592.56      
ตน้ทุนทางการเงิน (7,388,279.59)      (1,124,032.95)      (7,388,279.59)      (1,124,032.95)      
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 104,897,404.29   15,123,672.01      114,474,918.31   17,710,559.61      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (24,095,724.65)    (4,093,096.26)      (24,095,724.65)    (4,093,096.26)      
กาํไรสําหรับปี 80,801,679.64      11,030,575.75      90,379,193.66      13,617,463.35      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี (1,082,413.46)      -                        (1,082,413.46)      -                        
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 79,719,266.18      11,030,575.75      89,296,780.20      13,617,463.35      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 80,799,800.62      11,031,026.03      90,379,193.66      13,617,463.35      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,879.02               (450.28)                 -                        -                        

80,801,679.64      11,030,575.75      90,379,193.66      13,617,463.35      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 79,717,387.16      11,031,026.03      89,296,780.20      13,617,463.35      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 1,879.02               (450.28)                 -                        -                        

79,719,266.18      11,030,575.75      89,296,780.20      13,617,463.35      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.197                    0.027                    0.220                    0.033                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 3 410,000,000.00   410,000,000.00   410,000,000.00   410,000,000.00   

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการ

ส่วนเกินจากการ ตามหลกัคณิตศาสตร์ รวมองค์ รวม

ทุนเรือนหุน้ รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ประกนัภยัสาํหรับโครงการ ประกอบอื่นของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ผลประโยชน์ของพนกังาน ส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 410,000,000.00          -                           177,591.96                (10,698,818.88)       -                                           -                         399,478,773.08       -                            399,478,773.08         

สาํรองตามกฎหมาย 21  -                                -                           323,606.14                (323,606.14)            -                                           -                          -                             -                             -                               
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น  -                                -                            -                                -                            -                                           -                          -                            200.00                    200.00                      
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  -                                -                            -                               11,031,026.03        -                                           -                         11,031,026.03        (450.28)                  11,030,575.75           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 410,000,000.00         -                         501,198.10                8,601.01                 -                                           -                         410,509,799.11      (250.28)                  410,509,548.83         

 สาํรองตามกฎหมาย 21  -                                -                           4,518,959.68             (4,518,959.68)         -                                           -                          -                             -                             -                               
การเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย  -                               (2,470,985.74)         -                               (250.28)                  -                                           -                         (2,471,236.02)         20,867.28               (2,450,368.74)           

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  -                                -                            -                               80,799,800.62        (1,082,413.46)                          (1,082,413.46)        79,717,387.16        1,879.02                 79,719,266.18           
โอนไปกาํไรสะสม  -                                -                            -                               (1,082,413.46)         1,082,413.46                            1,082,413.46          -                             -                             -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 410,000,000.00         (2,470,985.74)        5,020,157.78             75,206,778.21        -                                           -                            487,755,950.25      22,496.02               487,778,446.27         

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
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กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ รวมองค์

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ประกนัภยัสาํหรับโครงการ ประกอบอื่นของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชน์ของพนกังาน ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 410,000,000.00      177,591.96              (10,698,818.88)            -                                            -                     399,478,773.08      
สาํรองตามกฎหมาย 21 -                          323,606.14              (323,606.14)                 -                                            -                     -                         
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          13,617,463.35             -                                            -                     13,617,463.35        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 410,000,000.00      501,198.10              2,595,038.33               -                                            -                     413,096,236.43      
สาํรองตามกฎหมาย 21 -                          4,518,959.68           (4,518,959.68)              -                                            -                     -                         
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          90,379,193.66             (1,082,413.46)                           (1,082,413.46)    89,296,780.20        
โอนไปกาํไรสะสม -                          -                          (1,082,413.46)              1,082,413.46                            1,082,413.46     -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 410,000,000.00      5,020,157.78           87,372,858.85             -                                            -                     502,393,016.63      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ท่ีดิน พัฒนาท่ีดิน หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์                         

ทุกประเภท โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”)  

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั

ภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่างๆท่ีผูบ้ริหาร

มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่

การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐาน

ต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ

เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั

และอนาคต 
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เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวม ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) อตัราการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ประเทศทีจ่ัดต ัง้

และสถานทีห่ลกั

ช ือ่บริษทัย่อย ของธุรกจิ กจิกรรมหลกั

2560 2559

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากดั ไทย ให้บริการเป็นตวัแทน และ

นายหน้า ในการขาย

อสงัหาริมทรพัย์

100.00 99.98

บริษทั ออลล์ พร็อพเพอร์ต ี้ 

  เซอร์วสิ จํากดั

ไทย บริหารนิตบิคุคลอาคารชดุ 98.00 -

บริษทั ไรส์ เอสเตท จํากดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อขาย 100.00 -

กจิการ (รอ้ยละ)

สิทธิออกเสียงของ

สดัส่วนการถือหุ้นและ

 

ข) บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการ

ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมน้ีแลว้ 

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย

ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วน

ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ฉ) บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี

ราคาทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษัทย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนว

ปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติัทางการ 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ รายไดจ้ากการ

ขายดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคาในสัญญาซ้ือขายสุทธิจากส่วนลด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รายไดจ้ากการให้บริการเป็นตวัแทน และนายหนา้ ในการขาย

อสังหาริมทรัพย ์รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการแลว้เสร็จตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามสัดส่วนของเวลา 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

ตน้ทุนการขายหน่วยในอาคารชุด บันทึกตามตน้ทุนการพฒันาทั้ งหมดของโครงการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดย

คาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) โดยแบ่งสรรตน้ทุนให้แก่หน่วยในอาคารชุด ตามเกณฑ์มูลค่าขายและเกณฑ์พ้ืนท่ี 

และรับรู้เป็นตน้ทุนตามการรับรู้รายได ้

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมี

การขาย 
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงิน

สด 

เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนระยะสั้ น ประกอบดว้ย ตัว๋เงิน เงินฝากประจาํธนาคารซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาเกินกว่า 3 

เดือนนับจากวนัฝาก หรือวนัท่ีลงทุนแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือเงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความตั้งใจท่ีฝากต่อเม่ือครบกาํหนดเพ่ือการลงทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือค้า แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม คาํนวณโดยใช้มูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของหลกัทรัพยด์งักล่าว ณ วนัท่ีในรายงาน บริษทัฯ บนัทึกกาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุน 

ค) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ คาํนวณราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายในระหวา่งปี โดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสิน

ให้ผู ้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซ้ือและผู ้ขาย (ผู ้ร่วมในตลาด)  

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคา

เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในมูลค่าท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได ้โดย

อาศยัประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและ

การขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย

โดยประมาณ  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการไดม้า 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืมและ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใชใ้น

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี :- 

อายกุารใหป้ระโยชน์ (จาํนวนปี)

หอ้งตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 4, 5 หรือ ตามอายสุญัญาเช่า

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3, 5 หรือ ตามอายสุญัญาเช่า

แบบจาํลอง 5

ยานพาหนะ 5

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่

จะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองหรือจาํนวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืน 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเดิม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนั

ของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และบนัทึกเป็น

กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ิน

รอบบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

ต้นทุนการกู้ยืม  

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อม

ใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่ง

ประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและ

ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหลงัหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดั

จาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 ถึง 10 ปี 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผูเ้ช่าทรัพยสิ์น จะ

ถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า

หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้ง

จ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง 

ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบ

กาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้าน

โดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบันทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้วิธี

เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุการ

ทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานใหก้บั

บริษทัตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์

ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิง

เร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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เม่ือขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลกาํไร

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น 

และบริษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์

แยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที่คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้

ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ

จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอ

ต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกับ

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออก

และเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ี

แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

การประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการคาํนวณตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯ ตอ้งประมาณตน้ทุนทั้ งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและ

ก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 

ฝ่ายบริหารได้ประมาณการตน้ทุนดังกล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการ

ประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัฯ จะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่ง

มีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง

อยา่งมีสาระสาํคญั หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุน

จากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี

ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่

ละช่วงเวลา 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย

พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียง

และผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง

ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา

มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ 

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จาํกดั บริษทัยอ่ย

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั การร่วมคา้
 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทางตรงและโดย

ทางออ้มในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูล

ฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี บริษทัฯ มีรายการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม ท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

2560 2559 2560 2559

บริษัทย่อย

รายไดอ่ื้น -                      -                      5,112,813.00      1,980.00              

ค่าใชจ่้ายในการขาย -                      -                      8,280,493.08      2,732.00              

การร่วมค้า

รายไดอ่ื้น 7,423,823.03      -                      7,423,823.03      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,248,684.00     12,571,645.16     16,248,684.00     12,571,645.16     

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 1,608,300.49       732,558.05          1,608,300.49       732,558.05          

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 17,856,984.49     13,304,203.21     17,856,984.49     13,304,203.21     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -                  -                  -                  438                  

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั -                  795                  -                  795                  

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

  สุขมุวทิ 50 จาํกดั 924                  -                  924                  -                  

924                  795                  924                  1,233               

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -                  -                  24,548             2,746               

รายได้ค้างรับอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -                  -                  425                  2,118               

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

  สุขมุวทิ 50 จาํกดั 1,621               -                  1,621               -                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
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2560 2559 2560 2559

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั -               -               -               31                 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั -               2,689            -               2,689            

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จาํกดั -               36                 -               36                 

กรรมการ 950               -               -               -               

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 950               2,725            -               2,756            

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

  สุขมุวทิ 50 จาํกดั 157,800       -               157,800       -               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินให้กูย้ืมระยะ

ยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษัทย่อยและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 2,725                -                   2,756                -                   

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 203                   2,827                203                   2,958                

ลดลงระหวา่งปี (2,928)              (102)                 (2,959)              (202)                 

ยอดคงเหลือส้ินปี -                   2,725                -                   2,756                

กรรมการ

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                   122,297           -                   122,297           

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 950                   -                   -                   -                   

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี -                   73,210              -                   73,210              

ลดลงระหวา่งปี -                   (195,507)          -                   (195,507)          

ยอดคงเหลือส้ินปี 950                   -                   -                   -                   

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 950                   2,725                -                   2,756                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํสัญญากูย้มืเงิน และไม่มีการคิดดอกเบ้ีย

ระหวา่งกนั 

2560 2559 2560 2559

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

การร่วมค้า

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 157,800           -                   157,800           -                   

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ

ทีเ่กีย่วข้องกนั 157,800           -                   157,800           -                   

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินระยะยาวแก่การร่วมคา้ ตามเง่ือนไขในสัญญาระหวา่ง

ผูถื้อหุน้ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 รวมจาํนวน 157.80 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าว มีการคิดอตัราดอกเบ้ีย

ระหวา่งกนั ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั 6,937             -                6,937             -                

เจ้าหนีอ่ื้นกรรมการ

กรรมการ 8,816             -                8,816             -                

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

กรรมการ (ไม่คิดดอกเบ้ีย) -                31,967          -                31,967          

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

กรรมการ

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 31,967                 -                       31,967                 -                       

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 1,943                   224,264               1,943                   224,264               

ลดลงระหวา่งปี (33,910)                (192,297)              (33,910)                (192,297)              

ยอดคงเหลือส้ินปี -                       31,967                 -                       31,967                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํสัญญากูย้มืเงิน และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2560 2559 2560 2559

เงินสดในมือ 162,900.00          42,000.00            90,000.00            12,000.00            

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 274,707,176.50   106,320,995.39   253,726,309.58   103,700,416.70   

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 24,987,412.12     699,731.64          24,914,688.46     649,506.45          

เงินฝากระหวา่งทาง 26,416,869.06     -                       26,416,869.06     -                       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 326,274,357.68   107,062,727.03   305,147,867.10   104,361,923.15   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 

7. เงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย: 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ตราสารหน้ี 69,041,513.15               

ตัว๋แลกเงินรับ 14,816,203.69               

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 83,857,716.84               

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี

ซ้ือเงินลงทุนระหวา่งปี 254,744,098.99             

ขายเงินลงทุนในระหวา่งปี (171,037,868.25)            

ดอกเบ้ียรับ 72,104.70                      

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 79,381.40                      

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 83,857,716.84               

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนชัว่คราวโดยมีกาํไรก่อนภาษีจากการขายเงิน

ลงทุนดงักล่าว ซ่ึงแสดงภายใตร้ายการ “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เป็นจาํนวนเงิน 0.46 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ไดมี้การตกลงทาํสัญญาจาํนาํตัว๋แลกเงิน เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท กบั

บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ โดยตัว๋แลกเงินมีอายุ 181 วนั คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา 3.50% ต่อปี เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนัดชาํระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้จัดหาให้แก่บริษทัฯ 

(หมายเหตุ 19) 
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8. ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – สุทธิ 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2560 2559 2560 2559

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 284,555.77        1,536.91            284,555.77        1,536.91            

เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 500,133.71        999,526.66        500,133.71        999,526.66        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,200,492.09     3,542,029.00     2,561,822.42     3,542,029.00     

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,621,232.91     -                     1,621,232.91     -                     

รายไดค้า้งรับ 1,619,537.22     -                     468,687.81        2,118,412.75     

เงินมดัจาํ 24,447,997.41   -                     24,397,997.41   -                     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 923,696.29        795,096.30        923,696.29        1,232,740.30     

อ่ืนๆ 3,729,999.00     1,616,914.21     2,153,664.70     1,312,213.54     

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 36,327,644.40   6,955,103.08     32,911,791.02   9,206,459.16     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือเขา้ซ้ือธุรกิจกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงิน

ตามเง่ือนไขของบนัทึกขอ้ตกลงและบนัทึกเป็นเงินมดัจาํ จาํนวน 10 ลา้นบาท บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง 
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9. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2560 2559 2560 2559

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 998,282,893.81       1,093,973,433.08      998,282,893.81       1,093,973,433.08     

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 515,247,636.72       216,116,163.78         515,247,636.72       216,116,163.78        

ระบบสาธารณูปโภค 35,014,558.03         17,883,951.00           35,014,558.03         17,883,951.00          

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 62,231,469.16         25,910,916.36           62,231,469.16         25,910,916.36          

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 93,059,740.85         30,401,243.08           93,059,740.85         30,401,243.08          

รวม 1,703,836,298.57    1,384,285,707.30      1,703,836,298.57    1,384,285,707.30     

หกั จาํนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้

จนถึงปัจจุบนั (210,016,367.17)      (264,346,079.02)        (210,016,367.17)      (264,346,079.02)       

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือขาย - สุทธิ 1,493,819,931.40    1,119,939,628.28      1,493,819,931.40    1,119,939,628.28     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั

บางส่วนไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 71.99 ลา้นบาท และ 28.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ ไดโ้อนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็น

ตน้ทุนขายจาํนวน 347.60 ลา้นบาท และ 263.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

10. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 5.02 ลา้นบาท ไดน้ําไปคํ้ าประกนั

วงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 
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11. เงนิลงทุนในการร่วมค้า – สุทธิ 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย: 

ประเทศท่ีจดัตั้ง

และสถานท่ีหลกั

กิจการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ของธุรกิจ

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

   สุขมุวทิ 50 จาํกดั

พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ

ขาย ภายใตช่ื้อโครงการ 

"The Excel Hideaway 

Sukhumvit 50"

ไทย 51.00     20,000,000                                             2,367,455.42                                      10,199,700.00

รวมเงนิลงทุนในการร่วมค้า                                             2,367,455.42                                      10,199,700.00

หน่วย : บาท

ทุนชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียออกเสียงของกิจการ (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน

สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิ

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จาํกดั จาํนวน 101,997 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท เรียกชาํระแลว้ 100 

บาท รวมเป็นเงินลงทุน จาํนวน 10.20 ลา้นบาท ในสัดส่วนการลงทุน 51% โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และมีสญัญาการร่วมคา้กาํหนดใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังตอ้งมีองคป์ระชุมขั้น

ตํ่า 60% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด โดยกาํหนด 1 หุน้ เท่ากบั 1 สิทธ์ิออกเสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในบริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั จาํนวน 7.83 ลา้นบาท
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ขอ้มูลทางการเงินของ บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั มีดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128,912               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 598,114               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 149                      

หน้ีสินหมุนเวยีน 165,422               

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 310,000               

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 247,111               

งบกาํไรขาดทุน สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560

รายไดร้วม 146                      

ขาดทุนสุทธิ (15,358)

หน่วย : พนับาท

 

การกระทบยอดขอ้มูลสรุปทางการเงินขา้งตน้ ไปมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงรับรู้ในงบการเงินรวม   

มีดงัน้ี 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 4,642

สดัส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 51%

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า 2,367

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 2,367

หน่วย : พนับาท
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 

ประเทศทีจ่ัดต ัง้

และสถานทีห่ลกั

ช ือ่บริษทัย่อย ของธุรกจิ กจิกรรมหลกั 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากดั ไทย ประกอบธุรกจิให้บริการ

เป็นตวัแทน นายหน้าใน

การขายอสงัหาริมทรพัย์

100.00 99.98 5,750,000.00 1,000,000.00 5,749,800.00 999,800.00 

บริษทั ออลล์ พร็อพเพอร์ต ี้ 

  เซอร์วสิ จํากดั

ไทย บริหารนิตบิคุคลอาคารชดุ 98.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 980,000.00 - 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จํากดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

เพื่อขาย

100.00 - 3,000,000.00 1,000,000.00 2,999,980.00 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย 9,729,780.00     999,800.00        

หน่วย : บาท

เงินลงทนุตามราคาทนุ

สดัส่วนการถือหุ้นและ

สิทธิออกเสียงของ

กจิการ (รอ้ยละ) ทนุเรียกชาํระแลว้
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การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บโอนหุ้นสามญัของ บริษทั ออลล์ พร๊อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จาํกดั จาก

กรรมการของบริษทั จาํนวน 9,800 หุน้ ในราคา 100 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุน

จาํนวน 0.98 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ

บริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บโอนหุ้นสามญัของ บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั จากกรรมการของบริษทั 

จาํนวน 299,998 หุ้น ในราคา 10 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้10 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 2.99 ลา้น

บาท ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั จาํนวน 

190,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท เรียกชาํระแลว้ 25 บาท รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 4,750,000 บาท ทาํให้

มีสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 100.00   

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั จาํนวน 9,998 

หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท เรียกชาํระแลว้ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 999,800 บาท 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมี

สาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั บริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

บริษทั ไทย ดี เรียล

เอสเตท จํากดั

บริษทั ไรส์ 

เอสเตท จํากดั

บริษทั ออลล์ พร็อพ

เพอร์ต ี้ 

  เซอร์วสิ จํากดั รวม

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 0.00% 0.00% 2.00%

สินทรัพย์หมุนเวียน 30,297,734.48         362,741.95            1,216,630.99            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,764,922.47           65,900.71              -                            

หนี้สินหมุนเวียน 31,211,378.13         70,000.00              91,830.00                 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 51,800.00                -                        -                            

สินทรัพย์สุทธิ 1,799,478.82           358,642.66            1,124,800.99            

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย

     ที่ไม่มอีํานาจควบคุม -                           -                        22,496.02                 22,496.02      

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั ไทย ดี เรียล

เอสเตท จํากดั

บริษทั ไรส์ 

เอสเตท จํากดั

บริษทั ออลล์ 

พร็อพเพอร์ต ี้ 

  เซอร์วสิ จํากดั รวม

รวมรายได้ 31,111,380.34         7,515.50            763,215.54        

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี (1,699,101.83)          (140,118.60)       93,950.99          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                           -                     -                     

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม (1,699,101.83)          (140,118.60)       93,950.99          

กาํไร(ขาดทนุ)ทีแ่บง่ให้กบั

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ -                           -                     1,879.02            1,879.02            

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมทีแ่บง่

ให้กบัส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ -                           -                     1,879.02            1,879.02            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 14,799,976.20         217,375.04        (953,916.92)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ (1,479,990.72)          -                     1,595,000.00     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 4,719,150.00           (36,450.00)         (688,952.93)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 18,039,135.48         180,925.04        (47,869.85)         

หน่วย : บาท

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560
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13. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย: 

ณ วนัที ่

1 มกราคม 2560

 ยอดยกมา

ของบริษทัย่อย
เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560

ราคาทุน

ห้องตวัอย่างและสาํนักงานขาย 34,538,860.76    -                 34,714,871.78    (19,086,071.77)  50,167,660.77    

เครื่องตกแตง่และ

อุปกรณ์สาํนักงาน 4,654,270.96      86,400.00       31,296,234.97    (635,202.77)       35,401,703.16    

แบบจําลอง 747,070.00         -                 645,000.00         -                     1,392,070.00      

ยานพาหนะ 2,000,000.00      -                 3,990,000.00      (2,000,000.00)    3,990,000.00      

งานระหวา่งกอ่สรา้ง -                     -                 10,478,057.25    (10,478,057.25)  -                     

รวม 41,940,201.72    86,400.00       81,124,164.00    (32,199,331.79)  90,951,433.93    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ห้องตวัอย่างและสาํนักงานขาย (10,200,119.67)  -                 (12,110,077.38)  10,113,425.51    (12,196,771.54)  

เครื่องตกแตง่และ

อุปกรณ์สาํนักงาน (1,002,260.87)    (3,219.29)       (4,217,050.58)    225,981.66         (4,996,549.08)    

แบบจําลอง (50,200.71)         -                 (221,260.63)       -                     (271,461.34)       

ยานพาหนะ (900,821.62)       -                 (712,624.62)       1,294,246.25      (319,199.99)       

รวม (12,153,402.87)  (3,219.29)       (17,261,013.21)  11,633,653.42    (17,783,981.95)  

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 29,786,798.85    73,167,451.98    

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

รายการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 17.26 ลา้นบาท และ 9.14 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวม 
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ณ วนัที ่

1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560

ราคาทุน

ห้องตวัอย่างและสาํนักงานขาย 34,538,860.76        34,714,871.78        (19,086,071.77)      50,167,660.77        

เครื่องตกแตง่และ

อุปกรณ์สาํนักงาน 4,462,927.56          29,887,594.25        (635,202.77)           33,715,319.04        

แบบจําลอง 747,070.00             645,000.00             -                         1,392,070.00          

ยานพาหนะ 2,000,000.00          3,990,000.00          (2,000,000.00)        3,990,000.00          

งานระหวา่งกอ่สรา้ง -                         10,296,948.89        (10,296,948.89)      -                         

รวม 41,748,858.32        79,534,414.92        (32,018,223.43)      89,265,049.81        

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ห้องตวัอย่างและสาํนักงานขาย (10,200,119.68)      (12,110,077.38)      10,113,425.51        (12,196,771.55)      

เครื่องตกแตง่และ

อุปกรณ์สาํนักงาน (987,746.50)           (4,013,828.96)        225,981.66             (4,775,593.80)        

แบบจําลอง (50,200.71)             (221,260.63)           -                         (271,461.34)           

ยานพาหนะ (900,821.62)           (712,624.62)           1,294,246.25          (319,199.99)           

รวม (12,138,888.51)      (17,057,791.59)      11,633,653.42        (17,563,026.68)      

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 29,609,969.81        71,702,023.13        

หน่วย : บาท

รายการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 17.06 ลา้นบาท และ 9.12 ลา้นบาท 

ตามลาํดบัไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัที ่
 ณ วนัที ่

1 มกราคม 2560 กาํไรขาดทนุ

กาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2560

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี: 

ประมาณการหน้ีสินจากการรบัประกนั 1,732                   (629)                   -                      1,103                   

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 170                      609                    271                      1,049                   

รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 1,902                   (20)                     271                      2,152                   

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 104,897             15,124               114,475             17,711               

อตัราภาษีท่ีใช้ 20% 20% 20% 20%

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20,979               3,025                 22,895               3,542                 

รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร (16)                     -                     (16)                     -                     

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 1,281                 609                    1,217                 551                    

ขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 285                    392                    -                     -                     

ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย -                     67                      -                     -                     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,567                 -                     -                     -                     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24,096               4,093                 24,096               4,093                 

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 23% 27% 21% 23%

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท

 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบางแห่ง ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  

บริษัทย่อยบางแห่งใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราขั้นบันได ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 สําหรับผูป้ระกอบการซ่ึงเป็น

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหน้ีการคา้ 71,384,753.72     25,008,639.23     71,384,753.72     25,008,639.23     

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 71,384,753.72     25,008,639.23     71,384,753.72     25,008,639.23     

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,201,936.08     10,658,779.66     12,470,787.89     10,550,180.70     

เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงาน 22,052,552.45     9,017,452.90       22,046,214.86     9,017,452.90       

ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 15,399,171.12     11,857,595.92     15,399,171.12     11,857,595.92     

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 2,182,041.14       822,430.13          2,178,891.14       817,046.01          

เงินรบัล่วงหน้าคา่ส่วนกลาง 6,440,364.20       4,131,755.79       6,440,364.20       4,131,755.79       

เจ้าหน้ีซ ือ้ทรพัย์สิน 1,847,457.80       2,705,582.20       1,847,457.80       2,634,232.20       

เจ้าหน้ีอื่นบริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั 6,936,521.07       -                      6,936,521.07       -                      

เจ้าหน้ีอื่นกรรมการ 8,816,291.96       -                      8,816,291.96       -                      

รายไดร้บัล่วงหน้าบริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั 6,332,667.51       -                      -                      -                      

อื่นๆ 14,203,711.10     9,945,467.04       13,245,382.57     9,035,298.38       

รวมเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 97,412,714.43     49,139,063.64     89,381,082.61     48,043,561.90     

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 168,797,468.15   74,147,702.87     160,765,836.33   73,052,201.13     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2560 2559 2560 2559

ไม่เกิน 1 ปี

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 765,288.00              429,911.96         765,288.00              429,911.96              

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (101,541.13)             (55,450.13)          (101,541.13)             (55,450.13)               

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า 663,746.87              374,461.83         663,746.87              374,461.83              

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 1,976,993.91           558,259.90         1,976,993.91           558,259.90              

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (115,496.55)             (24,094.92)          (115,496.55)             (24,094.92)               

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า 1,861,497.36           534,164.98         1,861,497.36           534,164.98              

มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงนิ 3,670,800.01           1,099,178.38      3,670,800.01           1,099,178.38           

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินกบับริษทัและสถาบันการเงินสองแห่ง

สาํหรับยานพาหนะ โดยสัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 
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17. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

2560 2559 2560 2559

เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

วงเงิน 84.00 ลา้นบาท 84,000,000.00      84,000,000.00      84,000,000.00      84,000,000.00      

วงเงิน 90.23 ลา้นบาท -                       19,000,000.00      -                       19,000,000.00      

วงเงิน 214.00 ลา้นบาท 85,000,000.00      85,000,000.00      85,000,000.00      85,000,000.00      

วงเงิน 155.00 ลา้นบาท -                       155,000,000.00    -                       155,000,000.00    

วงเงิน 568.70 ลา้นบาท 339,825,184.63    -                       339,825,184.63    -                       

วงเงิน 750.00 ลา้นบาท 228,000,000.00    -                       228,000,000.00    -                       

หัก ดอกเบี้ยรอตดัจ่าย (6,189,576.23)      (3,318,740.00)      (6,189,576.23)      (3,318,740.00)      

รวมเงินก ูย้ืมระยะยาว 730,635,608.40    339,681,260.00    730,635,608.40    339,681,260.00    

หัก ส่วนทีถ่ึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (421,490,806.94)  (103,000,000.00)  (421,490,806.94)  (103,000,000.00)  

เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 309,144,801.46    236,681,260.00    309,144,801.46    236,681,260.00    

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือ ตน้ปี 339,681,260.00        135,457,529.93        339,681,260.00        135,457,529.93        

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 800,393,985.22        388,331,260.00        800,393,985.22        388,331,260.00        

ลดลงระหวา่งปี (409,439,636.82)      (184,107,529.93)      (409,439,636.82)      (184,107,529.93)      

ยอดคงเหลือ ส้ินปี 730,635,608.40        339,681,260.00        730,635,608.40        339,681,260.00        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้มืระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื

ขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดให้ชาํระคืนในอตัราร้อยละ 65 - 80 ของราคาขาย

หรือราคาประเมินแลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า เม่ือมีการขอปลดจาํนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรายย่อยใน

โครงการ ทั้งน้ีราคาขายต่อยนิูตตอ้งไม่ตํ่ากว่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และกาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือน 

และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดใน
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สัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอด

อายสุัญญาเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หกู้ ้

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งหมดดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

จาํนาํบตัรเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 

1,113.14 ลา้นบาท และ 200.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ประกอบดว้ย:

2560 2559 2560 2559

เงินก ูย้ืมระยะยาวจากบคุคลภายนอก 225,000,000.00    263,000,000.00    225,000,000.00    263,000,000.00    

หัก ส่วนทีถ่ึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (225,000,000.00)  (10,000,000.00)    (225,000,000.00)  (10,000,000.00)    

เงินก ู้ยืมระยะยาวจากบคุคลภายนอก - สุทธิ -                       253,000,000.00    -                       253,000,000.00    

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมระยะยาวจากบุลภายนอกรวม 19 สัญญา และ 13 สัญญา 

ตามลาํดบั รวมเป็นเงินจาํนวน 373 ลา้นบาท และ 263 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจ่ายชาํระค่าท่ีดิน 

สําหรับโครงการ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 - 11 ต่อปี กาํหนดชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 12 - 18 เดือน นบัจากวนัท่ีทาํ

สัญญา โดยเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกทั้งหมดคํ้าประกนัโดยการจาํนาํใบหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยกรรมการ

หรือเชค็จ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  

19. หุ้นกู้ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย: 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุน้กู้ 182,100,000.00             

หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (4,760,719.32)                

หุ้นกู้ - สุทธิ 177,339,280.68             
 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีหุ้นกู ้จาํนวน 182 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มี

หลกัประกนั มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท และมีค่าใชจ่้ายในการออก

หุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่าย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้าํนวน 5.26 ลา้นบาท ทั้งน้ีหุ้นกูด้งักล่าวมีอายุ 2 ปี และมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2562 ซ่ึงบริษทัฯ ไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ห่ง
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หน่ึงเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ โดยไดท้าํสัญญาจาํนาํตัว๋แลกเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดั

ชาํระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุน้กู ้(หมายเหตุ 7) 

20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี: 

2560 2559 2560 2559

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

  สําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 847,990.00         25,461.00          847,990.00         25,461.00         

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,029,246.00      822,529.00        2,977,446.00      822,529.00       

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 66,030.00           -                     66,030.00           -                    

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

    ขาดทุนจากการประมาณการตาม

        หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

             ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้          

                 สมมติทางการเงิน 1,353,017.00      -                     1,353,017.00      -                    

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

  สําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 5,296,283.00      847,990.00        5,244,483.00      847,990.00       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

2560 2559 2560 2559

ค่าใชจ่้ายในการขาย 309,456.16       18,392.61         282,399.16       18,392.61         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,785,819.84    804,136.36       2,761,076.84    804,136.36       

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,095,276.00    822,528.97       3,043,476.00    822,528.97       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

2560

อตัราคิดลด 3%

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5%

อตัรามรณะ  ร้อยละ 75 ของ

ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

(อตัราร้อยละ/ปี)

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

อตัราคดิลด

เพิ่มขึ้น 0.5% 4,892,942                                4,848,125                                

ลดลง 0.5% 5,744,686                                5,684,758                                

อตัราการขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1% 6,273,300                                6,203,821                                

ลดลง 1% 4,493,089                                4,454,540                                

หน่วย: บาท

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ

ภายใน 1 ปี                                      704,025

มากกวา่ 5 ปี ไม่เกนิ 10 ปี                                   4,430,342
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21. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุน

สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินทุนสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คาํนวณจากยอดกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 29 

มีนาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 28 มีนาคม 2559  

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

การเปลี่ยนแปลงในตน้ทนุโครงการพฒันา

    อสงัหาริมทรพัย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น (373.88)         (912.11)         (373.88)         (912.11)         

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ในระหวา่งปี 721.48           1,175.26        721.48           1,175.26        

คา่ใชจ่้ายเก ีย่วกบัพนักงาน 43.13             17.44             40.88             17.11             

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 16.25             12.57             16.25             12.57             

คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย 17.75             9.28               17.55             9.27               

คา่การตลาด 42.19             48.90             41.15             48.78             

คา่นายหน้า 6.53               6.46               14.81             9.19               

คา่ใชจ่้ายในการโอน 30.01             17.98             30.01             17.98             

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

23. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัดาํเนินงานในส่วนธุรกิจเดียว ซ่ึงเป็นการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบอาคารชุด รวมทั้งดาํเนินธุรกิจใน

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดงันั้นรายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจ

และส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวไว ้ 
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24. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัตติามสัญญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการท่ีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในสัญญาจะซ้ือจะขายซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ  

ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เน่ืองจากบริษทัฯ มี

นโยบายป้องกนัความเส่ียงโดยจดัให้มีการวางเงินดาวน์ อตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาจะซ้ือจะขายและโอน

กรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคา้เม่ือจ่ายเงินครบตามสัญญาดงักล่าว 

ราคายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัใชว้ธีิการและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของตราสารทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีการคา้มีราคาตามบญัชีเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน มีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรได ้และเจา้หน้ีการคา้ มีราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายุติธรรม

โดยประมาณ 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว จะไม่

แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญั กบัราคาตามบญัชี 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝาก และเงินกูย้มื

จากสถาบนัการเงิน 

บริษทัเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราลอยตวัตามอตัรา

ดอกเบ้ีย MLR 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน 

25. การบริหารจัดการทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํรงฐานเงินทุนใหแ้ขง็แกร่ง โดย

การวางแผนการกาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดี

อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัคาํนึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมัน่คงของ

การดาํรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 

2552 โดยบริษทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตามอายงุาน

ของพนกังาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีท่ี

ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงิน

สมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจาํนวน 0.24 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

27.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าซ้ือท่ีดินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้ง

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในอนาคต จาํนวน 2,557.42 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจาํ

ค่าท่ีดินแลว้ จาํนวน 198 ลา้นบาท และมีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้งหมด

ภายในปี 2561 

27.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าซ้ือหอ้งชุดท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือไว้

เพ่ือขายจาํนวน 40.79 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจาํหอ้งชุด จาํนวน 53.20 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว และโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดทั้ งหมด

ใหก้บัลูกคา้แลว้ 

27.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง

โครงการของบริษทัฯ ประมาณ 115.79 ลา้นบาท และ 94.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

27.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานขาย จาํนวน 

1.01 ลา้นบาท 

27.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน

และสัญญาบริการ ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ไม่เกิน 1 ปี 20,044,658.30     4,933,973.64   18,857,699.60 4,933,973.64   

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 18,781,113.05     1,942,500.00   17,485,223.05 1,942,500.00   

รวม 38,825,771.35     6,876,473.64   36,342,922.65 6,876,473.64   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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28. รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงิน สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

กอ่นจัด รายการจัด หลงัจัด กอ่นจัด รายการจัด หลงัจัด

ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 8,491,870.52    (1,536,767.44)  6,955,103.08    12,021,503.45  (2,815,044.29)  9,206,459.16    

คา่นายหน้าจ่ายล่วงหน้า                  -                    1,536,767.44   1,536,767.44    -                    2,815,044.29   2,815,044.29    

งบกาํไรขาดทุน

   และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

คา่ใชจ่้ายในการขาย 92,386,687.74  1,825,932.88   94,212,620.62  91,472,465.19  1,825,932.88   93,298,398.07  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 47,898,716.52  (1,825,932.88)  46,072,783.64  47,171,548.14  (1,825,932.88)  45,345,615.26  

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

 

29. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561  



บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



1 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ 

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

ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(นายยทุธพงษ ์  เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 7 สิงหาคม  2561



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 481,864                  326,274                  412,345                  305,148                  

เงินลงทุนชัว่คราว 6, 22 101,320                  69,042                   101,320                  69,042                   

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 7 102,976                  36,328                   96,291                   32,912                   

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 4 110,831                  98,070                   132,441                  115,362                  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 950                        950                        1,000                     -                         

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและห้องชุด 23.1, 23.2 406,500                  251,200                  406,500                  251,200                  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย - สุทธิ 8 2,706,816               1,493,820               2,706,816               1,493,820               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 685                        -                         685                        -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,911,942               2,275,684               3,857,398               2,267,484               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 9, 22 59,438                   19,839                   59,438                   19,839                   

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 156,643                  157,800                  157,800                  157,800                  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 -                         2,367                     10,200                   10,200                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         9,730                     9,730                     

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 72,059                   73,167                   70,679                   71,702                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 5,071                     4,468                     5,071                     4,468                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 6,085                     2,152                     6,085                     2,152                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,733                   10,705                   13,310                   9,339                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 314,029                  270,498                  332,313                  285,230                  
รวมสินทรัพย์ 4,225,971               2,546,182               4,189,711               2,552,714               

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 14 233,270                  168,797                  216,689                  160,766                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15 679                        664                        679                        664                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 16 593,333                  421,491                  593,333                  421,491                  

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 150,000                  225,000                  150,000                  225,000                  

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 911,821                  727,148                  911,821                  727,148                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,826                   16,147                   29,722                   16,147                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,923,929               1,559,247               1,902,244               1,551,216               

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 8,252                     -                         8,252                     -                         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 15 1,518                     1,861                     1,518                     1,861                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 1,036,122               309,145                  1,036,122               309,145                  

หุ้นกู ้- สุทธิ 18 632,724                  177,339                  632,724                  177,339                  

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า 23,581                   5,516                     23,581                   5,516                     

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 6,936                     5,296                     6,846                     5,244                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,709,133               499,157                  1,709,043               499,105                  

รวมหนีสิ้น 3,633,062               2,058,404               3,611,287               2,050,321               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น                               

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000                  410,000                  410,000                  410,000                  

หุ้นท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000                  410,000                  410,000                  410,000                  

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 11,823                   5,020                     11,823                   5,020                     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 173,537                  75,207                   156,601                  87,373                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 592,889                  487,756                  578,424                  502,393                  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20                          22                          -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 592,909                  487,778                  578,424                  502,393                  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,225,971               2,546,182               4,189,711               2,552,714               

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
3, 4

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 550,244                69,485                  550,244                69,485                  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15,168                  3,191                     -                        -                        
รายไดอ่ื้น 7,568                     875                        9,558                     2,032                     
รวมรายได้ 572,980                73,551                  559,802                71,517                  
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 326,049                48,642                  326,049                48,642                  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,040                     1,873                     -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 93,865                  17,847                  98,316                  13,256                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,025                  17,656                  38,773                  19,442                  
รวมค่าใช้จ่าย 463,979                86,018                  463,138                81,340                  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 109,001                (12,467)                 96,664                  (9,823)                   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (349)                      -                        -                        -                        
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 108,652                (12,467)                 96,664                  (9,823)                   
ตน้ทุนทางการเงิน (5,839)                   (1,478)                   (5,839)                   (1,478)                   
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 102,813                (13,945)                 90,825                  (11,301)                 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (21,979)                 2,195                     (19,482)                 2,195                     
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 80,834                  (11,750)                 71,343                  (9,106)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี -                        -                        -                        -                        
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 80,834                  (11,750)                 71,343                  (9,106)                   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 80,835                  (11,858)                 71,343                  (9,106)                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                          108                        -                        -                        

80,834                  (11,750)                 71,343                  (9,106)                   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 80,835                  (11,858)                 71,343                  (9,106)                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                          108                        -                        -                        

80,834                  (11,750)                 71,343                  (9,106)                   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.20                       (0.03)                     0.17                       (0.02)                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 410,000                410,000                410,000                410,000                

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
3, 4, 21

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 977,116                81,002                  977,116                81,002                  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 162,266                3,866                     68,806                  -                        
รายไดอ่ื้น 14,509                  1,184                     18,073                  3,233                     
รวมรายได้ 1,153,891             86,052                  1,063,995             84,235                  
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 635,765                60,440                  635,765                60,440                  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 51,463                  3,519                     -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 158,696                46,188                  163,372                43,440                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 82,266                  34,544                  79,995                  34,702                  
รวมค่าใช้จ่าย 928,190                144,691                879,132                138,582                
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
  ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 225,701                (58,639)                 184,863                (54,347)                 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (3,524)                   -                        -                        -                        
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 222,177                (58,639)                 184,863                (54,347)                 
ตน้ทุนทางการเงิน (12,690)                 (2,941)                   (12,690)                 (2,941)                   
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 209,487                (61,580)                 172,173                (57,288)                 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 13 (44,332)                 11,300                  (36,118)                 11,300                  
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 165,155                (50,280)                 136,055                (45,988)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี -                        (1,082)                   -                        (1,082)                   
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 165,155                (51,362)                 136,055                (47,070)                 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 165,157                (50,333)                 136,055                (45,988)                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2)                          53                          -                        -                        

165,155                (50,280)                 136,055                (45,988)                 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 165,157                (51,415)                 136,055                (47,070)                 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2)                          53                          -                        -                        

165,155                (51,362)                 136,055                (47,070)                 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.40                       (0.12)                     0.33                       (0.11)                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 410,000                410,000                410,000                410,000                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินจากการ ขาดทุนจากการประมาณการตาม รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ มีอาํนาจควบคุม รวม

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

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

จ่ายเงินปันผล 20 -                           -                        -                        (60,024)                -                                               -                          (60,024)                -                      (60,024)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                        165,157               -                                               -                          165,157               (2)                        165,155            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561 410,000                   (2,471)                   11,823                  173,537               -                                              -                          592,889               20                       592,909            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 410,000                   -                        501                        9                          -                                               -                          410,510               (470)                    410,040            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                        (50,333)                (1,082)                                          (1,082)                     (51,415)                53                       (51,362)            

โอนไปกาํไรสะสม -                           -                        -                        (1,082)                  1,082                                            1,082                      -                       -                      -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 410,000                   -                        501                        (51,406)                -                                              -                          359,095               (417)                    358,678            

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                        6



กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 410,000                       5,020                           87,373                     -                                                 -                               502,393                    
สาํรองตามกฎหมาย -                               6,803                           (6,803)                      -                                                 -                               -                           
จ่ายเงินปันผล 20 -                               -                               (60,024)                    -                                                 -                               (60,024)                    
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               136,055                   -                                                 -                               136,055                    

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 410,000                       501                              2,595                       -                                                 -                               413,096                    
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               (45,988)                    (1,082)                                             (1,082)                          (47,070)                    
โอนไปกาํไรสะสม -                               -                               (1,082)                      1,082                                              1,082                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2560 410,000                       501                              (44,475)                    -                                                 -                               366,026                    

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                        7



บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

2561 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 209,487                  (61,580)                   172,173                  

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (90)                          (62)                          (90)                          

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (188)                        (2)                            (188)                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3,524                      -                          -                          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,412                    6,507                      18,218                    

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,740                      (51)                          3,740                      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,640                      1,548                      1,602                      

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า 26,986                    1,948                      26,986                    

รายไดด้อกเบ้ีย (3,329)                     (268)                        (3,267)                     

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 12,690                    2,941                      12,690                    

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 272,872                  (49,019)                   231,864                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (64,300)                   (18,728)                   (61,031)                   

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ (12,761)                   (47,824)                   (17,079)                   

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและหอ้งชุด (278,300)                 (48,800)                   (278,300)                 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 366,782                  260,258                  366,782                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (685)                        -                          (685)                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,028)                     (3,770)                     (3,971)                     

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)              

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 8,252                      -                          8,252                      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 67,223                    5,221                      58,673                    

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 174,608                  318,357                  174,608                  

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 529,663                  415,695                  479,113                  

จ่ายชาํระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า (8,921)                     (3,406)                     (8,921)                     

ดอกเบ้ียรับ 437                         268                         375                         

จ่ายดอกเบ้ีย (53,975)                   (29,416)                   (53,975)                   

จ่ายภาษีเงินได้ (29,586)                   (1,426)                     (26,476)                   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 437,618                  381,715                  390,116                  

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

2561 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (39,055)                   (20,023)                   (39,055)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 168,000                  1,500                      168,000                  

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (200,000)                 (30,000)                   (200,000)                 

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          137                         -                          

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (100)                        (1,000)                     

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (20,379)                   (26,535)                   (20,270)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 700                         3,584                      700                         

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,012)                     -                          (1,012)                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (91,746)                   (71,437)                   (92,637)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (328)                        (184)                        (328)                        

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (508,147)                 (205,999)                 (508,147)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอก 150,000                  -                          150,000                  

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอก (225,000)                 -                          (225,000)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          2,044                      -                          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (34,048)                   -                          

เงินสดรับจากหุน้กู้ 453,217                  -                          453,217                  

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (190,282)                 (238,187)                 (190,282)                 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 155,590                  72,091                    107,197                  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด 326,274                  107,316                  305,148                  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 481,864                  179,407                  412,345                  

ข้อมูลเพิม่เติม

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 956                         4,256                      956                         

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 34,349                    28,568                    34,349                    

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 15,463                    2,956                      15,463                    
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน 123,000                  -                          123,000                  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบุคคลภายนอก 1,406,966               418,759                  1,406,966               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

ไทยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

2558 โดยประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ท่ีดิน พัฒนาท่ีดิน หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์                         

ทุกประเภท โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอใน

รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ

นําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น 

เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ในงบ

การเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดย

เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอ

ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ 

ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก  แหล่งอ่ืนและ
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นาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้

สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ  

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับ

ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ

กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่ม

บริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในประกอบ

งบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก

สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ี

ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ

จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี

เร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ 

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทางตรงและโดย

ทางออ้มในหุน้สามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานท่ี

ตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี บริษทัฯ มีรายการสาํหรับงวดสามเดือนและหก

เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับ 

   งวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    

บริษัทย่อย     

   รายไดอ่ื้น - - 2,103 1,188 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย - - 6,945 144 

การร่วมค้า     

   รายไดอ่ื้น 3,618 - 3,618 - 

   ดอกเบ้ียรับ 1,181 - 1,181 - 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับ 

   งวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    

บริษัทย่อย     

   รายไดอ่ื้น  - - 3,676 2,216 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย - - 10,609 754 

การร่วมค้า     

   รายไดอ่ื้น 7,235 -  7,235 - 

   ดอกเบ้ียรับ 2,348 -  2,348  - 

กรรมการและบุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     

   รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 4,018 - 4,018 - 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,217  7,950 11,217  7,950 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 380  804 380  804 

รวม 11,597 8,754 11,597 8,754 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

   บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

      สุขมุวทิ 50 จาํกดั 1,640 924 1,640 924 

ลูกหนีอ่ื้นกรรมการ     

   กรรมการ 200 200 - - 

ดอกเบีย้ค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

   บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

      สุขมุวทิ 50 จาํกดั 3,969 1,621 3,969 1,621 

รายได้ค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

   บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 745 425 

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

   บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 28,263 24,548 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

   บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี   

      เซอร์วสิ จาํกดั - - 1,000 - 

   กรรมการ 950 950 - - 

 950 950 1,000 - 

     

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

   บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

      สุขมุวทิ 50 จาํกดั 156,643 

 

157,800 

 

157,800 

 

157,800 



 

15 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   บริษัทย่อย 

      ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - 2,725 - 2,756 

      เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - 203 1,000 203 

      ลดลงระหวา่งงวด - (2,928)  - (2,959) 

      ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - - 1,000  - 

   กรรมการ     

      ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 950 - - - 

      เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจภายใต ้

         การควบคุมเดียวกนั - 950 - - 

      ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 950 950 - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ  

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 950 

 

950 1,000 

 

- 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํสัญญากูย้ืมเงิน และไม่มีการคิดดอกเบ้ีย

ระหวา่งกนั 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   การร่วมค้า     

      ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 157,800 - 157,800 - 

      เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - 157,800 - 157,800 

      ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

         ผลขาดทุนเกินทุนในการ 

         ร่วมคา้ระหวา่งงวด (1,157) - - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที ่

   เกีย่วข้องกนั 156,643 157,800 157,800 157,800 
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เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินระยะยาวแก่การร่วมคา้ ตามเง่ือนไขในสัญญาระหวา่ง

ผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 รวมจาํนวน 157.80 ล้านบาท เงินให้กู ้ยืมระยะยาวดังกล่าว มีการคิดอัตรา

ดอกเบ้ียระหวา่งกนั ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2565 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

    บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

       สุขมุวทิ 50 จาํกดั 202 6,937 202 

 

6,937 

รายได้รับล่วงหน้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

    บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

       สุขมุวทิ 50 จาํกดั 13,853 6,333 3,302 

 

- 

เจ้าหนีอ่ื้นกรรมการ     

    กรรมการ 40,000 8,816 40,000 8,816 

รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าทีเ่กีย่วข้องกนั 

    กรรมการและบุคคลอ่ืนท่ี 

       เก่ียวขอ้งกนั 505 603 505 603 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสดในมือ 5,165 163 5,090 90 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 330,072 274,707 260,699 253,726 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 16,508 24,987 16,437 24,915 

เงินฝากระหวา่งทาง 130,119 26,417 130,119 26,417 

รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 481,864 326,274 412,345 305,148 
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6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - ตราสารหน้ี 101,320 69,042 101,320 69,042 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 69,042 - 69,042 - 

ซ้ือเงินลงทุนระหวา่งงวด 200,000 240,000 200,000 240,000 

ขายเงินลงทุนในระหวา่งงวด (167,812) (171,038) (167,812) (171,038) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 90 80 90 80 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 101,320 69,042 101,320 69,042 

ในระหว่างงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนชัว่คราวโดยมีกาํไร

ก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงแสดงภายใตร้ายการ “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดหก

เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 เป็นจาํนวนเงิน 0.19 ลา้นบาท และ 0.002 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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7. ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

   รายไดค้่านายหนา้คา้งรับ 6,871 1,412 - - 

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,640 924 1,640 924 

   ลูกหน้ีอ่ืนกรรมการ 200 200 - - 

   เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 43,823 500 43,823 500 

   เงินมดัจาํ 36,641 24,448 36,641 24,398 

   เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม 

      การโอนกรรมสิทธ์ิ  - 285 - 285 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,441 3,200 8,289 2,562 

   ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,969 1,621 3,969 1,621 

   รายไดค้า้งรับ 127 208 872 469 

   อ่ืนๆ 1,264 3,530 1,057 2,153 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 102,976 36,328 96,291 32,912 

ในระหวา่งไตรมาส 1/2561 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดข้อ้สรุปท่ีจะยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือเขา้ซ้ือธุรกิจกบับริษทั

แห่งหน่ึง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบกรณีพิเศษตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามขอ้มูล

เบ้ืองตน้ท่ีไดรั้บทราบมา ซ่ึงตามเง่ือนไขบริษทัสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูข้ายกิจการได ้แต่กลบัไม่ไดรั้บขอ้มูล

เพ่ิมเติมตามท่ีร้องขอไป และไม่สามารถติดต่อกบัผูข้ายได ้โดยบริษทัฯ ไดเ้คยจ่ายชาํระเงินตามเง่ือนไขของบนัทึก

ขอ้ตกลงและบนัทึกเป็นเงินมดัจาํ จาํนวน 10 ลา้นบาท อย่างไรก็ดีบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไม่ไดร้ะบุว่าผูข้ายจะ

สามารถริบเงินมดัจาํไดห้ากมีการยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลง ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการติดต่อกบัผูข้ายเพ่ือเจรจาขอคืน

เงินมดัจาํดงักล่าว ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และบนัทึกรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็น

ค่าใชจ่้ายในไตรมาส 1/2561 เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินมดัจาํดงักล่าว จาํนวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บ

คืนเงินทั้งจาํนวนแลว้ในเดือน มิถุนายน 2561  
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8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,328,546 998,283 2,328,546 998,283 

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 751,556 515,248 751,556 515,248 

ระบบสาธารณูปโภค 64,125 35,015 64,125 35,015 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 65,345 62,231 65,345 62,231 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 136,195 93,060 136,195 93,060 

รวม 3,345,767 1,703,837 3,345,767 1,703,837 

หกั จาํนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้ 

   จนถึงปัจจุบนั (638,951) (210,017) (638,951) (210,017) 

ต้นทุนโครงการพฒันา 

  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 2,706,816 1,493,820 2,706,816 1,493,820 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์ และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน

ของบริษทับางส่วนไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16) 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุน

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 49.81 ลา้นบาท และ 31.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็นตน้ทุนขายจาํนวน 635.77 ลา้นบาท และ 60.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9. เงนิลงทุนระยะส้ันและเงนิฝากสถาบันการเงินที่มภีาระผูกพนั 

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 5,032 5,023 
    

ตัว๋แลกเงินรับ 55,000 15,000 

   หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (594) (184) 

   ตัว๋แลกเงินรับ 54,406 14,816 

รวมเงินลงทุนระยะส้ันและเงนิฝากสถาบันการเงนิ                        

   ทีม่ภีาระผูกพนั 59,438 19,839 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ได้

นาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดมี้การตกลงทาํสัญญาจาํนาํตัว๋แลกเงิน เป็นจาํนวนเงิน 

55 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั กบับริษทัสองแห่งซ่ึงเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ โดย

ตัว๋แลกเงินมีอาย ุ 181-184 วนั คิดดอกเบ้ียในอตัรา 3.50% ต่อปี เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัชาํระเงินตน้ หรือ

ดอกเบ้ียของหุน้กูท่ี้จดัหาใหแ้ก่บริษทัฯ (หมายเหตุ 18) 
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10. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ประกอบดว้ย: 

  ประเทศท่ีจดัตั้ง   หน่วย : พนับาท 

  และสถานท่ี สัดส่วนการถือหุน้และสิทธิ   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ หลกัของธุรกิจ ออกเสียงของกิจการ (ร้อยละ) ทุนชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

   

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 

   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50  

   จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

เพ่ือขาย ภายใตช่ื้อ

โครงการ 

"The Excel Hideaway 

Sukhumvit 50" 

ไทย 51.00 51.00 20,000 20,000 - 

 

 

 

 

2,367 

 

 

 

 

10,200 

 

 

 

 

10,200 

 

 

 

 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า      - 2,367 10,200 10,200 

ในระหวา่งงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในบริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั จาํนวน 3.52 ลา้นบาท
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ขอ้มูลทางการเงินของ บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 119,878 128,912 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 645,160 598,114 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,693 149 

หน้ีสินหมุนเวยีน 215,346 165,422 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 310,000 310,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 247,653 247,111 

 หน่วย : พนับาท 

 2561 2560 

งบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน   

ขาดทุนสุทธิ (6,910) - 

การกระทบยอดขอ้มูลสรุปทางการเงินขา้งตน้ ไปมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงรับรู้ในงบ

การเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ (2,268) 4,642 

สัดส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 51 51 

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า  (1,157) 2,367 

บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุนเกินทุนในการร่วมคา้ 1,157 - 

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ - 2,367 
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11. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 73,167 71,702 

ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด (ราคาทุน) 21,335 21,226 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (18,003) (17,809) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (ราคาตามบญัชี) (4,440) (4,440) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 72,059 70,679 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สาํหรับงบการเงินรวม จาํนวน 18.00

ลา้นบาท และ 6.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 17.81 ลา้นบาท และ 6.26 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ มีห้องตวัอยา่งและสาํนกังานขาย ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้

งานอยู ่จาํนวน 5.56 ลา้นบาท  

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 4,468 

   ซ้ือเพิ่มในระหวา่งงวด (ราคาทุน) 1,012 

   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (409) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 5,071 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 กาํไรขาดทุน 30 มิถุนายน 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี :    

   ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 

      รายไดค้่าเช่า 1,103 3,613 4,716 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,049 320 1,369 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 2,152 3,933 6,085 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (48,265) - (40,051) - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,933 11,300 3,933 11,300 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ (44,332) 11,300 (36,118) 11,300 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบางแห่ง ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวด 

หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

บริษทัย่อยบางแห่งใช้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามอตัราขั้นบันได ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

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

เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า     

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 84,517 71,385 84,517 71,385 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 84,517 71,385 84,517 71,385 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 202 6,937 202 6,937 

รายไดรั้บล่วงหนา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,853 6,333 3,302 - 

เจา้หน้ีอ่ืนกรรมการ 40,000 8,816 40,000 8,816 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 19,061 22,053 19,055 22,046 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,963 - - - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 11,693 15,399 11,693 15,399 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 9,316 2,182 9,126 2,179 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,181 13,202 13,519 12,471 

เงินรับล่วงหนา้ค่าส่วนกลาง 6,296 6,440 6,296 6,440 

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 2,804 1,847 2,804 1,847 

อ่ืนๆ 27,384 14,203 26,175 13,246 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 148,753 97,412 132,172 89,381 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 233,270 168,797 216,689 160,766 
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกนิ 1 ปี     

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 765 765 765 765 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (86) (101) (86) (101) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิขั้นตํา่ 679 664 679 664 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 1,594 1,976 1,594 1,976 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (76) (115) (76) (115) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิขั้นตํา่ 1,518 1,861 1,518 1,861 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตาม 

   สัญญาเช่าการเงนิ 3,275 

 

3,671 3,275 

 

3,671 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

สาํหรับยานพาหนะ โดยสัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

วงเงิน 329.00 ลา้นบาท 310,843 84,000 310,843 84,000 

วงเงิน 214.00 ลา้นบาท 55,000 85,000 55,000 85,000 

วงเงิน 568.70 ลา้นบาท - 339,826 - 339,826 

วงเงิน 647.10 ลา้นบาท 260,000 - 260,000  - 

วงเงิน 750.00 ลา้นบาท 228,000 228,000 228,000 228,000 

วงเงิน 304.40 ลา้นบาท 153,400 - 153,400 - 

วงเงิน 366.00 ลา้นบาท 171,000 - 171,000 - 

วงเงิน 230.00 ลา้นบาท 230,000 - 230,000 - 

วงเงิน 623.10 ลา้นบาท 235,100 - 235,100 - 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  (13,888) (6,190) (13,888) (6,190) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,629,455 730,636 1,629,455 730,636 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (593,333) (421,491)  (593,333) (421,491) 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจาก 

   สถาบันการเงิน - สุทธิ 1,036,122 

 

309,145 1,036,122 

 

309,145 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวด มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 730,636 339,681 730,636 339,681 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,406,966 800,394 1,406,966 800,394 

ลดลงระหวา่งงวด (508,147) (409,439) (508,147) (409,439) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 1,629,455 730,636 1,629,455 730,636 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดให้ชาํระคืนในอตัราร้อย

ละ 60 - 80 ของราคาขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า เม่ือมีการขอปลดจาํนองพ้ืนท่ีและโอน

กรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรายย่อยในโครงการ ทั้ งน้ีราคาขายต่อยูนิตต้องไม่ตํ่ากว่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และ

กาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือน

กนัยายน 2564  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี

กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั

บุคคลอ่ืนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หกู้ ้

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งหมดดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

จาํนาํบตัรเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้

เป็นจาํนวน 1,790.26 ลา้นบาท และ 1,113.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

17. เงนิกู้ยืมจากบุคคลภายนอกทีถ่ึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี 

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึง    

   กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 150,000 225,000 150,000 225,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีในระหว่างงวด มีรายละเอียด

ดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 225,000 263,000 225,000 263,000 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 150,000 110,000 150,000 110,000 

ลดลงระหวา่งงวด (225,000) (148,000) (225,000) (148,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 150,000 225,000 150,000 225,000 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมจากบุคคลภายนอก เพ่ือวตัถุประสงค์

ในการจ่ายชาํระค่าท่ีดินสําหรับโครงการและใช้หมุนเวียนภายในกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 - 11 ต่อปี 

กาํหนดชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 12 - 18 เดือน นับจากวนัท่ีทาํสัญญา โดยเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกทั้งหมดคํ้า

ประกนัโดยการจาํนาํใบหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยกรรมการเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและเชค็จ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้ 

18. หุ้นกู้ - สุทธิ 

หุน้กู ้ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม2560 

หุน้กู ้ 648,800 182,100 

หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (16,076) (4,761) 

หุ้นกู้ - สุทธิ 632,724 177,339 

ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ จาํนวน 648 ล้านบาท และ 182 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เป็นหุ้นกูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 

1,000 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดั

จ่าย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้าํนวน 13.48 ลา้นบาท และ 5.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีหุ้นกูด้งักล่าวมีอายุ 2 ปี และมี

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี ซ่ึงจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2562 และ เดือนพฤษภาคม 2563 

ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯ ไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยส์องแห่งเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ โดยได้

ทาํสัญญาจาํนาํตัว๋แลกเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผดินดัชาํระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุน้กู ้(หมายเหตุ 9) 
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19. ประมาณการหนีส้นิไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวด 

หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

      ณ วันต้นงวด 5,296 848 5,244 848 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

     ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,571 3,029 1,534 2,977 

     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 69 66 68 66 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขาดทุนจากการประมาณการตาม   

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

     ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้ 

        สมมติทางการเงิน  - 1,353 - 1,353 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

     ณ วนัส้ินงวด 6,936 5,296 6,846 5,244 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนบริการ 38 26 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 244 141 244 141 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,358 1,381 1,358 1,381 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,640 1,548 1,602 1,522 

20. เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561 และผล

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 410 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.1464 บาท รวมเป็นเงิน

จาํนวน 60.02 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนมิถุนายน 2561 
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21. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนงานแนวสูง เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียม และส่วนงานแนวราบ เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทาวน์เฮา้ส์ รวมทั้งใหบ้ริการเป็นนายหนา้ในการขายอสังหาริมทรัพย ์ โดยรายไดแ้ละกาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคารและ

นายหนา้ซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย ์

 

รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

 

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 977,116 81,002 162,266 3,866 1,139,382 84,868 - - 1,139,382 84,868 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 10,609 754 10,609 754 (10,609) (754) - - 

รวมรายได้ 977,116 81,002 172,875 4,620 1,149,991 85,622 (10,609) (754) 1,139,382 84,868 

กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 341,351 20,562 116,944 (1,224) 458,295 19,338 (6,141) 1,571 452,154 20,909 

รายไดอ่ื้น         14,509 1,184 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (158,696) (46,188) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (82,266) (34,544) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในร่วมคา้         (3,524) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (12,690) (2,941) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้         209,487 (61,580) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้         (44,332) 11,300 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด         165,155 (50,280) 
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22. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงิน สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

รายการจดั

ประเภทใหม่ 

หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

   สินทรัพย์หมุนเวยีน    

      เงินลงทุนชัว่คราว 83,858 (14,816) 69,042 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

      เงินลงทุนระยะสั้ นและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 

         ภาระผกูพนั 5,023 14,816 19,839 

ทั้งน้ีการจดัประเภทรายการทางบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

23.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระค่าซ้ือท่ีดินท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในอนาคต จาํนวน 3,112.75 ลา้นบาท 

และ 2,557.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าท่ีดินแลว้ จาํนวน 406.50 ลา้นบาท และ 

198 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้ งหมดภายในปี 

2562 

23.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าซ้ือห้องชุดท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือไว้

เพ่ือขายจาํนวน 40.79 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจาํหอ้งชุด จาํนวน 53.20 ลา้นบาท 

23.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตามสัญญา

ก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 654.96 ลา้นบาท และ 115.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารสาํนกังานขาย จาํนวน 7.03 

ลา้นบาท 
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23.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานและสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 50,457 20,045 49,250 18,858 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 34,904 18,781 34,019 17,485 

รวม 85,361 38,826 83,269 36,343 

24 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

24.1 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัจาํนวน 150 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 410 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 560 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนคร้ังแรก (IPO) จาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 145,000,000 หุน้ บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม

ทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

24.2 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

ไวเ้พ่ือขาย จาํนวน 68.17 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยได้จ่ายเงินมัดจาํห้องชุด จาํนวน 6.82 ลา้นบาท และมี

กาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้งหมดภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

24.3 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 ของบริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั ไดมี้

มติให้บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 3 ลา้นบาท เป็น จาํนวน 21 ลา้นบาท บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

24.4 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ของบริษทั ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี 

เซอร์วิส จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัดงักล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียน จาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท  

25 การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



1 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ออลล ์อินสไปร์   ดี

เวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่ง

กาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายยทุธพงษ ์  เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 8 พฤศจิกายน 2561



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 334,967               326,274               247,497               305,148               

เงินลงทุนชัว่คราว 6, 24 1,387                   69,042                 1,387                   69,042                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 7 119,733               36,328                 114,126               32,912                 

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 4 141,738               98,070                 168,895               115,362               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       950                      -                       -                       

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและห้องชุด 25.1, 25.2 500,817               251,200               494,260               251,200               

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย - สุทธิ 8 3,218,483            1,493,820            3,218,483            1,493,820            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,439                   -                       273                      -                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,318,564            2,275,684            4,244,921            2,267,484            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 9, 24 54,697                 19,839                 54,697                 19,839                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 154,476               157,800               157,800               157,800               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 12,709                 2,367                   22,950                 10,200                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       28,980                 9,730                   

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 79,317                 73,167                 77,825                 71,702                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 8,270                   4,468                   8,087                   4,468                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 6,034                   2,152                   6,011                   2,152                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,002                 10,705                 11,578                 9,339                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 328,505               270,498               367,928               285,230               
รวมสินทรัพย์ 4,647,069            2,546,182            4,612,849            2,552,714            

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 15 236,094               168,797               216,407               160,766               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 16 1,925                   664                      1,925                   664                      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 926,032               421,491               926,032               421,491               

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 18 150,000               225,000               150,000               225,000               

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 1,029,066            727,148               1,029,026            727,148               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,153                 16,147                 25,852                 16,147                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,371,270            1,559,247            2,349,242            1,551,216            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 12,339                 -                       12,339                 -                       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 16 4,761                   1,861                   4,548                   1,861                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 951,648               309,145               951,648               309,145               

หุ้นกู ้- สุทธิ 19 635,065               177,339               635,065               177,339               

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า 23,746                 5,516                   23,746                 5,516                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 7,756                   5,296                   7,647                   5,244                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,635,315            499,157               1,634,993            499,105               

รวมหนีสิ้น 4,006,585            2,058,404            3,984,235            2,050,321            

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น                               

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 21 560,000               560,000               

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000               410,000               

หุ้นท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 410,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 410,000               410,000               410,000               410,000               

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 14,332                 5,020                   14,332                 5,020                   

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 218,603               75,207                 204,282               87,373                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 640,464               487,756               628,614               502,393               

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20                        22                        -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 640,484               487,778               628,614               502,393               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,647,069            2,546,182            4,612,849            2,552,714            

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
3, 4

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 445,285               109,323               445,285               109,323               
รายไดจ้ากการให้บริการ 16,298                 7,610                   -                       -                       
รายไดอ่ื้น 11,299                 4,402                   13,749                 5,864                   
รวมรายได้ 472,882               121,335               459,034               115,187               
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 271,400               67,533                 271,400               67,533                 
ตน้ทุนการให้บริการ 13,609                 6,028                   -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 69,247                 30,152                 69,331                 30,559                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,134                 25,626                 48,233                 23,164                 
รวมค่าใช้จ่าย 403,390               129,339               388,964               121,256               
กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
  ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 69,492                 (8,004)                  70,070                 (6,069)                  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,208)                  (3,420)                  -                       -                       
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 67,284                 (11,424)                70,070                 (6,069)                  
ตน้ทุนทางการเงิน (6,941)                  (1,777)                  (6,939)                  (1,777)                  
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 60,343                 (13,201)                63,131                 (7,846)                  
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (12,768)                1,317                   (12,941)                1,323                   
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 47,575                 (11,884)                50,190                 (6,523)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี -                       -                       -                       -                       
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,575                 (11,884)                50,190                 (6,523)                  

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 47,575                 (11,853)                50,190                 (6,523)                  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       (31)                       -                       -                       

47,575                 (11,884)                50,190                 (6,523)                  

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 47,575                 (11,853)                50,190                 (6,523)                  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       (31)                       -                       -                       

47,575                 (11,884)                50,190                 (6,523)                  

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.12                     (0.03)                    0.12                     (0.02)                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุ้น) 410,000               410,000               410,000               410,000               

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
3, 4, 23

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,422,401            190,325               1,422,401            190,325               
รายไดจ้ากการให้บริการ 178,564               11,476                 68,806                 -                       
รายไดอ่ื้น 25,808                 5,586                   31,822                 9,097                   
รวมรายได้ 1,626,773            207,387               1,523,029            199,422               
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 907,165               127,973               907,165               127,973               
ตน้ทุนการให้บริการ 65,072                 9,547                   -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 227,943               76,340                 232,703               73,999                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 131,400               60,170                 128,228               57,866                 
รวมค่าใช้จ่าย 1,331,580            274,030               1,268,096            259,838               
กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
  ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 295,193               (66,643)                254,933               (60,416)                
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (5,732)                  (3,420)                  -                       -                       
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 289,461               (70,063)                254,933               (60,416)                
ตน้ทุนทางการเงิน (19,631)                (4,718)                  (19,629)                (4,718)                  
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 269,830               (74,781)                235,304               (65,134)                
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 14 (57,100)                12,617                 (49,059)                12,623                 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 212,730               (62,164)                186,245               (52,511)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี -                       (1,082)                  -                       (1,082)                  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 212,730               (63,246)                186,245               (53,593)                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 212,732               (62,186)                186,245               (52,511)                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2)                         22                        -                       -                       

212,730               (62,164)                186,245               (52,511)                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 212,732               (63,268)                186,245               (53,593)                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2)                         22                        -                       -                       

212,730               (63,246)                186,245               (53,593)                

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.52                     (0.15)                    0.45                     (0.13)                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (พนัหุ้น) 410,000               410,000               410,000               410,000               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินจากการ ขาดทุนจากการประมาณการตาม รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ มีอาํนาจควบคุม รวม

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

สาํรองตามกฎหมาย -                           -                        9,312                     (9,312)                  -                                               -                          -                       -                      -                   

จ่ายเงินปันผล 22 -                           -                        -                        (60,024)                -                                               -                          (60,024)                -                      (60,024)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                        212,732               -                                               -                          212,732               (2)                        212,730            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 410,000                   (2,471)                   14,332                  218,603               -                                              -                          640,464               20                       640,484            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 410,000                   -                        501                        9                          -                                               -                          410,510               (470)                    410,040            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                        (62,186)                (1,082)                                          (1,082)                     (63,268)                22                       (63,246)            

โอนไปกาํไรสะสม -                           -                        -                        (1,082)                  1,082                                            1,082                      -                       -                      -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 410,000                   -                        501                        (63,259)                -                                              -                          347,242               (448)                    346,794            

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                        6



กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 410,000                       5,020                           87,373                     -                                                 -                               502,393                    
สาํรองตามกฎหมาย -                               9,312                           (9,312)                      -                                                 -                               -                           
จ่ายเงินปันผล 22 -                               -                               (60,024)                    -                                                 -                               (60,024)                    
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               186,245                   -                                                 -                               186,245                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2561 410,000                       14,332                         204,282                   -                                                 -                               628,614                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 410,000                       501                              2,595                       -                                                 -                               413,096                    
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               (52,511)                    (1,082)                                             (1,082)                          (53,593)                    
โอนไปกาํไรสะสม -                               -                               (1,082)                      1,082                                              1,082                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2560 410,000                       501                              (50,998)                    -                                                 -                               359,503                    

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2561

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                        7



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 269,830                 (74,781)                 235,304                 (65,134)                 

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (5)                          (359)                      (5)                          (359)                      

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (340)                      (2)                          (340)                      (2)                          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,732                     3,420                     -                        -                        

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,115                   11,222                   33,811                   11,111                   

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,512                     (79)                        3,512                     (79)                        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,460                     2,321                     2,403                     2,283                     

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า 26,986                   2,097                     26,986                   2,097                     

รายไดด้อกเบ้ีย (4,813)                   (696)                      (4,751)                   (696)                      

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 19,631                   4,718                     19,629                   4,718                     

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 357,108                 (52,139)                 316,549                 (46,061)                 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (79,376)                 (41,410)                 (77,673)                 (36,145)                 

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ (43,668)                 (69,572)                 (53,533)                 (91,106)                 

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและหอ้งชุด (469,057)               (107,500)               (462,500)               (107,500)               

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 448,459                 589,574                 448,459                 589,573                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,439)                   -                        (273)                      -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,297)                   (9,525)                   (2,239)                   (8,529)                   

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 12,339                   -                        12,339                   -                        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 59,235                   134,171                 47,584                   125,679                 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 286,494                 367,981                 286,454                 367,981                 

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 567,798                 811,580                 515,167                 793,892                 

จ่ายชาํระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า (8,756)                   (3,405)                   (8,756)                   (3,405)                   

ดอกเบ้ียรับ 446                        268                        384                        268                        

จ่ายดอกเบ้ีย (91,139)                 (55,644)                 (91,137)                 (55,644)                 

จ่ายภาษีเงินได้ (49,464)                 (1,189)                   (43,213)                 (1,154)                   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 418,885                 751,610                 372,445                 733,957                 

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (34,032)                 (5,000)                   (34,032)                 (5,000)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 268,000                 1,500                     268,000                 1,500                     

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (200,000)               (90,000)                 (200,000)               (90,000)                 

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 950                        1,695                     1,000                     2,959                     

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (100)                      (1,000)                   (203)                      

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (157,800)               -                        (157,800)               

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (12,750)                 (10,200)                 (12,750)                 (10,200)                 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (19,250)                 (4,750)                   

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (29,240)                 (46,509)                 (29,132)                 (45,213)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,500                     3,508                     1,500                     3,508                     

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,512)                   (589)                      (4,329)                   (589)                      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,084)                 (303,495)               (29,993)                 (305,788)               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (645)                      (1,582)                   (640)                      (1,582)                   

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (717,656)               (243,270)               (717,656)               (243,270)               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอก 150,000                 -                        150,000                 -                        

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอก (225,000)               -                        (225,000)               -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        3,744                     -                        1,944                     

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (33,911)                 -                        (33,911)                 

เงินสดรับจากหุน้กู้ 453,217                 -                        453,217                 -                        

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

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (400,108)               (275,019)               (400,103)               (276,819)               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 8,693                     173,096                 (57,651)                 151,350                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด 326,274                 107,316                 305,148                 104,362                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 334,967                 280,412                 247,497                 255,712                 

ข้อมูลเพิม่เตมิ

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด 10,521                   (1,774)                   10,516                   (1,814)                   

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 69,699                   48,524                   69,699                   48,524                   

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งงวด 24,859                   4,632                     24,859                   4,632                     
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน 219,440                 -                        219,440                 -                        

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มข้ึน

จากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบุคคลภายนอก 1,859,124              893,974                 1,859,124              893,974                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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 พัฒนาท่ีดิน หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์                         

ทุกประเภท โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล  

งบการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอใน

รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 1 เร่ือง  

การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น 

เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ัดทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ในงบ

การเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ

ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ 

ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก  แหล่งอ่ืนและ
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นาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้

สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ  

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับ

ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ

กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่ม

บริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 

อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัฯ 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จาํกดั ให้บริการเป็นตวัแทนการขาย และ

นายหนา้ในการขายอสังหาริมทรัพย ์

100.00 100.00 

1บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี  

เซอร์วสิ จาํกดั 

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด   99.00   98.00 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จาํกดั พฒันา จดัสรรท่ีดิน อสังหาริมทรัพย ์

ซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูก

สร้าง ทุกประเภท 

  99.97        - 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวด 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไรส์ เอสเตท จาํกัด จาํนวน 

1,800,000 หุ้น ในราคา 10 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้10 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 18.00 ลา้นบาท  

ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ออลล์ ลกัซ์ วนั จาํกดั จาํนวน 9,997 หุ้น  

ชาํระแลว้ 25 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 0.25 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีส่วน

ไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จาํกดั 

จาํนวน 10,000 หุน้ ในราคา 100 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 1.00 ลา้นบาท 

ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก

สัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลักการสําคญัของ

มาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวขอ้ง กิจการตอ้งใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาที่ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาที่อยูใ่นขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดข้ึนจากสัญญาที่ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการ

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน

แต่ละขั้นตอน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี่ยวกบัวิธีการคาํนวนการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที่คาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํ

ให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้

อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี

เร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในการจัดทาํ 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ 

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวทิ 50 จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทั้ งโดยทางตรงและ 

โดยทางออ้มในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูล

ฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ี บริษทัฯ มีรายการสําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหว่างบริษัทฯ กบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน    

บริษัทย่อย     

รายไดอ่ื้น - - 2,458 1,462 

ค่าใชจ่้ายในการขาย - - 866 4,929 

การร่วมค้า     

รายไดอ่ื้น 3,617 1,290 3,617 1,290 

ดอกเบ้ียรับ 1,193 428 1,193 428 

กรรมการและบุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 5,765 - 5,765 - 

รายการระหว่างบริษัทฯ กบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน    

บริษัทย่อย     

รายไดอ่ื้น - - 6,134 3,678 

ค่าใชจ่้ายในการขาย - - 11,475 5,683 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

การร่วมค้า     

รายไดอ่ื้น 10,852 1,290 10,852 1,290 

ดอกเบ้ียรับ 3,541 428 3,541 428 

กรรมการและบุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 9,783 - 9,783 - 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,675 11,872 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 570 1,206 

รวม 19,245 13,078 
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิล่วงหน้าค่าหุ้น     

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 12,250 - 12,250 - 

ลูกหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - 24 - 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั 1,444 924 1,444 924 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,444 924 1,468 924 

ลูกหนีอ่ื้นกรรมการ     

กรรมการ - 200 - - 

ดอกเบีย้ค้างรับกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั 5,162 1,621 5,162 1,621 

รายได้ค้างรับ    

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 797 425 

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า    

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 36,641 24,548 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

กรรมการ - 950 - - 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  

สุขมุวทิ 50 จาํกดั 154,476 

 

157,800 

 

157,800 

 

157,800 
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ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษัทย่อย 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - 2,725 - 2,756 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,000 203 1,000 203 

ลดลงระหวา่งงวด (1,000) (2,928)  (1,000) (2,959) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - - - - 

กรรมการ     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 950 - - - 

เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจภายใต ้

การควบคุมเดียวกนั - 950 - - 

ลดลงระหวา่งงวด (950) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - 950 - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ  

   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

- 

 

950 

 

- 

 

- 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํสัญญากูย้มืเงิน และไม่มีการคิดดอกเบ้ีย

ระหวา่งกนั 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

การร่วมค้า     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 157,800 - 157,800 - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - 157,800 - 157,800 

ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

ผลขาดทุนเกินทุนในการร่วมคา้ 

ระหวา่งงวด (3,324) - - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการ 

ทีเ่กีย่วข้องกนั 154,476 157,800 157,800 157,800 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินระยะยาวแก่การร่วมคา้ ตามเง่ือนไขในสัญญาระหวา่ง

ผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 รวมจาํนวน 157.80 ล้านบาท เงินให้กู ้ยืมระยะยาวดังกล่าว มีการคิดอัตรา

ดอกเบ้ียระหวา่งกนั ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2565 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จาํกดั - - 48 - 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั - - 30 - 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั 400 6,937 400 

 

6,937 

 400 6,937 478 6,937 

รายได้รับล่วงหน้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั 16,315 - 4,953 

 

- 

เจ้าหนีอ่ื้นกรรมการ     

กรรมการ - 8,816 250 8,816 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าทีเ่กีย่วข้องกนั 

กรรมการและบุคคลอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 603 - 603 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสดในมือ 312 163 229 90 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 242,168 274,707 154,851 253,726 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 8,365 24,987 8,294 24,915 

เงินฝากระหวา่งทาง 84,123 26,417 84,123 26,417 

รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 334,967 326,274 247,479 305,148 
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6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - ตราสารหน้ี 1,387 69,042 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 69,042 - 

ซ้ือเงินลงทุนระหวา่งงวด 200,000 240,000 

ขายเงินลงทุนในระหวา่งงวด (267,660) (171,038) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 5 80 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 1,387 69,042 

ในระหว่างงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนชัว่คราวโดยมีกาํไร

ก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงแสดงภายใตร้ายการ “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดเกา้

เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 เป็นจาํนวนเงิน 0.340 ลา้นบาท และ  0.002 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้า 3,396 - - - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

รายไดค้่านายหนา้คา้งรับ - 1,412 - - 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,444 924 1,468 924 

ลูกหน้ีอ่ืนกรรมการ - 200 - - 

เงินล่วงหนา้ค่าหุน้ (หมายเหตุ 26.6) 12,250 - 12,250 - 

เงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 50,333 500 50,333 500 

เงินมดัจาํ 34,667 24,448 34,667 24,398 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม 

การโอนกรรมสิทธ์ิ - 285 - 285 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,495 3,200 7,243 2,562 

ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,162 1,621 5,162 1,621 

รายไดค้า้งรับ 73 208 870 469 

อ่ืนๆ 4,913 3,530 2,133 2,153 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 116,337 36,328 114,126 32,912 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 119,733 36,328 114,126 32,912 

ในระหวา่งไตรมาส 1/2561 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดข้อ้สรุปท่ีจะยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือเขา้ซ้ือธุรกิจกบับริษทั

แห่งหน่ึง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบกรณีพิเศษตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามขอ้มูล

เบ้ืองตน้ท่ีไดรั้บทราบมา ซ่ึงตามเง่ือนไขบริษทัสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูข้ายกิจการได ้แต่กลบัไม่ไดรั้บขอ้มูล

เพ่ิมเติมตามท่ีร้องขอไป และไม่สามารถติดต่อกบัผูข้ายได ้โดยบริษทัฯ ไดเ้คยจ่ายชาํระเงินตามเง่ือนไขของบนัทึก

ขอ้ตกลงและบนัทึกเป็นเงินมดัจาํ จาํนวน 10 ลา้นบาท อย่างไรก็ดีบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไม่ไดร้ะบุว่าผูข้ายจะ

สามารถริบเงินมดัจาํไดห้ากมีการยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลง ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการติดต่อกบัผูข้ายเพ่ือเจรจาขอคืน

เงินมดัจาํดงักล่าว ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และบนัทึกรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็น

ค่าใชจ่้ายในไตรมาส 1/2561 เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ ไดรั้บหนังสือแจง้คืนเงินมดัจาํดงักล่าว จาํนวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บ

คืนเงินทั้งจาํนวนแลว้ในเดือน มิถุนายน 2561  
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8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,785,092 998,283 

ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง 989,004 519,832 

ระบบสาธารณูปโภค 90,510 35,011 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 83,289 50,768 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 180,939 99,941 

รวม 4,128,834 1,703,836 

หกั จาํนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายแลว้จนถึงปัจจุบนั (910,351) (210,016) 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 3,218,483 1,493,820 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย ์ และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน

ของบริษทับางส่วนไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุน

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 94.56 ลา้นบาท และ 53.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์ขา้เป็นตน้ทุนขายจาํนวน 907.17 ลา้นบาท และ 127.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9. เงนิลงทุนระยะส้ันและเงนิฝากสถาบันการเงินที่มภีาระผูกพนั 

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั - 5,023 

ตัว๋แลกเงินรับ 55,000 15,000 

   หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (303) (184) 

   ตัว๋แลกเงินรับ 54,697 14,816 

รวมเงินลงทุนระยะส้ันและเงนิฝากสถาบันการเงนิ                        

   ทีม่ภีาระผูกพนั 54,697 19,839 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ จาํนวน 5 ลา้นบาท ไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดมี้การตกลงทาํสัญญาจาํนาํตัว๋แลกเงิน เป็นจาํนวนเงิน 

55 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั กบับริษทัสองแห่งซ่ึงเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ โดย

ตัว๋แลกเงินมีอาย ุ180-184 วนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50  ต่อปี เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผดินดัชาํระเงินตน้ 

หรือดอกเบ้ียของหุน้กูท่ี้จดัหาใหแ้ก่บริษทัฯ (หมายเหตุ 19) 
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10. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ประกอบดว้ย: 

   
หน่วย : พนับาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนแบ่งขาดทุน 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  
สดัส่วนเงินลงทุน (%) ทุนชาํระแลว้ 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าเงินลงทุนตาม 

บญัชีวธีิราคาทุน 

สาํหรับงวดเกา้ดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 2561 2560 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

    สุขมุวทิ 50 จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

   เพื่อขายภายใตช่ื้อ  

      โครงการ “The Excel  

         Hideaway  

            Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 - 2,367 10,200 10,200 5,691 3,420 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

   เพื่อขายภายใตช่ื้อ 

      โครงการ  

         “The Impression  

              Eakkamai” 

51.00 - 20,000 - 12,709 

 

 

 

- 

 

 

 

12,750 

 

 

 

- 
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- 

 

 

 

รวมเงนิลงทุนในการร่วมค้า      
12,709 2,367 22,950 10,200 5,732 3,420 
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เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั จาํนวน 509,997 หุ้น 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้100 บาท เรียกชาํระแลว้ 25 บาท รวมเป็นเงินลงทุน จาํนวน 12.75 ลา้นบาท ในสัดส่วนการ

ลงทุน 51% โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และมีสัญญาการร่วมคา้กาํหนดให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองค์

ประชุมขั้นตํ่า 60% ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด โดยกาํหนด 1 หุ้น เท่ากบั 1 สิทธ์ิออกเสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในการ

ร่วมคา้ 

ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้า 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ และมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 113,948 128,912 25,021 - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 655,242 598,114 12,250 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,847 149 - - 

หน้ีสินหมุนเวยีน 224,631 165,422 12,351 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 310,000 310,000 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 247,924 247,111 - - 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 

 2561 2560 2561 2560 

งบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน    

ขาดทุนสุทธิ 11,160 - 80 - 
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 

สุขมุวทิ 50 จาํกดั บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ (6,518) 4,642 24,920 - 

สัดส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 51 51 51 - 

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า (3,324) 2,367 12,709 - 

บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน 

เกินทุนในการร่วมคา้ 3,324 - - - 

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุน 

ในการร่วมค้า - สุทธิ - 2,367 12,709 - 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย 

สัดส่วนการถือหุน้และสิทธิ 

ออกเสียงของกิจการ (ร้อยละ) 

หน่วย : พนับาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จาํกดั 100.00 100.00 5,750 5,750 5,750 5,750 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จาํกดั 99.00   98.00 2,000 1,000 1,980 980 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จาํกดั 100.00 100.00 21,000 3,000 21,000 3,000 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จาํกดั   99.97 - 250 - 250 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     28,980 9,730 
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12. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 73,167 71,702 

ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด (ราคาทุน) 44,567 44,236 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (33,405) (33,101) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (ราคาตามบญัชี) (5,012) (5,012) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 79,317 77,825 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สําหรับงบการเงินรวม จาํนวน 33.41 

ลา้นบาท และ 10.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 33.10 ลา้นบาท และ 10.79 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีห้องตวัอยา่งและสาํนกังานขาย ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้

งานอยู ่จาํนวน 3.55 ลา้นบาท  

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 4,468 4,468 

ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด  (ราคาทุน) 4,512 4,329 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (710) (710) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 8,270 8,087 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลงใน ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 กาํไรขาดทุน 30 กนัยายน 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:    

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 

รายไดค้่าเช่า 

1,103 3,646 4,749 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,049 503 1,552 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 2,152 4,149 6,301 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

   (ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้)    - 228 228 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

   (ค่าเส่ือมราคา) - 39 39 

รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - 267 267 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับัญชี - สุทธิ 2,152 3,882 6,034 



 

30 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลงใน ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 กาํไรขาดทุน 30 กนัยายน 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:    

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 

รายไดค้่าเช่า 1,103 3,646 4,749 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,049 480 1,529 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  2,152 4,126 6,278 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

   (ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้) - 228 228 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

   (ค่าเส่ือมราคา) - 39 39 

รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - 267 267 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,152 3,859 6,011 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (60,982) - (52,918) - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,882 12,617 3,859 12,623 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ (57,100) 12,617 (49,059) 12,623 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบางแห่ง ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวด 

เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

บริษทัย่อยบางแห่งใช้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามอตัราขั้นบนัได ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี  530) พ.ศ. 2554 สําหรับผูป้ระกอบการซ่ึงเป็น

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า 110,153 71,385 104,607 71,385 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 400 6,937 478 6,937 

รายไดรั้บล่วงหนา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,315 6,333 4,953 - 

เจา้หน้ีอ่ืนกรรมการ - 8,816 250 8,816 

เจา้หน้ีอ่ืน 25,064 8,871 25,064 8,871 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 23,648  22,053 23,648 22,046 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 12,940 15,399 12,940 15,399 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,445 2,182 3,273 2,179 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,605 13,202 18,031 12,471 

เงินรับล่วงหนา้ค่าส่วนกลาง 5,534 6,440 5,534 6,440 

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 12,367 1,847 12,363 1,847 

อ่ืนๆ 6,623 5,332 5,266 4,375 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 125,941 97,412 111,800 89,381 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 236,094 168,797 216,407 160,766 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกนิ 1 ปี     

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,465 765 2,465 765 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (540) (101) (540) (101) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิขั้นตํา่ 1,925 664 1,925 664 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 5,331 1,976 5,077 1,976 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (570) (115) (529) (115) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิขั้นตํา่ 4,761 1,861 4,548 1,861 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตาม 

   สัญญาเช่าการเงนิ 7,672 

 

3,671 7,464 

 

3,671 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินกบับริษทัและสถาบนั

การเงินหลายแห่ง สาํหรับยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ โดยสัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี ซ่ึงค ํ้าประกนัโดย

กรรมการของบริษทัฯ 
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17. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ   

วงเงิน 329.00 ลา้นบาท 167,698 84,000 

วงเงิน 214.00 ลา้นบาท - 85,000 

วงเงิน 568.70 ลา้นบาท - 339,826 

วงเงิน 647.10 ลา้นบาท 260,000 - 

วงเงิน 750.00 ลา้นบาท 376,358 228,000 

วงเงิน 304.40 ลา้นบาท 153,400 - 

วงเงิน 366.00 ลา้นบาท 171,000 - 

วงเงิน 230.00 ลา้นบาท 230,000 - 

วงเงิน 623.10 ลา้นบาท 235,100 - 

วงเงิน 765.00 ลา้นบาท 155,000 - 

วงเงิน 586.00 ลา้นบาท 150,000 - 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (20,876) (6,190) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,877,680 730,636 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (926,032) (421,491) 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจาก 

สถาบันการเงนิ - สุทธิ 951,648 309,145 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวด มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 730,636 339,681 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,859,124 800,394 

ลดลงระหวา่งงวด (712,080) (409,439) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 1,877,680 730,636 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดให้ชาํระคืนในอตัรา 

ร้อยละ 60 - 80 ของราคาขายหรือราคาประเมินแลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า เม่ือมีการขอปลดจาํนองพ้ืนท่ีและโอน

กรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรายย่อยในโครงการ ทั้ งน้ีราคาขายต่อยูนิตต้องไม่ตํ่ากว่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และ

กาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือน

สิงหาคม 2566  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี

กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั

บุคคลอ่ืนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หกู้ ้

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งหมดดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

จาํนาํบตัรเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้

เป็นจาํนวน 2,680.17 ลา้นบาท และ 1,113.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18. เงนิกู้ยืมจากบุคคลภายนอกทีถ่ึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี 

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกท่ีถึง 

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 150,000 225,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีในระหว่างงวด มีรายละเอียด

ดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 225,000 263,000 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 150,000 110,000 

ลดลงระหวา่งงวด (225,000) (148,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 150,000 225,000 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมจากบุคคลภายนอก เพ่ือวตัถุประสงค์

ในการจ่ายชาํระค่าท่ีดินสําหรับโครงการและใช้หมุนเวียนภายในกิจการ มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 9 - 11 ต่อปี 

กาํหนดชาํระให้เสร็จส้ินภายใน 12 - 18 เดือน นับจากวนัท่ีทาํสัญญา โดยเงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกทั้งหมดคํ้า

ประกนัโดยการจาํนาํใบหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยกรรมการเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและเชค็จ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้ 

19. หุ้นกู้ - สุทธิ 

หุน้กู ้ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม2560 

หุน้กู ้ 648,800 182,100 

หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (13,735) (4,761) 

หุ้นกู้ - สุทธิ 635,065 177,339 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีหุ้นกู ้จาํนวน 648.80 ลา้นบาท และ 182.10 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เป็นหุ้นกูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 

1,000 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดั

จ่าย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้าํนวน 18.74 ลา้นบาท และ 5.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้ งน้ีหุ้นกูด้งักล่าวมีอายุ 2 ปี และมี

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2562 และ เดือนพฤษภาคม 2563 

ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯ ไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยส์องแห่งเป็นตวัแทนในการเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ โดยได้

ทาํสัญญาจาํนาํตัว๋แลกเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผดินดัชาํระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุน้กู ้(หมายเหตุ 9) 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวด 

เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

สําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

ณ วนัต้นงวด 5,296 848 5,244 848 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,357 3,029 2,301 2,977 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 103 66 102 66 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

ขอ้สมมติทางการเงิน  - 1,353 - 1,353 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

สําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

ณ วนัส้ินงวด 7,756 5,296 7,647 5,244 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนบริการ 57 38 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 367 212 367 212 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,036 2,071 2,036 2,071 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,460 2,321 2,403 2,283 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาํนวน 150 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 410 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 560 ลา้น

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่

ประชาชนคร้ังแรก (IPO) จาํนวนไม่ตํ่ากว่า 145,000,000 หุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

22. เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 และผล

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 410 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.1464 บาท รวมเป็นเงิน

จาํนวน 60.02 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนมิถุนายน 2561 
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23. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนงานแนวสูง เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียม และส่วนงานแนวราบ เป็นส่วนงานธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทาวน์เฮา้ส์ รวมทั้งใหบ้ริการเป็นนายหนา้ในการขายอสังหาริมทรัพย ์โดยรายไดแ้ละกาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคารและ

นายหนา้ซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย ์

 

รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

 

รายการปรับปรุงและ 

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,422,401 190,325 178,564 11,476 1,600,965 201,801 - - 1,600,965 201,801 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 11,475 5,683 11,475 5,683 (11,475) (5,683) - - 

รวมรายได้ 1,422,401 190,325 190,039 17,159 1,612,440 207,484 (11,475) (5,683) 1,600,965 201,801 

กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 515,236 62,352 117,373 (389) 632,609 61,963 (3,881) 2,318 628,728 64,281 

รายไดอ่ื้น         25,808 5,586 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (227,943) (76,340) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (131,400) (60,170) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         (5,732) (3,420) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (19,631) (4,718) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้         269,830 (74,781) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้         (57,100) 12,617 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด         212,730 (62,164) 
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24. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษทัฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

รายการจดั

ประเภทใหม่ 

หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินลงทุนชัว่คราว 83,858 (14,816) 69,042 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ท่ีมีภาระผกูพนั 5,023 14,816 19,839 

ทั้งน้ีการจดัประเภทรายการทางบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

25.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าซ้ือท่ีดินท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในอนาคต จาํนวน 3,072.71 ลา้นบาท 

และ 2,557.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าท่ีดินแลว้ จาํนวน 494.26 ลา้นบาท และ 

198 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีกาํหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้ งหมดภายในปี 

2562 

25.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่า

ซ้ือห้องชุดท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือไวเ้พ่ือขายจาํนวน 59.01 ลา้นบาท และ 40.79 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินมดัจาํหอ้งชุด จาํนวน 6.56 ลา้นบาท และ 53.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างตาม

สัญญาก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 743.03 ลา้นบาท และ 115.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์

และค่าก่อสร้างสาํนกังานขายรวม จาํนวน 9.04 ลา้นบาท 
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25.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา

เช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 62,761 20,045 61,489 18,858 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 53,807 18,781 53,071 17,485 

รวม 116,568 38,826 114,560 36,343 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

26.1 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญจาํนวน 6,207 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ของบริษัท เอจี  

ทองหล่อ 12 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ คิดเป็นมูลค่า 0.62 ลา้นบาท โดยถือเป็นร้อยละ 62.07 ของทุนท่ี

ชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

 วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมเติมจาํนวน 117,990 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ของ

บริษทั เอจี ทองหล่อ 12 จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 คิดเป็นมูลค่า 11.80 ลา้นบาท  

ทาํให้มูลค่าเงินลงทุนรวมในบริษทัดงักล่าวมีจาํนวน 12.42 ลา้นบาท โดยถือเป็นร้อยละ 62.07 ของทุนท่ี

ชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  

26.2 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ จ่ายชําระค่าท่ีดินเป็นเงินจาํนวน 400 ล้านบาท โดยชําระเป็น 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัและท่ีดินผืนดงักล่าว 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินน้ีมีอาย ุ180 วนั 

26.3 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บหนังสือการผ่อนผนัเง่ือนไขเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อ 

ผูถื้อหุ้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 235.10 

ลา้นบาท 

26.4 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะยาวแก่การร่วมคา้แห่งหน่ึง ตามเง่ือนไขใน

สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 รวมจาํนวน 510 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าว  

มีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหว่างกนั ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย

ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

26.5 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบัการร่วมคา้แห่งหน่ึง จาํนวน 1,513.35 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจาํค่าท่ีดิน จาํนวน 114.60 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํสัญญา และมีกาํหนดการ

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายทั้งหมดภายในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 
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26.6 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ของบริษทั เอเอชเจ เอกมยั 

จาํกดั ไดมี้มติให้เรียกชาํระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัได้

จ่ายชาํระเงินล่วงหนา้ค่าหุน้แลว้จาํนวน 12.25 ลา้นบาท (หมายเหตุ 7) 

27. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมล ำดับ ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำร
บญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวล- 
ลอปเมน้ท์ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค 
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ 
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี 
ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

การแสดงมูลค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

ความเส่ียง 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 3,981.72 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัในงบกำรเงิน โดยแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ กำรประเมินมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บของตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยข้ึนอยู่กบักำรประมำณกำรรำคำขำยและประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต ควำมไม่
แน่นอนของประมำณกำรดงักล่ำวจะส่งผลต่อกำรประเมินมูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
ขำย กำรประมำณกำรรำคำขำยและประมำณกำรตน้ทุนข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสภำพตลำด กำรแข่งขนั ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกูย้ืม 
รวมถึงแผนด ำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำรให้แลว้เสร็จ กำรประมำณกำรดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยัและสมมติฐำนต่ำงๆ 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรแสดงมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยของบริษทัฯ และ
ปฏิบติัวิธีกำรตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

ก) ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรตั้งรำคำขำยของโครงกำร นโยบำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
กำรประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต กำรจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำง กำรตรวจรับมอบงำน และกำรอนุมติั
รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข) เปรียบเทียบรำคำขำยท่ีผูบ้ริหำรก ำหนด กบัรำคำขำยของคู่แข่งท่ีมีโครงกำรอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียง 

ค) ตรวจสอบรำคำขำยท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัรอบระยะเวลำบญัชี รวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ง) ตรวจสอบจ ำนวนเงินกบัสัญญำก่อสร้ำงและ/หรือเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงิน 

จ) ตรวจสอบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกรำยงำนประเมินรำคำทรัพยสิ์นส ำหรับโครงกำรท่ีรอกำรพฒันำและ/หรือ 
มีกำรขยำยระยะเวลำนำนกวำ่ท่ีก ำหนด โดยพิจำรณำวตัถุประสงคข์องรำยงำน ขอ้สมมติฐำนและวิธีท่ีผูป้ระเมิน
เลือกใช ้รวมถึงจดัท ำกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำของผูป้ระเมิน 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ 
ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือ
ปรำกฏวำ่ ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้
จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ 
ควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้ งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี
อำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของ
ขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
เป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 

 

 

(นำยยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพำน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 

 



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 295,790,245        326,274,358        215,818,188        305,147,867        
เงินลงทุนชัว่คราว 7, 32 1,391,094            69,041,513          1,391,094            69,041,513          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 8, 32 93,005,798          34,706,411          80,269,710          31,290,558          
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 5 157,247,785        98,069,977          187,888,994        115,362,258        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                       950,000               8,000,000            -                       
เงินมดัจาํค่าท่ีดินและหอ้งชุด 33.1, 33.2 165,000,000        251,200,000        165,000,000        251,200,000        
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย - สุทธิ 9 4,020,187,618      1,493,819,931      3,981,721,440      1,493,819,931      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,732,622,540      2,274,062,190      4,640,089,426      2,265,862,127      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 10, 32 54,242,092          19,839,161          54,242,092          19,839,161          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 449,539,571        157,800,000        530,100,000        157,800,000        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 12,361,800          2,367,455            73,619,100          10,199,700          
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 12 -                       -                       31,479,705          9,729,780            
ท่ีดินรอการพฒันา 17 614,020,445        -                       614,020,445        -                       
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 90,581,547          73,167,452          89,247,442          71,702,023          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 7,930,310            4,468,484            7,594,810            4,468,484            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 15 30,048,275          2,152,136            5,483,860            2,152,136            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5, 16, 32 19,057,374          12,326,627          17,614,134          10,961,233          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,277,781,414      272,121,315        1,423,401,588      286,852,517        
รวมสินทรัพย์ 6,010,403,954      2,546,183,505      6,063,491,014      2,552,714,644      

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 395,956,621        -                       395,956,621        -                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 18 326,749,352        168,797,468        299,349,996        160,765,836        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 19 2,879,760            663,747               2,812,808            663,747               
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 20 1,507,928,582      421,490,807        1,507,928,582      421,490,807        
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21 150,000,000        225,000,000        150,000,000        225,000,000        
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 22 338,229,378        -                       338,229,378        -                       
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 1,026,605,698      727,147,769        1,019,965,698      727,147,769        
เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 5 155,000,000        -                       155,000,000        -                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 81,803,887          16,147,207          79,874,004          16,147,207          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,985,153,278      1,559,246,998      3,949,117,087      1,551,215,366      
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 8,379,013            -                       8,379,013            -                       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 19 10,121,970          1,861,497            9,991,080            1,861,497            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 20 614,972,237        309,144,801        614,972,237        309,144,801        
หุน้กู ้- สุทธิ 22 583,164,089        177,339,281        583,164,089        177,339,281        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า 28,207,211          5,516,199            28,207,211          5,516,199            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 6,869,082            5,296,283            6,818,916            5,244,483            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,065,100            -                       1,065,100            -                       

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,252,778,702      499,158,061        1,252,597,646      499,106,261        
รวมหนี้สิน 5,237,931,980      2,058,405,059      5,201,714,733      2,050,321,627      
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 24 560,000,000        560,000,000        
หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 410,000,000        410,000,000        

หุน้ท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 410,000,000        410,000,000        410,000,000        410,000,000        
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12 (2,470,986)           (2,470,986)           -                       -                       
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 26 25,925,379          5,020,158            25,925,379          5,020,158            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 338,997,841        75,206,778          425,850,902        87,372,859          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                       -                       -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 772,452,234        487,755,950        861,776,281        502,393,017        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,740                 22,496                 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 772,471,974        487,778,446        861,776,281        502,393,017        
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,010,403,954      2,546,183,505      6,063,491,014      2,552,714,644      

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

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

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
3, 5, 27, 28

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,978,023,999      633,388,755         1,978,023,999      633,388,755         
รายไดจ้ากการให้บริการ 32 204,405,171         62,384,475           68,806,322           38,649,951           
รายไดค่้านายหนา้จากการขายท่ีดิน 117,950,746         -                       240,714,335         -                       
รายไดอ่ื้น 42,589,503           18,729,036           52,258,244           23,433,040           
รวมรายได้ 2,342,969,419      714,502,266         2,339,802,900      695,471,746         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,269,357,557      347,597,035         1,269,357,557      347,597,035         
ตน้ทุนการให้บริการ 32 78,756,264           18,074,538           -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 321,979,539         129,907,635         322,742,816         131,192,947         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188,744,379         98,805,129           184,340,976         94,818,566           
รวมค่าใช้จ่าย 1,858,837,739      594,384,337         1,776,441,349      573,608,548         
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

  ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 484,131,680         120,117,929         563,361,551         121,863,198         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 (11,221,895)         (7,832,245)           -                       -                       
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 472,909,785         112,285,684         563,361,551         121,863,198         
ตน้ทุนทางการเงิน (35,686,426)         (7,388,280)           (35,768,444)         (7,388,280)           
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 437,223,359         104,897,404         527,593,107         114,474,918         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (93,808,746)         (24,095,725)         (109,488,683)       (24,095,725)         
กําไรสําหรับปี 343,414,613         80,801,679           418,104,424         90,379,193           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี 1,302,840            (1,082,413)           1,302,840            (1,082,413)           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 344,717,453         79,719,266           419,407,264         89,296,780           

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 343,417,444         80,799,800           418,104,424         90,379,193           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 (2,831)                  1,879                   -                       -                       

343,414,613         80,801,679           418,104,424         90,379,193           

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 344,720,284         79,717,387           419,407,264         89,296,780           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 (2,831)                  1,879                   -                       -                       

344,717,453         79,719,266           419,407,264         89,296,780           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.84                     0.20                     1.02                     0.22                     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 410,000,000         410,000,000         410,000,000         410,000,000         

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินจากการ กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่ไม่

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 410,000,000         -                       501,198               8,601              -                                                 -                         410,509,799      (470,639)           410,039,160   

 สาํรองตามกฎหมาย 26 -                       -                       4,518,960            (4,518,960)      -                                                 -                         -                    -                    -                  

การเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                       (2,470,986)           -                       (250)                -                                                 -                         (2,471,236)        491,256            (1,979,980)      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       80,799,800     (1,082,413)                                     (1,082,413)             79,717,387       1,879                79,719,266     

โอนไปกาํไรสะสม -                       -                       -                       (1,082,413)      1,082,413                                       1,082,413              -                    -                    -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 410,000,000         (2,470,986)           5,020,158            75,206,778     -                                                 -                         487,755,950      22,496              487,778,446   

สาํรองตามกฎหมาย 26 -                       -                       20,905,221           (20,905,221)    -                                                 -                         -                    -                    -                  

จ่ายเงินปันผล 25 -                       -                       -                       (60,024,000)    -                                                 -                         (60,024,000)      -                    (60,024,000)    

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 12 -                       -                       -                       -                  -                                                 -                         -                    75                     75                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       343,417,444   1,302,840                                       1,302,840              344,720,284      (2,831)               344,717,453   

โอนไปกาํไรสะสม -                       -                       -                       1,302,840       (1,302,840)                                     (1,302,840)             -                    -                    -                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 410,000,000         (2,470,986)           25,925,379           338,997,841   -                                                 -                         772,452,234      19,740              772,471,974   

กาํไรสะสม

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่
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กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 410,000,000               501,198                      2,595,039                -                                                      -                              413,096,237            
สาํรองตามกฎหมาย 26 -                              4,518,960                   (4,518,960)              -                                                      -                              -                           
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              90,379,193              (1,082,413)                                          (1,082,413)                  89,296,780              
โอนไปกาํไรสะสม -                              -                              (1,082,413)              1,082,413                                           1,082,413                   -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 410,000,000               5,020,158                   87,372,859              -                                                      -                              502,393,017            
สาํรองตามกฎหมาย 26 -                              20,905,221                 (20,905,221)            -                                                      -                              -                           
จ่ายเงินปันผล 25 -                              -                              (60,024,000)            -                                                      -                              (60,024,000)             
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              418,104,424            1,302,840                                           1,302,840                   419,407,264            
โอนไปกาํไรสะสม -                              -                              1,302,840                (1,302,840)                                          (1,302,840)                  -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 410,000,000               25,925,379                 425,850,902            -                                                      -                              861,776,281            

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 437,223,359         104,897,404         527,593,107         114,474,918         

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (9,815)                   (79,759)                 (9,815)                   (79,759)                 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (339,766)               (461,754)               (339,766)               (461,754)               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11,221,895           7,832,245             -                        -                        

ตดักาํไรระหวา่งกนัของรายไดค่้านายหนา้จากการขายท่ีดินใหบ้ริษทัร่วม 122,763,589         -                        -                        -                        

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 51,079,626           17,749,048           50,655,905           17,545,826           

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,964,802             (202,277)               4,903,295             (202,277)               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,201,349             3,095,276             3,202,983             3,043,476             

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า 31,446,056           3,054,632             31,446,056           3,054,632             

รายไดด้อกเบ้ีย (7,585,178)            -                        (7,373,639)            -                        

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 35,686,426           7,388,279             35,768,444           7,388,280             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 689,652,343         143,273,094         645,846,570         144,763,342         

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (58,306,647)          (29,352,685)          (48,969,289)          (23,705,332)          

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ (59,177,808)          (96,533,210)          (72,526,736)          (112,547,214)        

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและหอ้งชุด (318,995,021)        (251,200,000)        (315,300,000)        (251,200,000)        

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 498,037,833         785,847,484         532,808,990         785,847,484         

ท่ีดินรอการพฒันา (154,391,952)        -                        (154,391,952)        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,436,581)            8,542,551             (1,378,581)            8,793,851             

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 154,703,146         91,966,315           135,498,597         80,978,855           

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 278,542,932         572,871,225         271,902,932         572,871,225         

เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 155,000,000         -                        155,000,000         -                        

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 8,379,013             -                        8,379,013             -                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,065,100             -                        1,065,100             -                        

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,193,072,358      1,225,414,774      1,157,934,644      1,205,802,211      

จ่ายชาํระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค่้าเช่า (9,608,304)            (6,198,090)            (9,608,304)            (6,198,090)            

ดอกเบ้ียรับ 1,008,829             -                        787,427                -                        

จ่ายดอกเบ้ีย (141,035,601)        (75,841,225)          (141,117,619)        (75,841,226)          

จ่ายภาษีเงินได้ (56,386,501)          (16,799,528)          (49,419,320)          (15,857,041)          

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 987,050,781         1,126,575,931      958,576,828         1,107,905,854      

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (33,100,902)          (5,022,957)            (33,100,902)          (5,022,957)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 268,000,000         171,500,000         268,000,000         171,500,000         

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (200,000,000)        (254,816,204)        (200,000,000)        (254,816,204)        

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 950,000                2,927,877             1,000,000             2,959,070             

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (1,152,473)            (9,000,000)            (202,817)               

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (372,300,000)        (157,800,000)        (372,300,000)        (157,800,000)        

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (63,419,400)          (10,199,700)          (63,419,400)          (10,199,700)          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (21,749,925)          (4,750,000)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (58,166,895)          (68,794,412)          (58,031,440)          (67,231,240)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,786,200             10,289,898           1,786,200             10,289,898           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,263,389)            (1,262,600)            (4,091,064)            (1,262,600)            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (460,514,386)        (314,330,571)        (490,906,531)        (316,536,550)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ :

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (1,319,822)            (1,176,383)            (1,299,215)            (1,176,383)            

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,157,020,950)     (409,439,637)        (1,157,020,950)     (409,439,637)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลภายนอก 150,000,000         -                        150,000,000         -                        

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลภายนอก (225,000,000)        (148,000,000)        (225,000,000)        (148,000,000)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,000,000           1,943,873             130,000,000         1,943,873             

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (80,000,000)          (33,911,213)          (130,000,000)        (33,911,213)          

เงินสดรับจากหุน้กู้ 736,344,189         -                        736,344,189         -                        

เงินปันผลจ่าย (60,024,000)          -                        (60,024,000)          -                        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 75                          (2,450,369)            -                        -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (557,020,508)        (593,033,729)        (556,999,976)        (590,583,360)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (30,484,113)          219,211,631         (89,329,679)          200,785,944         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 326,274,358         107,062,727         305,147,867         104,361,923         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 295,790,245         326,274,358         215,818,188         305,147,867         

ข้อมูลเพิม่เติม

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี 4,479,957             (858,124)               4,316,782             (786,774)               

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งปี 108,993,397         71,994,521           108,993,397         71,994,521           

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งปี 37,118,930           -                        37,118,930           -                        
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากการโอนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน 338,635,021         -                        334,940,000         -                        

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและบุคคลภายนอก 2,539,658,172      1,092,493,985      2,539,658,172      1,092,493,985      

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำร
ตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) ”) และกฎระเบียบ
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ไดท้  ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไป
ตำมวตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใช้กำรประมำณและขอ้
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำงๆท่ีผูบ้ริหำร
มีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้น ซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำน
ต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณ
กำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบ
เฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนั
และอนำคต 
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เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก)    งบกำรเงินรวม ประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่“กลุ่มบริษทั”) บริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ีจดัตั้ง 
และสถำนท่ี 
หลกัของธุรกิจ ลกัษณะของธุรกิจ 

อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

2561 2560 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท 
   จ  ำกดั 

ไทย ให้บริกำรเป็นตวัแทนกำรขำย และ
นำยหนำ้ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี 
   เซอร์วสิ จ ำกดั 

ไทย บริหำรนิติบุคคลอำคำรชุด   99.00   98.00 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั ไทย พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั ไทย พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย   99.97        - 

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหวำ่งปีปัจจุบนัแสดงในหมำยเหตุ 12 

ข) บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ  ำนำจในกำร
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้ 

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ช) บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธี
รำคำทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวันที ่1 มกรำคม 2562 

ในปี 2561 สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำย
ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ี
อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัจำกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดท่ีถือปฏิบติั 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ

ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกรำคม 2563 

ในปี 2561 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำร
บญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ี
เร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยหน่วยในอำคำรชุด รับรู้เป็นรำยไดท้ั้งจ ำนวนเม่ือมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยดงักล่ำวแสดงมูลค่ำตำมรำคำในสัญญำซ้ือขำยสุทธิจำกส่วนลด 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบริหำรนิติบุคคลอำคำรชุด รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเป็นตวัแทน และนำยหนำ้ ในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือใหบ้ริกำรแลว้เสร็จตำมสัญญำ 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมสัดส่วนของเวลำ 

รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยบนัทึกรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ต้นทุนขำยหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศัย 

ตน้ทุนกำรขำยหน่วยในอำคำรชุด บันทึกตำมตน้ทุนกำรพฒันำทั้ งหมดของโครงกำรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (โดย
ค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) โดยแบ่งสรรตน้ทุนให้แก่หน่วยในอำคำรชุด ตำมเกณฑ์มูลค่ำขำยและเกณฑ์พ้ืนท่ี 
และรับรู้เป็นตน้ทุนตำมกำรรับรู้รำยได ้

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
มีกำรขำย 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงจะตอ้งช ำระคืนเม่ือทวงถำมถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหำเงินในงบกระแสเงินสด 

เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดว้ย ตัว๋เงิน เงินฝำกประจ ำธนำคำรซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำเกินกวำ่ 
3  เดือนนบัจำกวนัฝำก หรือวนัท่ีลงทุนแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือเงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน แต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมตั้งใจท่ีฝำกต่อเม่ือครบก ำหนดเพ่ือกำรลงทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือค้ำ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม ค ำนวณโดยใช้มูลค่ำ
ทรัพยสิ์นสุทธิของหลกัทรัพยด์งักล่ำว ณ วนัท่ีในรำยงำน บริษทัฯ บนัทึกก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุน 

ค) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัฯ ค ำนวณรำคำทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยในระหวำ่งปี โดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
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กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสิน
ให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดั
มูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 
ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน 
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในมูลค่ำท่ีจะไดรั้บ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมำณจำกหน้ีท่ีคำดวำ่จะ
เก็บเงินไม่ได ้โดยอำศยัประสบกำรณ์กำรช ำระเงินในอดีตและกำรสอบทำนสถำนะของลูกหน้ีท่ีคงคำ้งอยู ่ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยคือโครงกำรท่ีถืออสังหำริมทรัพยไ์วด้ว้ยควำมตั้งใจในกำรพฒันำ
และกำรขำยในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมำณแลว้แต่รำคำใดต ่ำกวำ่  

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย
โดยประมำณ  

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงกำร รวมตน้ทุนจำกกำรไดม้ำ 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำ ตน้ทุนกำรกูย้ืมและ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนกำรกูย้ืมซ่ึงกูม้ำโดยเฉพำะเพ่ือใชใ้น
โครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่กำรพฒันำส ำเร็จ 
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ทีด่นิรอกำรพฒันำ 

ท่ีดินรอกำรพฒันำในอนำคตแสดงในรำคำทุนเฉพำะเจำะจง หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่
รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงท่ีดิน  

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี :- 

 

อำยกุำรใหป้ระโยชน์  
(จ ำนวนปี) 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 
หอ้งตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 4, 5 หรือ ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3, 5 หรือ ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
แบบจ ำลอง 5 
ยำนพำหนะ 4 - 5 

ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ซ่ึงค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่
จะเกิดในอนำคตจำกกำรใชสิ้นทรัพยอ์ยำ่งต่อเน่ืองหรือจ ำนวนท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ รำคำตำมบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืน 

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรต่อเดิม กำรต่ออำย ุหรือกำรปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึน ซ่ึงท ำใหร้ำคำเปล่ียนแทนในปัจจุบนั
ของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจะรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำ
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์จะค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และบนัทึกเป็น
ก ำไรขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบบญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  

ต้นทุนกำรกู้ยืม  

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้
พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดั
จ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณ 3 ถึง 10 ปี 
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สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นโดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผูเ้ช่ำทรัพยสิ์น จะ
ถูกจดัเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินถูกบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่ำ
หรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้ง 
ยอดคงเหลือของภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ ทรัพยสิ์นท่ีจดัหำโดยสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยกุำรใชง้ำน
โดยประมำณของทรัพยสิ์นนั้น 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นโดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำทรัพยสิ์น
จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนจะบันทึกในงบก ำไรขำดทุนโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยุกำร
ท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนใหก้บั
บริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์
ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิง
เร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น 
และบริษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
แยกต่ำงหำก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวำ่จะไดรั้บคืนแน่นอน 
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ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีของรัฐโดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ
ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกับ
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออก
และเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 

4. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนท่ีประมำณกำรไวก้ำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

กำรประมำณกำรต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

ในกำรค ำนวณตน้ทุนขำยหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั บริษทัฯ ตอ้งประมำณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและกำรปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่ำออกแบบและ
ก่อสร้ำง ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค ตน้ทุนกำรกูย้ืมเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงโครงกำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวข้ึนจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำร
ประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัฯ จะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เม่ือมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่ง
มีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลง
อยำ่งมีสำระส ำคญั หรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้น จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ และ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำร
น้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
สินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตใน 
แต่ละช่วงเวลำ 

สัญญำเช่ำ  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช ้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำม
เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำหรือเช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำ
มรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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5. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ 
ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท  จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 
บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 
บริษทั เอจี ทองหล่อ12 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีควำมเก่ียวข้องกันทั้ งโดยทำงตรงและ 
โดยทำงออ้มในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูล
ฐำนท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี บริษทัฯ มีรำยกำรส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม    

บริษัทย่อย     
รำยไดอ่ื้น - - 9,992,471 5,112,813 
ดอกเบ้ียรับ - - 9,863 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย - - 11,630,923 8,280,493 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 90,411 - 

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน 117,950,746 - 240,714,335 - 
รำยไดอ่ื้น 20,937,004 5,802,590 20,937,004 5,802,590 
ดอกเบ้ียรับ 5,274,321 1,621,233 5,274,321 1,621,233 
ดอกเบ้ียจ่ำย 144,658 - 144,658 - 

กรรมกำรและบุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 9,782,636 - 9,782,636 - 

บริษทัฯ มีรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้โดยใชร้ำคำทุนบวกก ำไรและตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
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ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,981,490 16,248,684 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจำ้ง 759,342 1,608,300 

รวม 27,740,832 17,856,984 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ยอดคงเหลือของรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 182,320 - 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 20,293 923,696 20,293 923,696 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 20,293 923,696 202,613 923,696 

ลูกหนีอ่ื้นกรรมกำร     

กรรมกำร - 200,000 - - 
ดอกเบีย้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมุนเวยีน)    

 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 9,863 - 
ดอกเบีย้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
   (ไม่หมุนเวยีน)     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 6,355,233 1,621,233 6,355,233 1,621,233 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 540,320 - 540,320 - 

รวมดอกเบีย้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
   (ไม่หมุนเวยีน) 6,895,553 1,621,233 6,895,553 1,621,233 

รำยได้ค้ำงรับ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 2,702,927 425,388 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 41,287,868 24,548,372 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

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

กรรมกำร - 950,000 - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - 950,000 8,000,000 - 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 152,737,507 

 
157,800,000 157,800,000 

 
157,800,000 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 296,802,064 - 372,300,000 - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 449,539,571 157,800,000 530,100,000 157,800,000 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินใหกู้ย้มืระยะยำว
แก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนับริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - - - 2,756,252 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - 9,000,000 202,816 

ลดลงระหวำ่งปี - - (1,000,000) (2,959,068) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - 8,000,000 - 

กรรมกำร     
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 950,000 - - - 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต ้
กำรควบคุมเดียวกนั - 950,000 - - 

ลดลงระหวำ่งปี (950,000) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - 950,000 - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ  
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
- 

 
950,000 

 
8,000,000 

 
- 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตำมเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลง
วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2561 รวมจ ำนวน 8.00 ลำ้นบำท เงินให้กูย้ืมระยะสั้นดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มี
กำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งกนั ในอตัรำร้อยละ 9 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยในวนัท่ี 
27 มีนำคม 2562 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวน 0.95 ลำ้นบำท และ 1.00 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำว
ไม่ไดจ้ดัท ำสัญญำกูย้มืเงินไม่มีหลกัประกนัและไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
กำรร่วมค้ำ     
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 157,800,000 - 157,800,000 - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 372,300,000 157,800,000 372,300,000 157,800,000 
ลดลงจำกส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
ผลขำดทุนเกินทุนในกำรร่วมคำ้ 
ระหวำ่งปี (หมำยเหตุ 11) (80,560,429) - - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำร 
   ทีเ่กีย่วข้องกนั 449,539,571 157,800,000 530,100,000 157,800,000 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำให้กูย้มืเงินระยะยำวแก่กำรร่วมคำ้ ตำมเง่ือนไขในสัญญำระหวำ่ง
ผูถื้อหุน้ลงวนัท่ี 22 สิงหำคม 2561 รวมจ ำนวน 510.00 ลำ้นบำท บริษทัฯให้เงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวในปี 2561 
เป็นจ ำนวนเงิน 372.30 ล้ำนบำท เงินให้กู ้ยืมระยะยำวดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบ้ียระหว่ำงกนั ในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 
2566 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2560 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำใหกู้ย้มืเงินระยะยำวแก่กำรร่วมคำ้ ตำมเง่ือนไขในสัญญำระหวำ่งผู ้
ถือหุ้นลงวนัท่ี 22 สิงหำคม 2560 รวมจ ำนวน 157.80 ลำ้นบำท เงินให้กู ้ยืมระยะยำวดังกล่ำวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งกนั ในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในวนัท่ี 10 สิงหำคม 2565 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขมุวิท 50 จ ำกดั 1,236,969 6,936,521 1,236,969 

 
6,936,521 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้ำหนีอ่ื้นกรรมกำร     
กรรมกำร - 8,816,292 - 8,816,292 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 11,361,200 6,332,667 - - 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 6,604,468 - 6,604,468 - 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 3,096,000 - 3,096,000 - 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 9,700,468 - 9,700,468 - 

รำยได้รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
กรรมกำรและบุคคลอ่ืน 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 602,900 - 602,900 

เงนิรับล่วงหน้ำค่ำที่ดนิ     
บริษทั เอจี ทองหล่อ12 จ ำกดั 155,000,000 - 155,000,000 - 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นแแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - 50,000,000 - 

ลดลงระหวำ่งปี - - (50,000,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - - - 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
กำรร่วมค้ำ     
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 80,000,000 - 80,000,000 - 

ลดลงระหวำ่งปี (80,000,000) - (80,000,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - - - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำร 
   ทีเ่กีย่วข้องกนั - - - - 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้มืเงินระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย รวมจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท เงิน
กูย้ืมระยะสั้ นดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนั ในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปี 
และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยในวนัท่ี 19 มีนำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมเงินระยะสั้ นจำกกำรร่วมคำ้ ตำมเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำง 
ผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 19 ธันวำคม 2561 รวมจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำท เงินกู้ยืมระยะสั้ นดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งกนั ในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในวนัท่ี 19 มีนำคม 2562 

6. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสดในมือ 18,356,770 162,900 18,311,770 90,000 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 224,177,998 274,707,177 145,680,120 253,726,309 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 14,314,466 24,987,412 14,241,239 24,914,689 

เงินฝำกระหวำ่งทำง 38,941,011 26,416,869 37,585,059 26,416,869 

รวมเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 295,790,245 326,274,358 215,818,188 305,147,867 
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7. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - ตรำสำรหน้ี 1,391,094 69,041,513 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่ครำวมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 69,041,513 - 
ซ้ือเงินลงทุนระหวำ่งปี 200,000,000 240,000,000 
ขำยเงินลงทุนในระหวำ่งปี (267,660,234) (171,037,868) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 9,815 79,381 

รวมเงินลงทุนช่ัวครำว 1,391,094 69,041,513 

ในระหวำ่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดข้ำยเงินลงทุนชัว่ครำวโดยมีก ำไรก่อนภำษีจำก
กำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำว ซ่ึงแสดงภำยใต้รำยกำร “รำยได้อ่ืน” ในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 0.340 ลำ้นบำท และ 0.002 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 14,320,366 - - - 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
รำยไดค้ำ้งรับ 4,087,158 1,619,536 6,790,085 468,687 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,293 923,696 202,613 923,696 
ลูกหน้ีอ่ืนกรรมกำร - 200,000 - - 
เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 50,562,292 500,133 50,562,292 500,134 
เงินมดัจ ำ 15,534,347 24,447,997 15,494,347 24,397,997 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 6,353,682 3,200,492 5,322,748 2,561,822 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,863 - 

อ่ืนๆ 2,127,660 3,814,557 1,887,762 2,438,222 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 78,685,432 34,706,411 80,269,710 31,290,558 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 93,005,798 34,706,411 80,269,710 31,290,558 

ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯ ไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือเขำ้ซ้ือธุรกิจกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระเงิน
ตำมเง่ือนไขของบนัทึกขอ้ตกลงและบนัทึกเป็นเงินมดัจ ำ จ ำนวน 10 ลำ้นบำท บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไข
ต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินมดัจ ำดงักล่ำว จ ำนวน 10 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บ
คืนเงินทั้งจ ำนวนแลว้ในเดือนมิถุนำยน 2561  
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9. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,525,794,584 998,282,894 3,525,794,584 998,282,894 
ค่ำก่อสร้ำงและค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำง 1,297,481,966 519,832,353 1,259,587,525 519,832,353 
ระบบสำธำรณูปโภค 130,553,090 35,011,368 130,137,441 35,011,368 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำโครงกำร 106,091,939 50,768,190 105,935,851 50,768,190 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 232,494,220 99,941,494 232,494,220 99,941,494 

รวม 5,292,415,799 1,703,836,299 5,253,949,621 1,703,836,299 
หกั จ ำนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำยแลว้ 
   จนถึงปัจจุบนั (1,272,228,181) (210,016,368) (1,272,228,181) (210,016,368) 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำ 
   อสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 4,020,187,618 1,493,819,931 3,981,721,440 1,493,819,931 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ท่ีดินของโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ และส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของบริษทั
บำงส่วนไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 20) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนกำรกูย้มืเขำ้เป็นตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 และ 2560 จ ำนวน 146.11 ลำ้นบำท และ 71.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 และ 2560 จ ำนวน 1,269.04 ลำ้นบำท และ 347.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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10. เงนิลงทุนระยะส้ันและเงนิฝำกสถำบันกำรเงินที่มภีำระผูกพนั 

เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั - 5,022,957 

ตัว๋แลกเงินรับ 55,000,000 15,000,000 

   หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (757,908) (183,796) 

   ตัว๋แลกเงินรับ 54,242,092 14,816,204 

รวมเงินลงทุนระยะส้ันและเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ 
   ทีม่ภีำระผูกพนั 54,242,092 19,839,161 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯ จ ำนวน 5 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 20) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดมี้กำรตกลงท ำสัญญำจ ำน ำตัว๋แลกเงิน เป็นจ ำนวนเงิน 55 ลำ้นบำท 
และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กบับริษทัสองแห่งซ่ึงเป็นตวัแทนในกำรเสนอขำยหุน้กูข้องบริษทัฯ โดยตัว๋แลกเงินมี
อำย ุ180-184 วนั คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.50 ต่อปี เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผดินดัช ำระเงินตน้ หรือดอกเบ้ีย
ของหุน้กูท่ี้จดัหำใหแ้ก่บริษทัฯ (หมำยเหตุ 22) 
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11. เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

   หน่วย : บำท 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส่วนแบ่งขำดทุน 

จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

  สดัส่วนเงินลงทุน (%) ทุนช ำระแลว้ 
มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
วธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
บญัชีวธีิรำคำทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
    สุขมุวทิ 50 จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำยภำยใตช่ื้อ  
   โครงกำร “The Excel  
   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000,000 20,000,000 - 2,367,455 10,199,700 10,199,700 7,429,948 7,832,245 

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

51.00 - 100,000,000 - - - 50,999,700 - 
 
 
 

3,734,047 
 
 

- 
 
 
 

บริษทั เอจี ทองหล่อ12 จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำย 

62.10 - 20,000,000 - 12,361,800 
 

- 
 

12,419,700 
 

- 
 

57,900 
 

- 
 

รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ      
12,361,800 2,367,455 73,619,100 10,199,700 11,221,895 7,832,245 
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เม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ  ำกดั 
จ ำนวน 101,977 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแล้ว 100 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 10.20 
 ลำ้นบำท ในสัดส่วนกำรลงทุน 51% โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั และมีสัญญำกำรร่วมคำ้ก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองค์ประชุมขั้นต ่ำ 60% ของจ ำนวนหุ้นทั้ งหมด โดยก ำหนด 1 หุ้น เท่ำกบั 1 สิทธ์ิออกเสียง จึง
จดัเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั จ ำนวน 509,997 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 25 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 12.75 ลำ้นบำท ในสัดส่วนกำร
ลงทุน 51% โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั และมีสัญญำกำรร่วมคำ้ก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองค์
ประชุมขั้นต ่ำ 60% ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด โดยก ำหนดใหก้รรมกำรท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมำจำกกลุ่มผูถื้อหุน้แต่ละฝ่ำย 
1 คน มีสิทธ์ิออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2561 บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั ไดมี้มติให้เรียกช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯ
ไดจ่้ำยช ำระเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด จ ำนวน 38.25 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 12 ตุลำคม 2561 โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน
เท่ำเดิมคือ 51% 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอจี ทองหล่อ12 จ ำกดั จ ำนวน 6,207 หุน้ มูลค่ำ
หุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 100 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.62 ลำ้นบำท ในสัดส่วนกำรลงทุน 
62.07% โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั และมีสัญญำกำรร่วมคำ้ก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองคป์ระชุม
ขั้นต ่ำ 100% ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด โดยก ำหนดใหก้รรมกำรท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมำจำกกลุ่มผูถื้อหุน้แต่ละฝ่ำย 1 คน
ออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอจี ทองหล่อ12 จ  ำกัด จ ำนวน 
117,990 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2561 คิดเป็นมูลค่ำ 11.80 ลำ้น
บำท ท ำให้มูลค่ำเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 12.42 ลำ้นบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนเพ่ิมข้ึนจำก 62.07% เป็น
62.10% 

ข้อมูลทำงกำรเงินของกำรร่วมค้ำ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ และมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

บริษทั เอเอชเจ 
 เอกมยั จ ำกดั 

บริษทั เอจี  
ทองหล่อ12 จ  ำกดั 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรกำร 
   เทียบเท่ำเงินสด 106,798 128,912 50,007 - 92,092 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 664,377 598,114 1,523,280 - 275,103 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,999 149 2,036 - - - 
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 หน่วย : พนับำท 

 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

บริษทั เอเอชเจ 
 เอกมยั จ ำกดั 

บริษทั เอจี  
ทองหล่อ12 จ  ำกดั 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึง 
   ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 248,195 - 748,211 - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 218,410 162,225 3,109 - 103 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำก 
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 310,000 310,000 730,000 - 344,890 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำก 
    สถำบนักำรเงิน - 247,111 - - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 12,496 3,197 1,325 - 2,296 - 

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รำยไดร้วม 1,297 146 22 - 2,541 - 

ขำดทุนสุทธิ 14,569 15,504 7,322 - 93 - 

กำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 
 หน่วย : พนับำท 

 

บริษทั ออลล ์
อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั 
จ ำกดั 

บริษทั เอจี  
ทองหล่อ12 จ  ำกดั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมคำ้ (9,927) 4,642 92,678 - 19,906 -   
สดัส่วนกำรถือหุน้ใน 
    กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 - 62.10 -   
ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ 
    ของกำรร่วมค้ำ (5,062) 2,367 47,266 - 12,362 -   
กำรตดัก ำไรระหวำ่งกนัจำก 
    รำยไดค่้ำนำยหนำ้จำกกำร 
    ขำยท่ีดิน - - (122,764) - - -   
มูลค่ำตำมบญัชีของมูลค่ำ 
กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ - 2,367 - - 12,362 - 12,362 2,367 

ผลขำดทุนเกนิทุนแสดงหัก 
  จำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
     กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (5,062) - (75,498) - - - (80,560) - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บำท 

บริษทัยอ่ย 
สัดส่วนกำรถือหุน้และสิทธิ 
ออกเสียงของกิจกำร (ร้อยละ) ทุนเรียกช ำระแลว้ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั 100.00 100.00 8,250,000 5,750,000 8,249,800 5,749,800 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั 99.00 98.00 2,000,000 1,000,000 1,980,000 980,000 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั 100.00 100.00 21,000,000 3,000,000 20,999,980 2,999,980 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั 99.97 - 250,000 - 249,925 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     31,479,705 9,729,780 
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กำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปี 

เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั จ ำนวน 
190,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 25 บำท รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 4.75 ลำ้นบำท ท ำให้มี
สัดส่วนเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2561 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ไทยดี เรียลเอสเตท จ ำกดั จ ำนวน 
100,000 หุ้น ในรำคำ 25 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวมู้ลค่ำ 100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุน 2.50 ลำ้นบำท ท ำให้
บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสำมัญของ บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกัด จำก
กรรมกำรของบริษทั จ ำนวน 9,800 หุ้น ในรำคำ 100 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุน
จ ำนวน 0.98 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมดของ
บริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกดั 
จ ำนวน 10,000 หุน้ ในรำคำ 100 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 
ท ำใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว  

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวำคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บโอนหุ้นสำมญัของ บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั จำกกรรมกำรของบริษทั 
จ ำนวน 299,999 หุ้น ในรำคำ 10 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท 
ท ำใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด จ ำนวน 
1,800,000 หุ้น ในรำคำ 10 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 18.00 ลำ้นบำท  
ท ำใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั จ ำนวน 9,997 หุน้ ช ำระ
แลว้ 25 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนได้
เสียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 
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ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 

ตำรำงต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยแต่ละรำยของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญั ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั บริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

  หน่วย : พนับำท 

  

บริษทั ไทย ดี เรียล
เอสเตท จ ำกดั 

บริษทั ไรส์ เอสเตท 
จ ำกดั 

บริษทั ออลล ์
พร็อพเพอร์ต้ี  
เซอร์วสิ จ ำกดั 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ 
วนั จ ำกดั รวม 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ี 
   ไม่มีอ ำนำจควบคุม 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 2.00%  0.03% 0.00%   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 99,249 30,298 43,237 163 2,001 1,217 228 -   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,088 2,764 16 66 20 - - -   
หน้ีสินหมุนเวยีน (71,457) (31,211) (16,580) (70) (65) (92) (117) -   

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (181) (52) - - - - - -   

สินทรัพย์สุทธิ 30,699 1,799 26,673 159 1,956 1,125  111 -   
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วน 
   ได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ 
   ควบคุม - - - - 20 22 - - 20 22 
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  หน่วย : พนับำท 

  บริษทั ไทย ดี เรียล
เอสเตท จ ำกดั 

บริษทั ไรส์ เอสเตท 
จ ำกดั 

บริษทั ออลล ์
 พร็อพเพอร์ต้ี  

  เซอร์วสิ จ ำกดั 
บริษทั ออลล ์ลกัซ์ 

วนั จ ำกดั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รวมรำยได ้ 134,500 31,111 12,731 8 422 763 - -    

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 26,400 (1,699) 8,315 (140) (168) 94 (139) -    

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - -    
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จ 
   รวม 26,400 (1,699) 8,315 (140) (168) 94 (139) -    
ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีแบ่งใหก้บั 
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ 
   ควบคุม - - - - (3) 2 - - (3) 2 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จ 
   รวมท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได ้
      เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ 
         ควบคุม - - - - (3) 2 -  - (3) 2 

            
กระแสเงินสดจำกกิจกรรม 
   ด ำเนินงำน 50,597 14,800 (22,095) 217 (206) (954) (22) -   
กระแสเงินสดจำกกิจกรรม 
   ลงทุน (308) (1,480) - - 950 1,595 - -   
กระแสเงินสดจำกกิจกรรม 
   จดัหำเงิน 2,479 4,719 26,200 (36) 1,000 (689) 250 -   
เงนิสดและรำยกำร 
   เทียบเท่ำเงนิสด เพิม่ขึน้ 
     (ลดลง) สุทธิ 52,768 18,039 4,105 181 1,744 (48) 228 -   
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13. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

หอ้งตวัอยำ่งและ
ส ำนกังำนขำย 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน แบบจ ำลอง ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 15,330,545 50,167,661 20,071,158 1,392,070 3,990,000 - 90,951,434 
บวก ซ้ือระหวำ่งปี 4,205 8,027,592 16,928,963 570,000 8,515,000 40,234,225 74,279,985 
โอนและรับโอนระหวำ่งปี 17,061,551 21,918,274 113,160 141,240 - (39,234,225) - 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี - (35,833,904) (2,785,885) (100,000) - - (38,719,789) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 32,396,301 44,279,623 34,327,396 2,003,310 12,505,000 1,000,000 126,511,630 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,490,308 12,196,773 3,506,240 271,461 319,200 - 17,783,982 
บวก ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,877,968 39,337,157 5,269,560 363,543 1,266,660 - 50,114,888 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี - (30,232,702) (1,701,016) (35,069) - - (31,968,787) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 5,368,276 21,301,228 7,074,784 599,935 1,585,860 - 35,930,083 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 13,840,237 37,970,888 16,564,918 1,120,609 3,670,800 - 73,167,452 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 27,028,025 22,978,395 27,252,612 1,403,375 10,919,140 1,000,000 90,581,547 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

หอ้งตวัอยำ่งและ
ส ำนกังำนขำย 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน แบบจ ำลอง ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 14,717,883 50,167,661 18,997,436 1,392,070 3,990,000 - 89,265,050 
บวก ซ้ือระหวำ่งปี - 8,027,592 16,579,264 570,000 8,515,000 40,234,225 73,926,081 
โอนและรับโอนระหวำ่งปี 17,061,551 21,918,274 113,160 141,240 - (39,234,225) - 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำงปี - (35,833,904) (2,671,742) (100,000) -  (38,605,646) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 31,779,434 44,279,623 33,018,118 2,003,310 12,505,000 1,000,000 124,585,485 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,436,719 12,196,773 3,338,874 271,461 319,200 - 17,563,027 
บวก ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,755,163 39,337,157 4,968,644 363,543 1,266,660 - 49,691,167 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี - (30,232,702) (1,648,380) (35,069) - - (31,916,151) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 5,191,882 21,301,228 6,659,138 599,935 1,585,860 - 35,338,043 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 13,281,164 37,970,888 15,658,562 1,120,609 3,670,800 - 71,702,023 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 26,587,552 22,978,395 26,358,980 1,403,375 10,919,140 1,000,000 89,247,442 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 50.11 ลำ้นบำท และ 17.26 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 49.69 ลำ้นบำท 
และ 17.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัไดบ้นัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีหอ้งตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย ซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่จ  ำนวน 3.55 ลำ้นบำท 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน    
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 5,100,079 - 5,100,079 

บวก ซ้ือระหวำ่งปี 2,486,064 1,940,500 4,426,564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 7,586,143 1,940,500 9,526,643 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 631,595 - 631,595 

บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 964,738 - 964,738 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 1,596,333 - 1,596,333 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 4,468,484 - 4,468,484 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 5,989,810 1,940,500 7,930,310 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน    
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 5,100,079 - 5,100,079 

บวก ซ้ือระหวำ่งปี 2,486,064 1,605,000 4,091,064 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 7,586,143 1,605,000 9,191,143 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 631,595 - 631,595 

บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 964,738 - 964,738 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 1,596,333 - 1,596,333 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 4,468,484 - 4,468,484 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 5,989,810 1,605,000 7,594,810 
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15. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2561 ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
รำยไดค้่ำเช่ำ 1,103,240 4,538,202 - 5,641,442 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 1,048,896 650,630 (325,710) 1,373,816 
รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน 
   ระหวำ่งกนั - 24,552,718 - 24,552,718 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี  2,152,136 29,741,550 (325,710) 31,567,976 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 2,152 3,933 6,085 - 1,519,701 - 1,519,701 

รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี - 1,519,701 - 1,519,701 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับัญชี - สุทธิ 2,152,136 28,221,849 (325,710) 30,048,275 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  
 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2561 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
รำยไดค้่ำเช่ำ 1,103,240 4,538,202 - 5,641,442 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 1,048,896 640,597 (325,710) 1,363,783 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี  2,152,136 5,178,799 (325,710) 7,005,225 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 2,152 3,933 6,085 - 1,521,365 - 1,521,365 

รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - 1,521,365 - 1,521,365 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,152,136 3,657,434 (325,710) 5,483,860 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 437,223,359 104,897,404 527,593,107 114,474,918 

อตัรำภำษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 87,444,672 20,979,481 105,518,621 22,894,984 

รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยไดต้ำมประมวลรัษฎำกร (1,963) (15,952) (1,963) (15,952) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวล 
   รัษฎำกร 2,496,143 1,281,123 2,330,481 1,216,693 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 2,244,379 1,566,449 - - 

ผลกระทบจำกกำรตดัรำยกำรกบับริษทัยอ่ย (67,094) - - - 

ขำดทุนทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 61,425 284,624 - - 

อ่ืนๆ 1,631,184 - 1,641,544 - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 93,808,746 24,095,725 109,488,683 24,095,725 

อตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 21% 23% 21% 21% 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบำงแห่ง ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  

บริษทัย่อยบำงแห่งใช้อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมอตัรำขั้นบันได ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร วำ่ดว้ยกำรกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรซ่ึงเป็น
วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
    ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 3,793,760 3,773,914 2,659,820 2,659,820 
    ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,895,553 1,621,233 6,895,553 1,621,233 
    อ่ืนๆ 8,368,061 6,931,480 8,058,761 6,680,180 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,057,374 12,326,627 17,614,134 10,961,233 

17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ-สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ   
รำคำตำมมูลค่ำ 400,000,000 - 
หกั ค่ำธรรมเนียมรอตดับญัชี (4,043,379) - 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิ  395,956,621 - 

ในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 บริษทัออกตัว๋อำวลัจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพ่ือน ำไปช ำระค่ำท่ีดินของบริษทั  
ตัว๋อำวลัดงักล่ำวมีระยะเวลำ 180 วนั มีค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละ 2.5 ต่อปีและมีกำรค ้ำประกนัตัว๋อำวลัโดยกำร
จ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 400 ลำ้นบำท 



 

46 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 195,279,765 71,384,754 182,974,344 71,384,754 
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,236,969 6,936,521 1,236,969 6,936,521 
รำยไดรั้บล่วงค่ำหนำ้นำยหนำ้ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,361,200 6,332,667 - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำบริหำรจดักำร 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,700,468 - 9,700,468 - 
เจำ้หน้ีอ่ืนกรรมกำร - 8,816,292 - 8,816,292 
เจำ้หน้ีอ่ืน 25,538,383 8,870,914 24,973,468 8,870,914 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 28,732,040 22,052,553 28,732,040 22,046,215 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 15,021,212 15,399,171 15,021,212 15,399,171 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 3,511,011 2,182,041 3,497,537 2,178,891 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 19,101,233 13,201,936 18,251,979 12,470,788 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำส่วนกลำง 7,162,787 6,440,364 7,162,787 6,440,364 
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 6,327,415 1,847,458 6,164,240 1,847,458 

อ่ืนๆ 3,776,869 5,332,797 1,634,952 4,374,468 

รวมเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 131,469,587 97,412,714 116,375,652 89,381,082 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 326,749,352 168,797,468 299,349,996 160,765,836 
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19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน – สุทธิ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ไม่เกนิ 1 ปี     
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 4,247,303 765,288 4,160,303 765,288 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (1,367,543) (101,541) (1,347,495) (101,541) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ 2,879,760 663,747 2,812,808 663,747 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 12,544,840 1,976,994 12,399,840 1,976,994 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (2,422,870) (115,497) (2,408,760) (115,497) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ 10,121,970 1,861,497 9,991,080 1,861,497 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ตำม 
   สัญญำเช่ำกำรเงิน 13,788,649 

 
3,670,800 13,599,124 

 
3,670,800 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกบับริษทัและสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง 
ส ำหรับยำนพำหนะและคอมพิวเตอร์ โดยสัญญำเช่ำดงักล่ำวมีระยะเวลำ 3 - 4 ปี ซ่ึงค  ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัรำร้อยละ 4.57 - 13.62 ต่อปี (ปี 2560 : อตัรำร้อยละ 4.57 ต่อปี) 



 

48 

20. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย:  
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ   
วงเงิน 329.00 ลำ้นบำท - 84,000,000 
วงเงิน 214.00 ลำ้นบำท - 85,000,000 
วงเงิน 568.70 ลำ้นบำท - 339,825,185 
วงเงิน 647.10 ลำ้นบำท 260,000,000 - 
วงเงิน 750.00 ลำ้นบำท 350,609,928 228,000,000 
วงเงิน 304.40 ลำ้นบำท 153,400,000 - 
วงเงิน 366.00 ลำ้นบำท 171,000,000 - 
วงเงิน 230.00 ลำ้นบำท 230,000,000 - 
วงเงิน 623.10 ลำ้นบำท 235,100,000 - 
วงเงิน 765.00 ลำ้นบำท 155,000,000 - 
วงเงิน 586.00 ลำ้นบำท 150,000,000 - 
วงเงิน 327.00 ลำ้นบำท 165,600,000 - 

วงเงิน 270.00 ลำ้นบำท 270,000,000 - 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (17,809,109) (6,189,577) 

รวมเงินกูย้มืระยะยำว 2,122,900,819 730,635,608 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (1,507,928,582) (421,490,807) 

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ 614,972,237 309,144,801 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 730,635,608 339,681,260 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 2,539,658,172 800,393,985 

ลดลงระหวำ่งปี (1,147,392,961) (409,439,637) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2,122,900,819 730,635,608 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะยำวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงิน
ให้กูย้ืมขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดให้ช ำระคืนในอตัรำร้อยละ 60 - 80 
ของรำคำขำยหรือรำคำประเมินแลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ เม่ือมีกำรขอปลดจ ำนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผู ้
ซ้ือรำยยอ่ยในโครงกำร ทั้งน้ีรำคำขำยต่อยูนิตตอ้งไม่ต ่ำกว่ำตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และก ำหนดให้ช ำระดอกเบ้ีย
เป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนสิงหำคม 2563 ถึงเดือนสิงหำคม 2566  

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

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทั้งหมดดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร 
จ ำน ำบตัรเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวน 
2,850.50 ลำ้นบำท และ 1,113.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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21. เงนิกู้ยืมจำกบุคคลภำยนอกทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

เงินกูย้มืจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

เงินกูย้มืจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึง 
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 150,000,000 225,000,000 

กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมจำกบุคคลภำยนอกท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 225,000,000 263,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 150,000,000 110,000,000 

ลดลงระหวำ่งปี (225,000,000) (148,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 150,000,000 225,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรจ่ำย
ช ำระค่ำท่ีดินส ำหรับโครงกำรและใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี (ปี 2560 : อตัรำร้อยละ 
9 - 11 ต่อปี) ก ำหนดช ำระใหเ้สร็จส้ินภำยใน 12 - 18 เดือน นบัจำกวนัท่ีท ำสัญญำ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ำประกนัโดยเช็คจ่ำยลงวนัท่ีล่วงหนำ้ (ปี 2560 ค ้ำ
ประกนัโดยกำรจ ำน ำใบหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยกรรมกำรเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัและเชค็จ่ำยลงวนัท่ีล่วงหนำ้) 
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22. หุ้นกู้ – สุทธิ 

หุน้กู ้ประกอบดว้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

  จ ำนวน : หน่วย จ ำนวน : พนับำท อตัรำ วนัครบก ำหนด 
คร้ังท่ี วนัท่ีออก 2561 2560 2561 2560 ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน 

1/2560 1 ตุลำคม 2560 182,100 182,100 182,100 182,100 6.50% 1 ตุลำคม 2562 
1/2561 25 พฤษภำคม 2561 466,700 - 466,700 - 6.50% 25 พฤษภำคม 2563 
2/2561 18 ตุลำคม 2561 120,000 - 120,000 - 6.75% 18 ตุลำคม 2563 
3/2561 18 ธนัวำคม 2561 167,200 - 167,200 - 7.00% 18 ธนัวำคม 2562 

ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 182,100,000 - 
ออกเพ่ิมระหวำ่งปี 753,900,000 182,100,000 

 936,000,000 182,100,000 
หกั ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (14,606,533) (4,760,719) 

 921,393,467 177,339,281 
หกั หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (338,229,378) - 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 583,164,089 177,339,281 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีหุ้นกู ้จ  ำนวน 936.00 ลำ้นบำท และ 182.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เป็นหุน้กูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และ
มีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท และมีค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย ณ วนัท่ีออก
หุ้นกู้จ  ำนวน 22.82 ล้ำนบำท และ 5.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ทั้ งน้ีหุ้นกู ้ดังกล่ำวมีอำยุ 2 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริงร้อยละ 7.62 - 8.97 ต่อปี (ปี 2560 : 8.07-8.97%) ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลำคม 2562 ถึงเดือน
ตุลำคม 2563 ซ่ึงบริษทัฯ ไดว้ำ่จำ้งให้บริษทัหลกัทรัพยส์องแห่งเป็นตวัแทนในกำรเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทัฯ โดย
ไดท้ ำสัญญำจ ำน ำตัว๋แลกเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัช ำระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุน้กู ้(หมำยเหตุ 10) 
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23. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
ณ วนัต้นปี 5,296,283 847,990 5,244,483 847,990 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 3,063,581 3,029,246 3,066,769 2,977,446 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 137,768 66,030 136,214 66,030 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร   
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง 
   ขอ้สมมติทำงกำรเงิน  (1,628,550) 1,353,017 (1,628,550) 1,353,017 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
ณ วนัส้ินปี 6,869,082 5,296,283 6,818,916 5,244,483 
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ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนขำย 315,960 159,673 315,960 159,673 
ตน้ทุนบริกำร 76,280 51,800 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 630,829 375,276 630,829 375,276 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,178,280 2,508,527 2,256,194 2,508,527 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 3,201,349 3,095,276 3,202,983 3,043,476 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึง
กฎหมำยดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ครองแรงงำนฉบับใหม่น้ี
ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนเพ่ิมข้ึน 1.32 ลำ้นบำท บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (อตัรำร้อยละ/ปี) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

อตัรำคิดลด 3.5% 3% 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 7.5% 5% 
อตัรำมรณะ  ร้อยละ 75 ของ 

ตำรำงมรณะไทย  
พ.ศ. 2560  

 ร้อยละ 75 ของ 
ตำรำงมรณะไทย  

พ.ศ. 2560  
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

อตัรำคิดลด       
เพ่ิมข้ึน 0.5% 6,373,551 4,892,942 6,329,523 4,848,125 
ลดลง 0.5% 7,412,356 5,744,686 7,355,139 5,684,758 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน       
เพ่ิมข้ึน 1% 8,016,831 6,273,300 7,951,716 6,203,821 
ลดลง 1% 5,897,535 4,493,089 5,858,940 4,454,540 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ภำยใน 1 ปี - 704,025 

มำกกวำ่ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 6,986,899 4,430,342 

24. ทุนเรือนหุ้น 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ไดมี้มติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ ำนวน 150 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 410 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 560 ลำ้น
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร จ ำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่
ประชำชนคร้ังแรก (IPO) จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 145,000,000 หุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 

25. เงนิปันผล 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 มีนำคม 2561 และ 
ผลก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560  แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 410 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.1464 บำท รวมเป็น
เงินจ ำนวน 60.02 ลำ้นบำท เงินปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนมิถุนำยน 2561 



 

55 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 

 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

กำรเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงกำร 
   พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 
      เพ่ิมข้ึน (2,526,367,687) (373,880,303) (2,487,901,509) (373,880,303) 
กำรพฒันำโครงกำร 
   อสังหำริมทรัพยใ์นระหวำ่งปี 3,795,409,284 721,477,338 3,756,943,106 721,477,338 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 117,155,452 40,884,654 110,300,279 40,884,654 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 26,981,490 16,248,684 26,981,490 16,248,684 

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 51,079,626 17,545,196 50,655,905 17,545,196 

ค่ำกำรตลำด 76,817,833 41,153,844 72,895,088 41,153,844 

ค่ำนำยหนำ้ 65,971,913 14,814,709 57,165,418 14,814,709 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรโอนอสังหำริมทรัพย ์ 97,052,005 30,011,088 96,160,101 30,011,088 
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28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยใ์นส่วนงำนแนวสูง เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียม และส่วนงำนแนวรำบ เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำ
อสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นทำวน์โฮม รวมทั้งให้บริกำรบริหำรอำคำรและเป็นนำยหนำ้ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์โดยรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์

 
รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 

 
ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,978,024 633,389 204,405 62,384 2,182,429 695,773 - - 2,182,429 695,773 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 11,631 13,120 11,631 13,120 (11,631) (13,120) - - 

รวมรำยได้ 1,978,024 633,389 216,036 75,504 2,194,060 708,893 (11,631) (13,120) 2,182,429 695,773 

ก ำไรของส่วนงำน 708,666 285,972 126,183 46,667 834,849 332,459 (534) (2,537) 834,315 330,102 
รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน         117,951 - 
รำยไดอ่ื้น         42,589 18,728 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (321,979) (129,907) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (188,744) (98,805) 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้         (11,222) (7,832) 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน         (35,686) (7,388) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         437,224 104,898 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (93,809) (24,096) 

ก ำไรส ำหรับปี         343,415 80,802 
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29. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ เกิดจำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำจะซ้ือจะขำยซ่ึง
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ  

ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำบริษทัฯ ไม่มีควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญัเก่ียวกบักำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ เน่ืองจำกบริษทัฯ มี
นโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงโดยจดัให้มีกำรวำงเงินดำวน์ อตัรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำสัญญำจะซ้ือจะขำยและโอน
กรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคำ้เม่ือจ่ำยเงินครบตำมสัญญำดงักล่ำว 

รำคำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัใชว้ธีิกำรและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณรำคำยติุธรรมของตรำสำรทำงกำรเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหน้ีกำรคำ้มีรำคำตำมบญัชีเท่ำกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน มีอตัรำดอกเบ้ียผนัแปรได ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้ มีรำคำตำมบญัชีซ่ึงเท่ำกบัรำคำยติุธรรม
โดยประมำณ 

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว จะไม่
แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั กบัรำคำตำมบญัชี 

ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด, 

เงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีภำระผูกพนั, เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน, หน้ึสินภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดช ำระใน1ปี, เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
ท่ีครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี, เงินกูร้ะยะยำวจำกบุคคลภำยนอกท่ีครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี, หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี, เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน, เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และหุ้นกู ้สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำก
วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึน
ลงตำมรำคำตลำด    

 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกวำ่ 
 1 ปี 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกวำ่ 
 1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 224 - 72 296 1.5-2.5% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 1 - - 1 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 93 93 - 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีภำระผกูพนั 54 - - - - 54 3.50% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั - - - 450 - 450 3.00% 

 
54 - 225 450 165 894  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 396 - - - - 396 2.50% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 327 327 - 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนด 
   ช ำระใน 1 ปี 3 - - - - 3 4.57-13.62% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ี 
   ครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี - - 1,508 - - 1,508 5.00-6.90% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกบุคคลภำยนอกท่ี 
   ครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี 150 - - - - 150 9.00% 

หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 338 - - - - 338 7.62-8.97% 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 10 - - - 10 4.57-13.62% 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 615 - 615 5.00-6.90% 

หุน้กู ้ - 583 - - - 583 7.62-8.97% 

 
887 593 1,508 615 327 3,930  
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 หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึน
ลงตำมรำคำตลำด 

   

 ภำยใน 
1 ปี 

มำกกวำ่ 
1 ปี 

ภำยใน 
1 ปี 

มำกกวำ่ 
1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 146 - 70 216 1.5-2.5% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 1 - - 1 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 80 80 - 

เงินใหกู้กิ้จกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - - - 8 9.00% 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีภำระผกูพนั 54 - - - - 54 3.50% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 530 - 530 3.00% 

 
62 - 147 530 150 889  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 396 - - - - 396 2.50% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 299 299 - 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนด 
   ช ำระใน 1 ปี 3 - - - - 3 4.57-13.62% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีครบ 
   ก ำหนดช ำระใน 1 ปี - - 1,508 - - 1,508 5.00-6.90% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกบุคคลภำยนอกท่ีครบ 
   ก ำหนดช ำระใน 1 ปี 150 - - - - 150 9.00% 

หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 338 - - - - 338 7.62-8.97% 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 10 - - - 10 4.57-13.62% 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 615 - 615 5.00-6.90% 

หุน้กู ้ - 583 - - - 583 7.62-8.97% 

 
887 593 1,508 615 299 3,902  
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 หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตำมรำคำตลำด    

 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกวำ่ 
 1 ปี 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกวำ่ 
 1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 275 - 51 326 0.25-1.30% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 69 - - 69 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 37 37 - 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีภำระผกูพนั 5 15 - - - 20 0.38-3.50% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั - 158 - - - 158 3.00% 

 
5 173 344 - 88 610  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี 
   หมุนเวยีนอ่ืน - - - - 163 163 - 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีครบ 
   ก ำหนดช ำระใน 1 ปี 1 - - - - 1 4.57% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ท่ีครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี - - 421 - - 421 5.78-7.50% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกบุคคลภำยนอกท่ี 
   ครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี 225 - - - - 225 9.00-11.00% 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 2 - - - 2 4.57% 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 309 - 309 5.78-7.50% 

หุน้กู ้ - 177 - - - 177 8.07-8.97% 

 
226 179 421 309 163 1,298  
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 หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตำมรำคำตลำด    

 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกวำ่ 
 1 ปี 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกวำ่ 
 1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 254 - 51 305 0.25-1.30% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 69 - - 69 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 33 33 - 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีภำระผกูพนั 5 15 - - - 20 0.38-3.50% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 158 - - - 158 3.00% 

 5 173 323 - 84 585  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี 
   หมุนเวยีนอ่ืน  - - - - 161 161 - 
หน้ึสินภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีครบ 
   ก ำหนดช ำระใน 1 ปี  1 - - - - 1 4.57% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ท่ีครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี  - - 421 - - 421 5.78-7.50% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกบุคคลภำยนอก 
   ท่ีครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี  225 - - - - 225 9.00-11.00% 

หน้ึสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 2 - - - 2 4.57% 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั 
   กำรเงิน -  - 309 - 309 5.78-7.50% 

หุน้กู ้ - 177 - - - 177 8.07-8.97% 

 226 179 421 309 161 1,296  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่มีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียน 
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30. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ำรงฐำนเงินทุนให้แข็งแกร่ง
โดยกำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบกำรและกำรบริหำรกระแสเงินสด
ท่ีดีอยำ่งต่อเน่ือง นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัยงัค  ำนึงถึงกำรมีฐำนะกำรเงินท่ีดี โดยพิจำรณำลงทุนในโครงกำรท่ีมีอตัรำ
ผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑดี์ รักษำระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมำะสม รวมทั้ง สร้ำงควำมแขง็แกร่ง ควำมมัน่คงของ
กำรด ำรงเงินสด และมีโครงสร้ำงเงินทุนท่ีเหมำะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่ง
ต่อเน่ืองในอนำคต และรักษำควำมเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจำ้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

31. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2552 โดยบริษทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตำมอำยุ
งำนของพนกังำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยใหก้บัพนกังำนใน
กรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่ม
บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.01 ลำ้นบำท และ 0.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัในงบกำรเงินรวม 
และจ ำนวน 1.94 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

32. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษทัฯ ได้จัดประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

รำยกำรจดั
ประเภทใหม่ 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินลงทุนชัว่ครำว 83,857,717 (14,816,204) 69,041,513 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 36,327,644 (1,621,233) 34,706,411 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
ท่ีมีภำระผกูพนั 5,022,957 14,816,204 19,839,161 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,705,394 1,621,233 12,326,627 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

รำยกำรจดั
ประเภทใหม่ 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินลงทุนชัว่ครำว 83,857,717 (14,816,204) 69,041,513 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 32,911,791 (1,621,233) 31,290,558 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
ท่ีมีภำระผกูพนั 5,022,957 14,816,204 19,839,161 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 9,340,000 1,621,233 10,961,233 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

รำยกำรจดั
ประเภทใหม่ 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 61,650,475 (61,650,475) - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 734,000 61,650,475 62,384,475 
ตน้ทุนค่ำนำยหนำ้ 17,936,538 (17,936,538) - 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 138,000 17,936,538 18,074,538 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

รำยกำรจดั
ประเภทใหม่ 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 38,649,951 (38,649,951) - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - 38,649,951 38,649,951 

ทั้งน้ีกำรจดัประเภทรำยกำรทำงบญัชีดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 
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33. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในภำยหนำ้ดงัต่อไปน้ี 

33.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือท่ีดินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยในอนำคต จ ำนวน 1,234.97 ลำ้นบำท และ 2,557.42 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ ไดจ่้ำยเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินแลว้ จ ำนวน 165.00 ลำ้นบำท และ 198.00 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั และมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในปี 2562 

33.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือหอ้งชุดท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรซ้ือไว้
เพื่อขำยจ ำนวน 40.79 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินมดัจ ำหอ้งชุดจ ำนวน 53.20 ลำ้นบำท 

33.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำก่อสร้ำง
โครงกำรของบริษทัฯ จ ำนวน 644.14 ลำ้นบำท และ 115.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

33.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง จ ำนวน 1.56 ลำ้นบำท 

33.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
และสัญญำบริกำร ดงัน้ี 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 60,207,848 20,044,658 58,887,968 18,857,700 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 44,645,528 18,781,113 44,226,318 17,485,223 

รวม 104,853,376 38,825,771 103,114,286 36,342,923 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบักำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง จ ำนวน 885.75 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินเพ่ิมเติมอีก จ ำนวน 199.30 ลำ้นบำท ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และมีก ำหนดกำรโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในเดือนกนัยำยน 2562 

35. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 



 บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 

รายละเอียดเก่ียวกับการประเมนิราคาทรัพย์สิน 



เอกสารแนบ 6 หน้า 1 

  เอกสารแนบ 6 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินที่ประเมนิ ที่ตัง้ทรัพย์สนิ ราคาประเมนิ 

(บาท) 

ผู้ประเมนิหลัก วิธีประเมนิ วันที่ประเมนิมูลค่า

ทรัพย์สิน 

1. ท่ีดินปลา่ (ท่ีตัง้โครงการ The Excel Ratchada 17)  

ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ติดซอยรัชดาภิเษก 17 

(ซอย สนัติ) แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

224,910,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายกิจวตัร มหากศุล  

วิธีเปรียบเทียบ

มลูคา่ตลาด และใช้

วิธีมลูคา่คงเหลือ 

ในการสอบทาน  

20 ธนัวาคม 2561 

2. ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (ท่ีตัง้โครงการ The Excel KhuKhot) 

ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ ถนนลําลกูกา ตําบล

คคูต อําเภอลําลกูกา 

ปทมุธานี 

267,850,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายกิจวตัร มหากศุล 

วิธีเปรียบเทียบ

มลูคา่ตลาด 

20 ธนัวาคม 2561 

3. ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (ท่ีตัง้โครงการ Rise Rama 9) 

ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ตัง้อยู่ติดถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

957,790,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายสมรักษ์ บงกชประภา 

วิธีเปรียบเทียบ

มลูคา่ตลาด และใช้

วิธีมลูคา่คงเหลือ 

ในการสอบทาน 

20 ธนัวาคม 2561 

4. ท่ีดินเปลา่ (ท่ีตัง้โครงการ The Excel Sukhumvit 71) 

ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

ตัง้อยู่ติดซอยมีสวุรรณ 3 แยก 

10 แยกจากซอยปรีดีพนม

ยงค์ 14 ถนนสขุมุวิท 71 

แขวงพระโขนง เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

509,300,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายกิจวตัร มหากศุล 

วิธีต้นทนุทดแทน 

และใช้วิธีมลูคา่

คงเหลือ ในการ

สอบทาน 

18 ธนัวาคม 2561 



เอกสารแนบ 6 หน้า 2 

ทรัพย์สินที่ประเมนิ ที่ตัง้ทรัพย์สนิ ราคาประเมนิ 

(บาท) 

ผู้ประเมนิหลัก วิธีประเมนิ วันที่ประเมนิมูลค่า

ทรัพย์สิน 

5. ท่ีดินเปลา่ (ท่ีตัง้โครงการ The Excel Hideaway Ratchada - Huai Kwang) 

ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ซอยประชาราษฎร์

บําเพ็ญ 10 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

397,260,000 

 

Sims Property Consultants 

โดย  

นายกิจวตัร มหากศุล 

วิธีต้นทนุทดแทน 

และใช้วิธีมลูคา่

คงเหลือ ในการ

สอบทาน  

25 กนัยายน 2561 

6. ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (ท่ีตัง้โครงการ The Vision Ladprao-Nawamin ) 

ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ติดซอยนวมินทร์ 85 

ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ 

เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

634,438,444 

 

Sims Property Consultants 

โดย 

นายกิจวตัร มหากศุล 

วิธีต้นทนุทดแทน 

และใช้วิธีมลูคา่

คงเหลือ ในการ

สอบทาน  

25 กนัยายน 2561 

7. ท่ีดินเปลา่ (ท่ีตัง้โครงการ The Excel Lasalle 17) 

ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ติดซอยลาซาล 17 ถนน

ลาซาล แยกจากถนนสขุมุวิท 

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

323,250,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายสมรักษ์ บงกชประภา 

วิธีเปรียบเทียบ

มลูคา่ตลาด และใช้

วิธีมลูคา่คงเหลือ 

ในการสอบทาน 

2 กรกฎาคม 2561 

8. ท่ีดินเปลา่ (ท่ีตัง้โครงการ Rise Phahon-Inthamara) 

ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ติดถนนสทุธิสารวินิจฉยั 

บริเวณแยกสะพานควาย 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

311,400,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายวรศกัด์ิ โชติแฉล้มสกลุชยั 

วิธีเปรียบเทียบ

มลูคา่ตลาด และใช้

วิธีมลูคา่คงเหลือ 

ในการสอบทาน 

2 กรกฎาคม 2561 

9. ท่ีดินเปลา่ (ท่ีตัง้โครงการ The Vision Kaset-Nawamin) 

ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ติดซอยประเสริฐมนกิูจ 

29 แยก 7 (มยัลาภ) ถนน

ประเสริฐมนกิูจ (เกษตร-นวมิ

นทร์) แขวงท่าแร้ง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 

170,220,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายวรศกัด์ิ โชติแฉล้มสกลุชยั 

วิธีต้นทนุทดแทน 

และใช้วิธีมลูคา่

คงเหลือ ในการ

สอบทาน 

22 มิถนุายน 2561 



เอกสารแนบ 6 หน้า 3 

ทรัพย์สินที่ประเมนิ ที่ตัง้ทรัพย์สนิ ราคาประเมนิ 

(บาท) 

ผู้ประเมนิหลัก วิธีประเมนิ วันที่ประเมนิมูลค่า

ทรัพย์สิน 

10. ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (ท่ีตัง้โครงการ The Impression Phuket) 

ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ซอยเจ้าฟ้า 39 (ซอยสุ

กี-้ออกเล) ถนนเจ้าฟ้าใน 

ตําบลฉลอง อําเภอเมือง

ภเูก็ต ภเูก็ต 

483,530,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นายวรศกัด์ิ โชติแฉล้มสกลุชยั 

วิธีเปรียบเทียบ

มลูคา่ตลาด 

9 ธนัวาคม 2561 
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	บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด (“บริษัทที่ปรึกษา”) ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน              ผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอี...

	30
	31
	AUDIT REPORT
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	FINANCIAL STATEMENT
	NOTES

	32
	THA_OPI_All In_28.3.16
	THA_FS All In 28.3.16
	THA_NOTE_All In_28.3.16
	สัญญาเช่าการเงิน
	สัญญาเช่าดำเนินงาน
	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
	ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ป...
	เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ


	33
	THA_OPI_All In 31.12.16 (12 M) restate
	ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป...
	ในการจัดทำงบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกล...
	การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่...
	ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

	THA_FS All In 31.12.16 (12M) restate
	THA_NOTE_All In 31.12.16 (12 M) restate
	สัญญาเช่าดำเนินงาน
	ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
	ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ป...
	เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ


	34
	THA_OPI All In 31.12.17
	งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	THA_FS All In 31.12.17
	THA_NOTE All In 31.12.17
	ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
	ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
	ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
	ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
	สัญญาเช่าดำเนินงาน
	ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
	ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ป...
	เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี


	35
	THA_OPI_Q2_18_ALL IN
	THA_FS All In 30.6.18
	THA_NOTE_Q2_18_ALL IN

	36
	OPI_THA_ALL_INSPIRE_Q3'18
	FS_THA_ALL_INSPIRE_Q3'18
	NOTE_THA_ALL_INSPIRE_Q3'18

	37
	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

	38

