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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้น บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมล ำดับ ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งต้นน้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ออลล ์อินสไปร์ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ มบริษทั
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีปัจจบุนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยต์ำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ข้อ 3 กลุ่มบริษทัมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงเป็นจ ำนวนเงินท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีสุดในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูใ้ช้งบ
กำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยและสัญญำขำย
อสังหำริมทรัพยเ์ป็นจ ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำย เช่น มีส่วนลดพิเศษและรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ แนบทำ้ย
สัญญำ ซ่ึงมีผลต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และปฏิบติัวิธีกำรตรวจสอบ 
ดงัต่อไปน้ี 

ก) ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบัวงจรรำยไดแ้ละกำรรับเงิน นโยบำยกำรส่งเสริมกำรขำย และ
กำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข) ตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว่้ำเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ และเป็นไปตำม
นโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั รวมถึงตรวจสอบจ ำนวนเงินกบัสัญญำและหลกัฐำนประกอบกำรรับเงิน 

ค) กระทบยอดจ ำนวนยนิูตท่ีรับรู้รำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชีกบัจ ำนวนยนิูตท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ และตรวจสอบ
จ ำนวนยูนิตท่ียงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิกบัเอกสำรกรรมสิทธ์ิตวัจริงและ/หรือหนังสือยืนยนัยอดจำกธนำคำร
ส ำหรับเอกสำรกรรมสิทธ์ิท่ีเก็บโดยธนำคำร 

ง) สอบทำนรำยกำรปรับปรุงรำยได้ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบัญชี รวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จ) วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจ
เกิดขึ้นของรำยกำรรำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี 
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การแสดงมลูค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขายและที่ดินรอการพฒันา 

ความเส่ียง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำยในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 4,175.29 ลำ้นบำท และ 4,154.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ
ท่ีดินรอกำรพฒันำในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 614.02 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัใน
งบกำรเงิน โดยแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  กำรประเมินมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยและท่ีดินรอกำรพฒันำขึ้นอยูก่บักำรประมำณกำรรำคำ
ขำยและประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต ควำมไม่แน่นอนของประมำณกำรดงักล่ำวจะส่งผลต่อกำรประเมิน
มูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยและท่ีดินรอกำรพฒันำ กำรประมำณกำรรำคำขำยและ
ประมำณกำรตน้ทุนขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขสภำพตลำด กำรแข่งขนั ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกูยื้ม รวมถึงแผนด ำเนินงำนก่อสร้ำง
โครงกำรให้แลว้เสร็จ กำรประมำณกำรดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร ซ่ึงขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัและ
สมมติฐำนต่ำงๆ 
วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรแสดงมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ ขำยและท่ีดินรอกำร
พฒันำของบริษทัฯ และปฏิบติัวิธีกำรตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

ก) ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรตั้งรำคำขำยของโครงกำร นโยบำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
กำรประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต กำรจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำง กำรตรวจรับมอบงำน และกำรอนุมัติ
รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข) เปรียบเทียบรำคำขำยท่ีผูบ้ริหำรก ำหนด กบัรำคำขำยของคู่แข่งท่ีมีโครงกำรอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียง 

ค) ตรวจสอบรำคำขำยท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัรอบระยะเวลำบญัชี รวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ง) ตรวจสอบจ ำนวนเงินกบัสัญญำก่อสร้ำงและ/หรือเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงิน 

จ) ตรวจสอบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกรำยงำนประเมินรำคำทรัพยสิ์นส ำหรับโครงกำรท่ีรอกำรพฒันำและ/หรือ 
มีกำรขยำยระยะเวลำนำนกว่ำท่ีก ำหนด โดยพิจำรณำวตัถุประสงคข์องรำยงำน ขอ้สมมติฐำนและวิธีท่ีผูป้ระเมิน
เลือกใช ้รวมถึงจดัท ำกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำของผูป้ระเมิน 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำน
ประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ี
มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือ
ปรำกฏว่ำ ขอ้มูลอื่นมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้
จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ีก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล
คือ ควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว่้ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี
อำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของ
ขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
เป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมี
เหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ข้ำพเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 

 

 

(นำยยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพำน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ 25 กุมภำพนัธ ์2563 



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 398,754,242          295,790,245          367,770,644          215,818,188          

เงินลงทุนชัว่คราว 7 251,575,674          1,391,094              251,575,674          1,391,094              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 8 182,075,386          93,005,798            281,103,629          80,269,710            

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 5, 9 112,846,739          157,247,785          131,959,096          187,888,994          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                         -                         83,000,000            8,000,000              

เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน 35.1 865,990,000          165,000,000          865,990,000          165,000,000          

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย - สุทธิ 10, 22 , 25 4,175,286,620      4,020,187,618      4,154,838,596      3,981,721,440      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,554,531              -                         2,554,531              -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,989,083,192      4,732,622,540      6,138,792,170      4,640,089,426      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีภาระผกูพนั 11, 24 54,395,202            54,242,092            54,395,202            54,242,092            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 516,187,436          449,539,571          628,530,000          530,100,000          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 5,806,592              12,361,800            73,619,100            73,619,100            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         42,229,180            31,479,705            

ท่ีดินรอการพฒันา 19 614,020,445          614,020,445          614,020,445          614,020,445          

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 14 305,916,947          -                         -                         -                         

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 72,125,113            90,581,547            68,607,159            89,247,442            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 9,104,288              7,930,310              8,513,340              7,594,810              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 17 27,807,751            30,048,275            7,181,793              5,483,860              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 37,172,896            19,057,374            34,944,098            17,614,134            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,642,536,670      1,277,781,414      1,532,040,317      1,423,401,588      
รวมสินทรัพย์ 7,631,619,862      6,010,403,954      7,670,832,487      6,063,491,014      

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 400,000,000          395,956,621          400,000,000          395,956,621          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 572,563,610          326,749,352          484,861,464          299,349,996          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21 3,395,577              2,879,760              3,120,817              2,812,808              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 22 1,649,736,285      1,507,928,582      1,649,736,285      1,507,928,582      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 23 160,000,000          150,000,000          160,000,000          150,000,000          

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 24 583,881,937          338,229,378          583,881,937          338,229,378          

รายไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้ 827,348,121          1,026,605,698      827,348,121          1,019,965,698      

เงินรับล่วงหน้าคา่ท่ีดิน 5 354,300,000          155,000,000          354,300,000          155,000,000          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 62,224,962            81,803,887            61,917,912            79,874,004            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,613,450,492      3,985,153,278      4,525,166,536      3,949,117,087      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 20,470,875            8,379,013              19,323,881            8,379,013              

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 21 23,120,169            10,121,970            6,870,263              9,991,080              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 22 152,178,420          614,972,237          152,178,420          614,972,237          

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 25 111,570,969          -                         111,570,969          -                         

หุน้กู ้- สุทธิ 24 687,152,312          583,164,089          687,152,312          583,164,089          

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้า่เช่า 15,806,394            28,207,211            15,806,394            28,207,211            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26 18,633,187            6,869,082              18,379,063            6,818,916              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,215,128              1,065,100              9,215,128              1,065,100              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,038,147,454      1,252,778,702      1,020,496,430      1,252,597,646      

รวมหนีสิ้น 5,651,597,946      5,237,931,980      5,545,662,966      5,201,714,733      

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               27

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 560,000,000          560,000,000          560,000,000          560,000,000          

หุน้ท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้

หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 560,000,000          560,000,000          

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 410,000,000          410,000,000          

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 27 560,363,630          -                         560,363,630          -                         

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,470,986)            (2,470,986)            -                         -                         

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 28 53,771,979            25,925,379            53,771,979            25,925,379            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 808,340,171          338,997,841          951,033,912          425,850,902          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,980,004,794      772,452,234          2,125,169,521      861,776,281          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 17,122                   19,740                   -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,980,021,916      772,471,974          2,125,169,521      861,776,281          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,631,619,862      6,010,403,954      7,670,832,487      6,063,491,014      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บาท
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

2, 3, 5, 30, 31

รำยได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,347,026,690       1,938,613,229       2,320,692,229       1,938,613,229       

รายไดจ้ากการให้บริการ 48,167,982            203,402,997          -                        67,804,148            

รายไดค้่านายหนา้จากการขายท่ีดิน 442,509,009          117,950,746          442,509,009          240,714,335          

รายไดเ้งินปันผล 13 -                        -                        18,999,539            -                        

รายไดอ่ื้น 80,513,282            42,589,503            103,532,390          52,258,244            

รวมรำยได้ 2,918,216,963       2,302,556,475       2,885,733,167       2,299,389,956       

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,553,137,667       1,269,357,557       1,535,160,601       1,269,357,557       

ตน้ทุนการให้บริการ 30,055,190            78,756,264            -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 328,216,453          281,566,595          325,724,539          282,329,872          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 250,265,778          188,744,379          244,674,452          184,340,976          

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,161,675,088       1,818,424,795       2,105,559,592       1,736,028,405       

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ

  ต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 756,541,875          484,131,680          780,173,575          563,361,551          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 (60,634,015)          (11,221,895)          -                        -                        

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 695,907,860          472,909,785          780,173,575          563,361,551          

ตน้ทุนทางการเงิน (60,819,208)          (35,686,426)          (95,408,741)          (35,768,444)          

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 635,088,652          437,223,359          684,764,834          527,593,107          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (134,000,021)        (93,808,746)          (127,832,841)        (109,488,683)        

ก ำไรส ำหรับปี 501,088,631          343,414,613          556,931,993          418,104,424          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี (3,902,383)            1,302,840              (3,902,383)            1,302,840              
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 497,186,248          344,717,453          553,029,610          419,407,264          

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 501,091,313          343,417,444          556,931,993          418,104,424          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,682)                   (2,831)                   -                        -                        
501,088,631          343,414,613          556,931,993          418,104,424          

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 497,188,930          344,720,284          553,029,610          419,407,264          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,682)                   (2,831)                   -                        -                        
497,186,248          344,717,453          553,029,610          419,407,264          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 0.98                       0.84                       1.09                       1.02                       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 510,273,973          410,000,000          510,273,973          410,000,000          

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกินจากการ ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ี

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมจ่ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ไมมี่อ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 410,000,000         -                    (2,470,986)          5,020,158           75,206,778    -                                                      -                           487,755,950     22,496                487,778,446     

 ส ารองตามกฎหมาย 28 -                        -                    -                      20,905,221         (20,905,221)   -                                                      -                           -                    -                      -                    

จ่ายเงินปันผล 29 -                        -                    -                      -                      (60,024,000)   -                                                      -                           (60,024,000)     -                      (60,024,000)     

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                        -                    -                      -                      -                  -                                                      -                           -                    75                        75                     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                    -                      -                      343,417,444  1,302,840                                           1,302,840                344,720,284     (2,831)                 344,717,453     

โอนไปก าไรสะสม -                        -                    -                      -                      1,302,840       (1,302,840)                                          (1,302,840)              -                    -                      -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 410,000,000         -                    (2,470,986)          25,925,379         338,997,841  -                                                      -                           772,452,234     19,740                772,471,974     
รับช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 27 150,000,000         585,000,000     -                      -                      -                  -                                                      -                           735,000,000     -                      735,000,000     

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน 27 -                        (24,636,370)     -                      -                      -                  -                                                      -                           (24,636,370)     -                      (24,636,370)     

ส ารองตามกฎหมาย 28 -                        -                    -                      27,846,600         (27,846,600)   -                                                      -                           -                    -                      -                    

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                        -                    -                      -                      -                  -                                                      -                           -                    64                        64                     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                    -                      -                      501,091,313  (3,902,383)                                          (3,902,383)              497,188,930     (2,682)                 497,186,248     

โอนไปก าไรสะสม -                        -                    -                      -                      (3,902,383)     3,902,383                                           3,902,383                -                    -                      -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 560,000,000         560,363,630     (2,470,986)          53,771,979         808,340,171  -                                                      -                           1,980,004,794  17,122                1,980,021,916  

ก าไรสะสม

บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่
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ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ รวมองคป์ระกอบอ่ืน

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 410,000,000            -                        5,020,158                87,372,859           -                                                       -                             502,393,017         

 ส ารองตามกฎหมาย 28 -                          -                        20,905,221              (20,905,221)          -                                                       -                             -                        

 จ่ายเงินปันผล 29 -                          -                        -                          (60,024,000)          -                                                       -                             (60,024,000)          

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                        -                          418,104,424         1,302,840                                             1,302,840                  419,407,264         

โอนไปก าไรสะสม -                          -                        -                          1,302,840             (1,302,840)                                           (1,302,840)                 -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 410,000,000            -                        25,925,379              425,850,902         -                                                       -                             861,776,281         

รับช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 27 150,000,000            585,000,000         -                          -                        -                                                       -                             735,000,000         

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทนุ 27 -                          (24,636,370)          -                          -                        -                                                       -                             (24,636,370)          

ส ารองตามกฎหมาย 28 -                          -                        27,846,600              (27,846,600)          -                                                       -                             -                        

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                        -                          556,931,993         (3,902,383)                                           (3,902,383)                 553,029,610         

โอนไปก าไรสะสม -                          -                        -                          (3,902,383)            3,902,383                                             3,902,383                  -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 560,000,000            560,363,630         53,771,979              951,033,912         -                                                       -                             2,125,169,521      

ก าไรสะสม

บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน :

ก าไรส าหรับปี 501,088,631          343,414,613          556,931,993          418,104,424          

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย):

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (25,723)                 (9,815)                   (25,723)                 (9,815)                   

ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (158,857)               (339,766)               (158,857)               (339,766)               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 60,634,015            11,221,895            -                        -                        

ตดัก าไรระหวา่งกนัของรายไดค้่านายหนา้จากการขายท่ีดินให้การร่วมคา้ -                        122,763,589          -                        -                        

ตดัขาดทุนดอกเบ้ียระหวา่งกนัจากการให้กูย้มืเงินระยะยาว (22,296,672)          -                        -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (18,999,539)          -                        

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 49,072,558            51,079,626            48,247,749            50,655,905            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 1,569,083              -                        1,569,083              -                        

(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (599,952)               4,964,802              (599,952)               4,903,295              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,886,126              3,201,349              6,682,168              3,202,983              

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า -                        31,446,056            -                        31,446,056            

รายไดด้อกเบ้ีย (7,536,332)            (7,585,178)            (20,971,082)          (7,373,639)            

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 60,819,208            35,686,426            95,408,741            35,768,444            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 134,000,021          93,808,746            127,832,841          109,488,683          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 783,452,106          689,652,343          795,917,422          645,846,570          

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (88,925,812)          (58,306,647)          (199,636,056)        (48,969,289)          

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 44,401,046            (59,177,808)          55,929,898            (72,526,736)          

เงินมดัจ าค่าท่ีดินและห้องชุด (768,530,000)        (318,995,021)        (768,530,000)        (315,300,000)        

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 559,939,922          498,037,833          541,921,768          532,808,990          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,554,531)            -                        (2,554,531)            -                        

ท่ีดินรอการพฒันา -                        (154,391,952)        -                        (154,391,952)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (23,164,792)          (1,436,581)            (82,562)                 (1,378,581)            

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 173,347,522          154,703,146          185,392,521          135,498,597          

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (214,974,573)        278,542,932          (208,334,573)        271,902,932          

เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 199,300,000          155,000,000          199,300,000          155,000,000          

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 12,091,862            8,379,013              10,944,868            8,379,013              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,150,028              1,065,100              8,150,028              1,065,100              

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 682,532,778          1,193,072,358       618,418,783          1,157,934,644       

จ่ายช าระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า (12,400,817)          (9,608,304)            (12,400,817)          (9,608,304)            

ดอกเบ้ียรับ 12,432,492            1,008,829              2,372,707              787,427                 

จ่ายดอกเบ้ีย (177,860,634)        (141,035,601)        (212,450,167)        (141,117,619)        

จ่ายภาษีเงินได้ (150,506,602)        (56,386,501)          (146,511,270)        (49,419,320)          

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 354,197,217          987,050,781          249,429,236          958,576,828          

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน :

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                        (33,100,902)          -                        (33,100,902)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 250,000,000          268,000,000          250,000,000          268,000,000          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (500,000,000)        (200,000,000)        (500,000,000)        (200,000,000)        

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        950,000                 8,000,000              1,000,000              

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (83,000,000)          (9,000,000)            

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (98,430,000)          (372,300,000)        (98,430,000)          (372,300,000)        

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        (63,419,400)          -                        (63,419,400)          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (10,749,475)          (21,749,925)          

เงินปันผลรับ -                        -                        18,999,539            -                        

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (217,012,206)        -                        -                        -                        

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (38,314,470)          (58,166,895)          (35,324,864)          (58,031,440)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,800,000              1,786,200              3,800,000              1,786,200              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,946,290)            (4,263,389)            (2,508,615)            (4,091,064)            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (602,902,966)        (460,514,386)        (449,213,415)        (490,906,531)        

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ :

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (2,879,761)            (1,319,822)            (2,812,808)            (1,299,215)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 240,000,000          150,000,000          240,000,000          150,000,000          

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก (230,000,000)        (225,000,000)        (230,000,000)        (225,000,000)        

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (814,227,817)        (1,157,020,950)     (814,227,817)        (1,157,020,950)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก 111,506,900          -                        111,506,900          -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        80,000,000            -                        130,000,000          

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (80,000,000)          -                        (130,000,000)        

เงินสดรับจากหุน้กู้ 686,206,730          736,344,189          686,206,730          736,344,189          

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินหุน้กู้ (349,300,000)        -                        (349,300,000)        -                        

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั 735,000,000          -                        735,000,000          -                        

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน (24,636,370)          -                        (24,636,370)          -                        

เงินปันผลจ่าย -                        (60,024,000)          -                        (60,024,000)          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 64                          75                          -                        -                        

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 351,669,746          (557,020,508)        351,736,635          (556,999,976)        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 102,963,997          (30,484,113)          151,952,456          (89,329,679)          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 295,790,245          326,274,358          215,818,188          305,147,867          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 398,754,242          295,790,245          367,770,644          215,818,188          

ข้อมูลเพิม่เติม

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี 67,793,403            4,479,957              (4,538,352)            4,316,782              

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งปี 130,132,232          108,993,397          130,132,232          108,993,397          

ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการในระหวา่งปี 33,719,823            37,118,930            33,719,823            37,118,930            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากการโอนเงินมดัจ าค่าท่ีดิน 67,540,000            338,635,021          67,540,000            334,940,000          

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายเพ่ิมข้ึน

จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 483,646,869          2,539,658,172       483,646,869          2,539,658,172       

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,416,557              -                        -                        -                        

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำร
ตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ไดท้  ำขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไป
ตำมวตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู ้บริหำรต้องใช้กำรประมำณและข้อ
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำงๆท่ีผูบ้ริหำร
มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้น ซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำน
ต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณ
กำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบ
เฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนั
และอนำคต 
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เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวม ประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่ำ“กลุ่มบริษทั”) บริษทัย่อย
ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ีจดัตั้ง 
และสถำนท่ี 
หลกัของธุรกิจ ลกัษณะของธุรกิจ 

อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

2562 2561 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั ไทย ให้บริกำรเป็นตวัแทนกำรขำย และ
นำยหนำ้ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

100.00 100.00 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี  
เซอร์วิส จ ำกดั 

ไทย บริหำรนิติบุคคลอำคำรชุด 99.00 99.00 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั ไทย พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 100.00 100.00 
บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั ไทย พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 99.97 99.97 
บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั ไทย ประกอบกิจกำรห้ำงสรรพสินค้ำ 

พลำซ่ำ พ้ืนท่ีให้เช่ำเพ่ือกำรคำ้ 
100.00 - 

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหว่ำงปีปัจจุบนัแสดงในหมำยเหตุ 13 

ข) บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้ 

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วน
ของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ฉ) บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมวิธี
รำคำทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้– รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร 

   โฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้
รำยได้ท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละ
ขั้นตอน  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ทั้งน้ีไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ดงัน้ี เพ่ือกำรเปรียบเทียบโดยไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น
ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

ตำมนโยบำยกำร
บญัชีเดิม 

จดัประเภทตำม
มำตรฐำนใหม่ 

ตำมมำตรำฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561    

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - 157,247,785 157,247,785 

ค่ำนำยหนำ้จ่ำยล่วงหนำ้ 157,247,785 (157,247,785) - 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561    

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 1,978,023,999 (39,410,770) 1,938,613,229 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 204,405,171 (1,002,174) 203,402,997 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 321,979,539 (40,412,944) 281,566,595 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ตำมนโยบำยกำร
บญัชีเดิม 

จดัประเภทตำม
มำตรฐำนใหม่ 

ตำมมำตรำฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561    
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - 187,888,994 187,888,994 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำยล่วงหนำ้ 187,888,994 (187,888,994) - 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2561    

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 1,978,023,999 (39,410,770) 1,938,613,229 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 68,806,322 (1,002,174) 67,804,148 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 322,742,816 (40,412,944) 282,329,872 
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รำยกำรจดัประเภทขำ้งตน้มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กำรจ่ำยช ำระค่ำใชจ้่ำยแทนลูกคำ้ – บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนหน่วยในอำคำร
ชุดพกัอำศยัหรือจ่ำยค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำงนิติบุคคลของอำคำรชุดพกัอำศยั โดยจ่ำยแทนลูกคำ้เม่ือลูกคำ้จดทะเบียน
หน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยพิจำรณำว่ำรำยกำรเหล่ำน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ี
จ่ำยให้ลูกคำ้ ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกรำยกำรดงักล่ำวหักจำกมูลค่ำรำยไดใ้นสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จำกเดิมท่ีบนัทึก
เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

   ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

   ฉบบัที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

   ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกับ
วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ 
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ  
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจำก
กำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นรวม
ทั้งส้ินประมำณ 93.37 ลำ้นบำท และเฉพำะของบริษทัฯ ประมำณ 84.17 ลำ้นบำท 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยบ้ำนพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุด รับรู้เป็นรำยไดท้ั้ งจ ำนวนเม่ือมีกำรโอนอ ำนำจกำร
ควบคุมให้แก่ผูซ้ื้อ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบบำ้นพร้อมท่ีดินหรือหน่วยในอำคำรชุดและไดรั้บช ำระเงินจำกผูซ้ื้อ
ครบถว้นแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยดงักล่ำวแสดงมูลค่ำตำมรำคำในสัญญำซ้ือขำยสุทธิจำกส่วนลด 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบริหำรนิติบุคคลอำคำรชุด รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเป็นตวัแทน และนำยหน้ำในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือให้บริกำรแลว้เสร็จตำมสัญญำ 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมสัดส่วนของเวลำ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยบนัทึกรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมที่ดินและหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศัย 

ตน้ทุนกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุด บนัทึกตำมตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดของโครงกำรท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง) โดยแบ่งสรรตน้ทุนให้แก่บำ้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุด ตำม
เกณฑมู์ลค่ำขำยและเกณฑพ้ื์นท่ี และรับรู้เป็นตน้ทุนตำมกำรรับรู้รำยได ้

ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือ
มีกำรขำย 
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ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำเป็นสินทรัพยแ์ละตัดเป็น
ค่ำใชจ้่ำยอย่ำงเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ และจะบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
ส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงจะตอ้งช ำระคืนเม่ือทวงถำมถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหำเงินในงบกระแสเงินสด 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนระยะส้ัน ประกอบดว้ย ตัว๋เงิน เงินฝำกประจ ำธนำคำรซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำเกินกว่ำ 
3 เดือนนบัจำกวนัฝำก หรือวนัท่ีลงทุนแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือเงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน แต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมตั้งใจท่ีฝำกต่อเม่ือครบก ำหนดเพื่อกำรลงทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้ำ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม ค ำนวณโดยใช้มูลค่ำ
ทรัพยสิ์นสุทธิของหลกัทรัพยด์งักล่ำว ณ วนัท่ีในรำยงำน บริษทัฯ บนัทึกก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุน 

ค) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัฯ ค ำนวณรำคำทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยในระหว่ำงปี โดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดั
มูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในมูลค่ำท่ีจะไดรั้บ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมำณจำกหน้ีท่ีคำดว่ำจะ
เก็บเงินไม่ได ้โดยอำศยัประสบกำรณ์กำรช ำระเงินในอดีตและกำรสอบทำนสถำนะของลูกหน้ีท่ีคงคำ้งอยู ่ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยคือโครงกำรท่ีถืออสังหำริมทรัพยไ์วด้ว้ยควำมตั้งใจในกำรพฒันำ
และกำรขำยในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมำณแลว้แต่รำคำใดต ่ำกว่ำ  

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย
โดยประมำณ  

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงกำร รวมตน้ทุนจำกกำรไดม้ำ 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำ ตน้ทุนกำรกูย้ืมและ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตน้ทุนกำรกูย้ืมซ่ึงกูม้ำโดยเฉพำะเพื่อใชใ้น
โครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่กำรพฒันำส ำเร็จ 

ที่ดินรอกำรพฒันำ 

ท่ีดินรอกำรพฒันำในอนำคตแสดงในรำคำทุนเฉพำะเจำะจง หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ
รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงท่ีดิน  

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ี
เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำร
หรือใชใ้นกำรบริหำรงำน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุนกำร 
ท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ตำม
อำยสัุญญำเช่ำท่ีดิน 

 

อำยกุำรให้ประโยชน์  
(จ ำนวนปี) 

สิทธิกำรเช่ำ 29 

อำคำร 29 
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อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง และสินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้งแสดงดว้ยรำคำทุนและยงัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย ์เพื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทนุของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี :- 

 

อำยกุำรให้ประโยชน์  
(จ ำนวนปี) 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 

ห้องตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 4, 5 หรือ ตำมอำยสัุญญำเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์ส ำนกังำน 3, 5 หรือ ตำมอำยสัุญญำเช่ำ 

แบบจ ำลอง 5 

ยำนพำหนะ 4 - 5 

ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตจำกกำรใชสิ้นทรัพยอ์ย่ำงต่อเน่ืองหรือจ ำนวนท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์ักดว้ยต้นทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ รำคำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีขึ้น ซ่ึงท ำให้รำคำเปล่ียนแทนในปัจจุบนั
ของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจะรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำ
รับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดขึ้น 

ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์จะค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และบนัทึกเป็น
ก ำไรขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบบญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  

ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนกำรกูยื้มของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้
พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มนั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในรำคำทุนหลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดั
จ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณ 3 ถึง 10 ปี 
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สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นโดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผูเ้ช่ ำทรัพยสิ์น  
จะถูกจดัเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินถูกบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ี
เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคง
คำ้ง ยอดคงเหลือของภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกใน
งบก ำไรขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ ทรัพยสิ์นท่ีจดัหำโดยสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยกุำรใช้
งำนโดยประมำณของทรัพยสิ์นนั้น 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นโดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำทรัพยสิ์น
จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนจะบันทึกในงบก ำไรขำดทุนโดยใช้วิ ธี
เส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำร
ท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบั
บริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์
ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อตัรำคิดลดใช้อตัรำผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบำลเป็นอตัรำอ้ำงอิง
เร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษัทรับรู้ผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ 
และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น 
และบริษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
แยกต่ำงหำก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนว่ำจะไดรั้บคืนแน่นอน 
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ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐโดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ
ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออก
และเรียกช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 

4. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนท่ีประมำณกำรไวก้ำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

กำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 

ในกำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพื่อพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรถือเป็น
ภำระท่ีแยกจำกกนัหรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกนั ก็ต่อเม่ือสินคำ้
หรือบริกำรดงักล่ำวสำมำรถระบุไดว่้ำแยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอื่นในสัญญำ และลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้
หรือบริกำรนั้น 

กำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้

ในกำรก ำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและ
รำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน 
ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้งน้ี กิจกำรจะรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

 - ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบติังำนของกิจกำรในขณะท่ีกิจกำรปฏิบติังำน  

 - กำรปฏิบติังำนของกิจกำรก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะท่ีสร้ำงสินทรัพยด์งักล่ำว หรือ 

 - กำรปฏิบติังำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจกำรสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจกำรมีสิทธิใน 
   กำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขข้ำงต้น กิจกำรจะรับรู้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน 
กำรประเมินว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 

ในกำรค ำนวณรำยไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำของ 
งำนเพื่อให้สะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของกิจกำรตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน 

กำรประมำณกำรต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

ในกำรค ำนวณตน้ทุนขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั บริษทัฯ ตอ้งประมำณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะ
ใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและกำรปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุน
ค่ำออกแบบและก่อสร้ำง ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค ตน้ทุนกำรกูยื้มเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงโครงกำรและค่ำใชจ้่ำยอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรไดป้ระมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโดยจะมีกำร
ทบทวนกำรประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงมี
สำระส ำคญั 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัฯ จะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่ง
มีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลง
อยำ่งมีสำระส ำคญั หรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้น จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
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อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนและค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงตน้ทุนกำรร้ือถอน เม่ือเลิกใชง้ำนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและตอ้ง
ทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยคำ่ของของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำร
น้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
สินทรัพยน์ั้น 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์  และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ และ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำร
น้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
สินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตใน  
แต่ละช่วงเวลำ 

สัญญำเช่ำ  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้  
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำม
เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์ให้เช่ำหรือเช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำ
มรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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5. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ
ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั* กำรร่วมคำ้ 

*เดิมช่ือ บริษทั เอจี ทองหล่อ12 จ ำกดั  

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกันทั้งโดยทำงตรงและ 
โดยทำงออ้มในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำม
มูลฐำนท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี บริษทัฯ มีรำยกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

   

บริษัทย่อย     
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 9,631,087 9,992,471 
รำยไดเ้งินปันผล - - 18,999,539 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,322,137 9,863 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย - - 15,017,355 11,630,923 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - - 90,411 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 3,778,893 - - - 
รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน - 117,950,746 - 240,714,335 
รำยไดค้่ำเช่ำ 2,212,308 8,317,472 2,212,308 8,317,472 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 34,721,520 12,619,532 34,721,520 12,619,532 
ดอกเบ้ียรับ 4,934,495 5,274,321 17,247,402 5,274,321 
ดอกเบ้ียจ่ำย - 144,658 - 144,658 

กรรมกำรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั     
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ - 9,782,636 - 9,782,636 

บริษทัฯ มีรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้โดยใช้รำคำทุนบวกก ำไรและตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั และ
รำยไดเ้งินปันผลใชร้ำคำตำมท่ีประกำศจ่ำยโดยบริษทัยอ่ย 

ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 29,366,252 26,981,490 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจำ้ง 2,733,132 759,342 

รวม 32,099,384 27,740,832 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ยอดคงเหลือของรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

รำยได้ค้ำงรับ     
บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 612,523 2,702,927 

ลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 53,500 - 
บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 40,990 182,320 
บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั - - 150,000,000 - 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 52,061 20,293 52,061 20,293 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 33,555 - 33,555 - 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 8,330,132 - 8,330,132 - 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 8,415,748 20,293 158,510,238 202,613 

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   (หมุนเวียน)     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - - 9,863 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั - - 1,207,726 - 

รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ 
   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) - - 1,207,726 9,863 

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   (ไม่หมุนเวียน)     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 11,815,207 6,355,233 11,815,207 6,355,233 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 12,327,748 540,320 12,327,748 540,320 

รวมดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
   (ไม่หมุนเวียน) 24,142,955 6,895,553 24,142,955 6,895,553 

ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 
   ท่ีท ำกับลูกค้ำ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 28,961,931 41,287,868 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - - 8,000,000 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั - - 83,000,000 - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 83,000,000 8,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที ่
   เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 216,460,982 152,737,507 225,630,000 157,800,000 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 299,726,454 296,802,064 402,900,000 372,300,000 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เกี่ยวข้องกัน 516,187,436 449,539,571 628,530,000 530,100,000 
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ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะส้ันและเงินให้กูยื้มระยะ
ยำวแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - - 8,000,000 - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 83,000,000 9,000,000 

ลดลงระหว่ำงปี - - (8,000,000) (1,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - 83,000,000 8,000,000 

กรรมกำร     
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - 950,000 - - 

ลดลงระหว่ำงปี - (950,000) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและ  
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 83,000,000 8,000,000 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินกูย้ืมดงักล่ำว
เป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัในอตัรำร้อยละ 9 ต่อปี และมีก ำหนดระยะเวลำ
ตำมสัญญำ 3 - 12 เดือน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กรรมกำร จ ำนวน 0.95 ลำ้นบำท ไม่ไดจ้ดัท ำสัญญำกูย้ืมเงิน ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีกำร
คิดดอกเบ้ียระหว่ำงกนั 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กำรร่วมค้ำ     

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 449,539,571 157,800,000 530,100,000 157,800,000 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 98,430,000 372,300,000 98,430,000 372,300,000 
ลดลงจำกส่วนแบ่งขำดทนุ 
   จำกผลขำดทุนเกินทนุใน 
   กำรร่วมคำ้ระหว่ำงปี 
   (หมำยเหตุ 12) (31,782,135) (80,560,429) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 516,187,436 449,539,571 628,530,000 530,100,000 

เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงบริษทัฯกบักำรร่วมคำ้ เงินกูย้ืมดงักล่ำว
เป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืน
เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยในเดือนสิงหำคม 2565 ถึงเดือนมีนำคม 2566 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - 10,330,000 - 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขมุวิท 50 จ ำกดั 86,356 1,236,969 86,356 1,236,969 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 86,356 1,236,969 10,416,356 1,236,969 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 7,582,308 11,361,200 - - 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 9,103,648 - - - 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 16,685,956 11,361,200 - - 

     
 



 

35 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 11,488,625 6,604,468 11,488,625 6,604,468 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 15,480,000 3,096,000 15,480,000 3,096,000 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 26,968,625 9,700,468 26,968,625 9,700,468 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำท่ีดิน     

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 354,300,000 155,000,000 354,300,000 155,000,000 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบับริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั จ ำนวน 851.88 
ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน จ ำนวน 155.00 ลำ้นบำท และมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในเดือนเมษำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2562 บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั ไดท้  ำขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงท่ีดินท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นท่ีตั้งโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยในอนำคต และเปล่ียนแปลงก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน และเม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงกับ บริษัท เอจี ทองหล่อ16 จ ำกัด จ ำนวน 885.75 ล้ำนบำท โดยบริษทัฯ ได้รับเงินมัดจ ำค่ำท่ีดินเพ่ิมเติม 
จ ำนวน 199.30 ลำ้นบำท ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมด
ภำยในเดือนกนัยำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 กันยำยน 2562 บริษัทฯ ได้ท ำข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเพื่อ
เปล่ียนแปลงก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบักำรร่วมคำ้ออกไปอีก 1 ปี เป็นภำยใน
เดือนกนัยำยน 2563 
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ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - - - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - - 50,000,000 

ลดลงระหว่ำงปี - - - (50,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - - - 

กำรร่วมค้ำ     
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - - - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - 80,000,000 - 80,000,000 

ลดลงระหว่ำงปี - (80,000,000) - (80,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - - - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัใน
อตัรำร้อยละ 6 ต่อปี และมีก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ 3 - 12 เดือน 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสดในมือ 638,199 18,356,770 250,000 18,311,770 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 340,546,982 224,177,998 310,328,207 145,680,120 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 57,194,662 14,314,466 57,192,437 14,241,239 

เงินฝำกระหว่ำงทำง 374,399 38,941,011 - 37,585,059 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 398,754,242 295,790,245 367,770,644 215,818,188 
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7. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - ตรำสำรหน้ี 251,575,674 1,391,094 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่ครำวมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 1,391,094 69,041,513 
ซ้ือเงินลงทนุระหว่ำงปี 500,000,000 200,000,000 
ขำยเงินลงทุนในระหว่ำงปี (249,841,143) (267,660,234) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 25,723 9,815 

รวมเงินลงทุนช่ัวครำว 251,575,674 1,391,094 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดข้ำยเงินลงทุนชัว่ครำวโดยมีก ำไรก่อนภำษีจำก
กำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำว ซ่ึงแสดงภำยใต้รำยกำร “รำยได้อื่น” ในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 0.16 ลำ้นบำท และ 0.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 21,017,754 14,320,366 - - 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     
รำยไดค้ำ้งรับ - 4,087,158 612,523 6,790,085 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,415,748 20,293 158,510,238 202,613 
เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 120,056,525 50,562,292 97,134,996 50,562,292 
เงินมดัจ ำ 22,532,372 15,534,347 14,767,822 15,494,347 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 8,151,162 6,353,682 7,569,537 5,322,748 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,207,726 9,863 

อื่นๆ 1,901,825 2,127,660 1,300,787 1,887,762 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 161,057,632 78,685,432 281,103,629 80,269,710 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 182,075,386 93,005,798 281,103,629 80,269,710 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2562 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือสิทธิกำรเช่ำช่วงอำคำรห้ำงสรรพสินคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง 
จ ำนวน 150.00 ลำ้นบำท มีก ำหนดระยะเวลำสิทธิกำรเช่ำ จ ำนวน 29 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 มกรำคม 2591 โดยบริษทัฯ
ไดจ้่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำช่วงแลว้ ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 บริษทัให้สิทธิบริษทัยอ่ยเขำ้
เปล่ียนช่ือ กำรรับโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรห้ำงสรรพสินคำ้ และเขำ้จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำแลว้ ดงันั้นบริษทัฯจึง
บนัทึกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวเป็นลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

9. ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 157,247,785 98,069,977 187,888,994 115,362,258 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 38,124,544 106,650,819 19,897,615 129,692,154 
รับรู้เป็นตน้ทุนบริกำร (16,398,241) (71,698,243) - - 
รับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (58,823,722) (45,242,681) (69,224,680) (54,935,088) 
บนัทึกสุทธิจำกรำยไดเ้งินยึด (7,303,627) (2,230,330) (6,602,833) (2,230,330) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 112,846,739 157,247,785 131,959,096 187,888,994 
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10. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,782,681,228 3,525,794,584 3,782,681,228 3,525,794,584 

ค่ำก่อสร้ำงและค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำง 2,296,758,776 1,297,481,966 2,258,864,334 1,259,587,525 

ระบบสำธำรณูปโภค 228,555,881 130,553,090 228,140,232 130,137,441 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำร 198,671,541 106,091,939 198,515,453 105,935,851 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 394,994,308 232,494,220 394,994,308 232,494,220 

รวม 6,901,661,734 5,292,415,799 6,863,195,555 5,253,949,621 
หกั จ ำนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำยแลว้ 
   จนถึงปัจจุบนั (2,726,375,114) (1,272,228,181) (2,708,356,959) (1,272,228,181) 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำ 
   อสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธ ิ 4,175,286,620 4,020,187,618 4,154,838,596 3,981,721,440 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูด่งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

  หน่วย : บำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 2562 2561 2562 2561 

ท่ีดินเปล่ำ 2 2 735,788,803 627,022,948 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 12 13 2,546,179,510 2,488,220,101 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 349,457,483 288,501,863 

ทำวน์โฮม 1 1 543,860,824 616,442,706 

 16 17 4,175,286,620 4,020,187,618 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  หน่วย : บำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 2562 2561 2562 2561 

ท่ีดินเปล่ำ 2 2 735,788,803 627,022,948 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 11 12 2,525,731,486 2,449,753,923 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 349,457,483 288,501,863 

ทำวน์โฮม 1 1 543,860,824 616,442,706 

 15 16 4,154,838,596 3,981,721,440 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ท่ีดินของโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของบริษทั
บำงส่วนไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 22) และเงินกูย้ืมระยะยำว
จำกบุคคลภำยนอก (หมำยเหตุ 25) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 และ 2561 จ ำนวน 163.85 ลำ้นบำท และ 146.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 และ 2561 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน  1,553.14 ล้ำนบำท และ 1,269.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1,535.16 ลำ้นบำท และ 1,269.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

11. เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผูกพนั 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ตัว๋แลกเงินรับ 55,000,000 55,000,000 

หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (604,798) (757,908) 

รวมเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมภีำระผูกพนั 54,395,202 54,242,092 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดมี้กำรตกลงท ำสัญญำจ ำน ำตัว๋แลกเงิน เป็นจ ำนวนเงิน 55 ลำ้นบำท 
และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กบับริษทัสองแห่งซ่ึงเป็นตวัแทนในกำรเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทัฯ โดยตัว๋แลกเงินมี
อำยุ 154 - 180 วนั (ปี 2561 มีอำยุ 180 – 184 วนั)  คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี (ปี 2561 ร้อยละ 3.50 
ต่อปี) เพ่ือเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัช ำระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้จดัหำให้แก่บริษทัฯ (หมำยเหตุ 24) 
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12. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

   หน่วย : บำท 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

  สัดส่วนเงินลงทนุ (%) ทุนช ำระแลว้ 
มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
บญัชีวิธีรำคำทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำยภำยใตช่ื้อ  
   โครงกำร “The Excel  
   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000,000 20,000,000 - - 10,199,700 10,199,700 13,948,926 7,429,948 

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

51.00 51.00 100,000,000 100,000,000 - - 50,999,700 50,999,700 40,129,881 3,734,047 
 
 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั เอจี ทองหล่อ 
12 จ ำกดั) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำย 

62.10 62.10 20,000,000 20,000,000 5,806,592 
 
 

12,361,800 
 
 

12,419,700 
 
 

12,419,700 
 
 

6,555,208 
 
 

57,900 
 
 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ      
5,806,592 12,361,800 73,619,100 73,619,100 60,634,015 11,221,895 
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เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั จ ำนวน 509,997 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแล้ว 25 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 12.75 ล้ำนบำท ในสัดส่วนกำร
ลงทุน 51% โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกัน และมีสัญญำกำรร่วมค้ำก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองค์
ประชุมขั้นต ่ำ 60% ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด โดยก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมำจำกกลุ่มผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่ำย 
1 คน มีสิทธ์ิออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2561 บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั ไดมี้มติให้เรียกช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯ
ไดจ้่ำยช 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 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 100 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.62 ลำ้นบำท ในสัดส่วนกำรลงทุน 
62.07% โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั และมีสัญญำกำรร่วมคำ้ก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองคป์ระชุม
ขั้นต ่ำ 100% ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด โดยก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมำจำกกลุ่มผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่ำย 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 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนเพ่ิมขึ้นจำก 62.07% เป็น
62.10% 
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ข้อมูลทำงกำรเงินของกำรร่วมค้ำ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ และมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

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

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม       
เงินสดและรำยกำรกำรเทียบเท่ำเงินสด 12,150 106,798 56,745 50,007 12,573 92,093 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1,127,475 664,377 1,663,508 1,523,280 354,469 275,103 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 14,511  7,999 22,072 2,036 - - 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 750,000 748,211 - - 
เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 419,350 248,195 - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียน 292,915 218,410 163,769 3,109 158 103 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 443,000 310,000 790,000 730,000 344,890 344,890 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,149 12,496 24,564 1,325 12,643 2,296 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม      
รำยไดร้วม 180 1,297 377 22 129 2,541 
ขำดทนุสุทธิ 27,352 14,569 78,687 7,322 10,556 93 

ก ำไรเบด็เสร็จอื่น - - - - - - 

ขำดทนุเบด็เสร็จรวม 27,352 14,569 78,687 7,322 10,556 93 
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กำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

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

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมคำ้ (37,278) (9,927) 13,992 92,678 9,351 19,906   
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน 
    กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10   
ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธ ิ
    ของกำรร่วมค้ำ (19,011) (5,062) 7,136 47,266 5,807 12,362   
กำรตดัก ำไรระหว่ำงกนัจำก 
    รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำร 
    ขำยท่ีดิน - - (122,764) (122,764) - -   
กำรตดัขำดทนุดอกเบ้ีย 
   ระหว่ำงกนัจำกกำรให ้
   กูย้ืมเงินระยะยำว 9,842 - 12,454 - - -   
มูลค่ำตำมบัญชีของมูลค่ำ 
   กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ -  
   สุทธิ - - - - 5,807 12,362 5,807 12,362 

ผลขำดทุนเกินทุนแสดงหัก 
   จำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (9,169) (5,062) (103,174) (75,498) - - (112,343) (80,560) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บำท 

    รำยไดเ้งินปันผล 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นและสิทธิ 
ออกเสียงของกิจกำร (ร้อยละ) ทุนเรียกช ำระแลว้ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั 100.00 100.00 8,250,000 8,250,000 8,249,800 8,249,800 18,999,539 - 
บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี 
   เซอร์วิส จ ำกดั 99.00 99.00 2,000,000 2,000,000 1,980,000 1,980,000 - - 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั 100.00 100.00 21,000,000 21,000,000 20,999,980 20,999,980 - - 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั 99.97 99.97 250,000 250,000 999,700 249,925 - - 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั 100.00 - 10,000,000 - 9,999,700 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     42,229,180 31,479,705 18,999,539 - 
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กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปี 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2561 บริษทัฯได้ลงทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 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 2 สิงหำคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกดั 
จ ำนวน 10,000 หุ้น ในรำคำ 100 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 
ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 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 ล้ำนบำท  
ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั จ ำนวน 9,997 หุ้น ช ำระ
แลว้ 25 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนได้
เสียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั จ ำนวน 9,997 หุ้น ช ำระแลว้ 
100 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน10 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 
 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2562 บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั ไดมี้มติให้เรียกช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯ
ไดจ้่ำยช ำระเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด จ ำนวน 0.75 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2562 
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ตำรำงต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยแต่ละรำยของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั บริษทัย่อยมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
  หน่วย : พนับำท 

  

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท 
จ ำกดั 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั 
 

บริษทั ออลล ์ 
พร็อพเพอร์ต้ี  
เซอร์วิส จ ำกดั 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั 
จ ำกดั 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั 
 

รวม 
 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ี 
   ไม่มีอ ำนำจควบคุม 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 0.03%  0.03% 0.00% -   
สินทรัพยห์มุนเวียน 62,493 99,249 31,646 43,237 1,762 2,001 832 228 27,764 -   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,381 3,088 10 16 - 20 - - 306,396 -   
หน้ีสินหมุนเวียน (52,971) (71,457) (663) (16,580) (65) (65) (55) (117) (308,735) -   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (310) (181) - - - - - - (17,341) -   

สินทรัพย์สุทธิ 15,593 30,699 30,993 26,673 1,697 1,956 777  111 8,084 -   

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วน 
   ได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ 
   ควบคุม - - - - 17 20 - - 

 
 

- 

 
 

- 17 20 
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  หน่วย : พนับำท 

  บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท 
จ ำกดั 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั 
 

บริษทั ออลล ์
 พร็อพเพอร์ต้ี  

  เซอร์วิส จ ำกดั 
บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั 

จ ำกดั 
บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั 

 
รวม 

 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รวมรำยได ้ 63,065 134,500 26,345 12,731 344 422 - - 13 -   

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 3,893 26,400 4,320 8,315 (260) (168) (84) (139) (1,916) -   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - - - - - -   

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 3,893 26,400 4,320 8,315 (260) (168) (84) (139) (1,916) -   
ขำดทุนท่ีแบ่งให้กบั 
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - - - - (3) (3) - - - - (3) (3) 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
   รวมท่ีแบ่งให้กบัส่วนได ้
   เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - - - - (3) (3) - -  - - (3) (3) 

              
กระแสเงินสดจำกกิจกรรม     
   ด ำเนินงำน (25,094) 50,597 4,322 (22,095) (231) (206) (146) (22) 

 
(24,083) 

 
-   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (3,427) (308) - - - 950 - - (67,013) -   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (19,067) 2,479 (8,000) 26,200 - 1,000 750 250 93,000 -   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ (47,588) 52,768 (3,678) 4,105 (231) 1,744 604 228 1,904 -   
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14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 สิทธิกำรเช่ำ 
สินทรัพยร์ะหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน    
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - - - 

บวก ซ้ือระหว่ำงปี  199,931,127   108,402,377   308,333,504  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  199,931,127   108,402,377   308,333,504 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - - - 

บวก ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,416,557 - 2,416,557 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,416,557 - 2,416,557 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี - - - 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 197,514,570 108,402,377 305,916,947 

ในระหว่ำงปีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่ำเส่ือมรำคำเป็นสินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 2.42 ลำ้นบำท 

ในระหว่ำงปีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสิทธิกำรเช่ำอำคำรห้ำงสรรพสินคำ้พร้อมอำคำรพำณิชย ์โดยฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำ
มูลค่ำยติุธรรมไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชี 
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15. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

ห้องตวัอยำ่งและ
ส ำนกังำนขำย 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน แบบจ ำลอง ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 32,396,301 44,279,623 34,327,396 2,003,310 12,505,000 1,000,000 126,511,630 
บวก ซ้ือระหว่ำงปี 2,909,326 2,505,790 1,006,713 530,000 1,271,000 25,553,289 33,776,118 
โอนและรับโอนระหว่ำงปี - 26,553,289 - - - (26,553,289) - 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี - (24,715,180) - - - - (24,715,180) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,305,627 48,623,522 35,334,109 2,533,310 13,776,000 - 135,572,568 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 5,368,276 21,301,228 7,074,784 599,935 1,585,860 - 35,930,083 
บวก ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6,787,082 29,826,784 7,706,511 442,524 2,700,520 - 47,463,421 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี - (21,515,132) - - - - (21,515,132) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 12,155,358 29,612,880 14,781,295 1,042,459 4,286,380 - 61,878,372 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - - - - - - - 

บวก กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยร์ะหว่ำงปี - 995,171 - 573,912 - - 1,569,083 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - 995,171 - 573,912 - - 1,569,083 

มูลค่ำตำมสุทธิบัญชี        

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 27,028,025 22,978,395 27,252,612 1,403,375 10,919,140 1,000,000 90,581,547 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 23,150,269 18,015,471 20,552,814 916,939 9,489,620 - 72,125,113 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

ห้องตวัอยำ่งและ
ส ำนกังำนขำย 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน แบบจ ำลอง ยำนพำหนะ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 31,779,434 44,279,623 33,018,118 2,003,310 12,505,000 1,000,000 124,585,485 
บวก ซ้ือระหว่ำงปี 170,000 2,505,790 756,433 530,000 1,271,000 25,553,289 30,786,512 
โอนและรับโอนระหว่ำงปี - 26,553,289 - - - (26,553,289) - 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำงปี - (24,715,180) - - - - (24,715,180) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 31,949,434 48,623,522 33,774,551 2,533,310 13,776,000 - 130,656,817 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 5,191,882 21,301,228 6,659,138 599,935 1,585,860 - 35,338,043 
บวก ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6,375,435 29,826,784 7,312,401 442,524 2,700,520 - 46,657,664 

หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี - (21,515,132) - - - - (21,515,132) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 11,567,317 29,612,880 13,971,539 1,042,459 4,286,380 - 60,480,575 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - - - - - - - 

บวก กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยร์ะหว่ำงปี - 995,171 - 573,912 - - 1,569,083 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - 995,171 - 573,912 - - 1,569,083 

มูลค่ำตำมสุทธิบัญชี        

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 26,587,552 22,978,395 26,358,980 1,403,375 10,919,140 1,000,000 89,247,442 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 20,382,117 18,015,471 19,803,012 916,939 9,489,620 - 68,607,159 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน  47.46 ลำ้นบำท 
และ 50.11 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 46.66 ล้ำนบำท และ 49.69 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ2561 บริษทัฯ มีห้องตัวอย่ำง ส ำนักงำนขำย และอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้ง
จ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่จ ำนวน 15.80 ลำ้นบำท และ 3.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน    
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 7,586,143 1,940,500 9,526,643 
บวก ซ้ือระหว่ำงปี 1,224,615 1,558,500 2,783,115 

โอนและรับโอนระหว่ำงปี 3,499,000 (3,499,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 12,309,758 - 12,309,758 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,596,333 - 1,596,333 

บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,609,137 - 1,609,137 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 3,205,470 - 3,205,470 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 5,989,810 1,940,500 7,930,310 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 9,104,288 - 9,104,288 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน    
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 7,586,143 1,605,000 9,191,143 
บวก ซ้ือระหว่ำงปี 1,224,615  1,284,000  2,508,615  

โอนและรับโอนระหว่ำงปี 2,889,000  (2,889,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 11,699,758  - 11,699,758  

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,596,333 - 1,596,333 

บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,590,085  - 1,590,085  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 3,186,418  - 3,186,418  

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิต้นปี 5,989,810   1,605,000  7,594,810  

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี 8,513,340  - 8,513,340  
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17. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์  
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) - 33,720 - 33,720 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
   (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) - 313,816 - 313,816 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
    รำยไดค้่ำเช่ำ 5,641,442 (2,480,163) - 3,161,279 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมนุเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 1,373,816 1,377,226 975,596 3,726,638 
รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน 
   ระหว่ำงกนั 24,552,718 - - 24,552,718 

ขำดทนุสะสมทำงภำษ ี - 507,887 - 507,887 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี  31,567,976 (247,514) 975,596 32,296,058 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 
   (ค่ำตดัจ ำหน่ำย) - 28,972 - 28,972 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 2,152 3,933 6,085 1,519,701 (1,519,701) - - 
ขำดทนุดอกเบ้ียระหว่ำงกนัจำกกำร 
   ให้กูย้ืมเงินระยะยำว - 4,459,335 - 4,459,335 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,519,701 2,968,606 - 4,488,307 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 30,048,275 (3,216,120) 975,596 27,807,751 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์  
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) - 30,885 - 30,885 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
   (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) - 313,816 - 313,816 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
    รำยไดค้่ำเช่ำ 5,641,442 (2,480,163) - 3,161,279 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังำน 1,363,783 1,336,434 975,596 3,675,813 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี  7,005,225 (799,028) 975,596 7,181,793 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
   (ค่ำเส่ือมรำคำ) 2,152 3,933 6,085 1,521,365 (1,521,365) - - 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,521,365 (1,521,365) - - 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี - สุทธิ 5,483,860 722,337 975,596 7,181,793 
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ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 635,088,652 437,223,359 684,764,834 527,593,107 

อตัรำภำษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนัตำมอตัรำภำษี 127,017,730 87,444,672 136,952,967 105,518,621 

รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยไดต้ำมประมวลรัษฎำกร (3,805,052) (1,963) (3,805,052) (1,963) 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมประมวล 
   รัษฎำกร 1,266,902 2,496,143 1,151,490 2,330,481 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีถือเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมประมวล 
   รัษฎำกร (4,927,274) - (4,927,274) - 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 12,126,803 2,244,379 - - 

ผลกระทบจำกกำรตดัรำยกำรกบับริษทัยอ่ย 3,799,908 (67,094) - - 

ขำดทนุทำงภำษท่ีีคำดว่ำจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์ 60,294 61,425 - - 

อื่นๆ (1,539,290) 1,631,184 (1,539,290) 1,641,544 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 134,000,021 93,808,746 127,832,841 109,488,683 

อตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 21% 21% 19% 21% 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบำงแห่ง ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  

บริษทัย่อยบำงแห่งใช้อตัรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมอตัรำขั้นบันได ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำดว้ยกำรกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัที่ 530) พ.ศ. 2554 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรซ่ึงเป็น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม  
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18. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน     
    ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 3,773,914 3,793,760 2,659,820 2,659,820 
    ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,142,955 6,895,553 24,142,955 6,895,553 
    อื่นๆ 9,256,027 8,368,061 8,141,323 8,058,761 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 37,172,896 19,057,374 34,944,098 17,614,134 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธ ิ

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน   
รำคำตำมมูลค่ำ 400,000,000 400,000,000 
หกั ค่ำธรรมเนียมรอตดับญัชี - (4,043,379) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ  400,000,000 395,956,621 

ในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 บริษทัออกตัว๋อำวลัจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อน ำไปช ำระค่ำท่ีดินของบริษทั  
ตัว๋อำวลัดงักล่ำวมีระยะเวลำ 180 วนั มีค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละ 2.5 ต่อปี ต่อมำในระหว่ำงเดือนเมษำยน 2562 
บริษทัเปล่ียนตัว๋อำวลัเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งิน กบัสถำบนักำรเงินเดียวกนั ตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวมีระยะเวลำ 180 วนั
มีดอกเบ้ียในอัตรำท่ีอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมขั้นต ่ำของธนำคำร (MOR) ในสัญญำ และเม่ือวนัท่ี 10 
กรกฎำคม 2562 บริษทัฯไดต้่ออำยุตัว๋สัญญำใช้เงินดงักล่ำวออกไปอีก 180 วนั ดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มขั้นต ่ำของธนำคำร (MOR) ในสัญญำ และมีกำรค ้ำประกนัตัว๋สัญญำใชเ้งินโดยกำรจ ำนองท่ีดินรอ
กำรพฒันำ และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  และ 2561 บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 400 ลำ้นบำท 
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20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 316,827,618 195,279,765 315,607,154 182,974,344 

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86,356 1,236,969 10,416,356 1,236,969 
รำยไดรั้บล่วงค่ำหนำ้นำยหนำ้ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,685,956 11,361,200 - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำบริหำรจดักำร 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,968,625 9,700,468 26,968,625 9,700,468 

เจำ้หน้ีอ่ืน 27,061,069 25,538,383 26,888,598 24,973,468 

เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 48,785,197 28,732,040 48,713,947 28,732,040 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 19,678,511 15,021,212 19,678,511 15,021,212 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 5,144,123 3,511,011 3,929,433 3,497,537 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 29,012,714 19,101,233 24,693,099 18,251,979 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำส่วนกลำง 5,421,290 7,162,787 5,421,290 7,162,787 

เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 74,120,817 6,327,415 1,625,887 6,164,240 

อื่นๆ 2,771,334 3,776,869 918,564 1,634,952 

รวมเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 255,735,992 131,469,587 169,254,310 116,375,652 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน 572,563,610 326,749,352 484,861,464 299,349,996 
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21. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - สุทธิ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ไม่เกิน 1 ปี     
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 5,510,470 4,247,303 4,160,312 4,160,303 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (2,114,893) (1,367,543) (1,039,495) (1,347,495) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 3,395,577 2,879,760 3,120,817 2,812,808 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 13,350,159 12,544,840 8,239,528 12,399,840 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (5,483,625) (2,422,870) (1,369,265) (2,408,760) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 7,866,534 10,121,970 6,870,263 9,991,080 

เกิน 5 ปี     
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 30,105,264 - - - 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (14,851,629) - - - 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 15,253,635 - - - 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ตำม 
   สัญญำเช่ำกำรเงิน 26,346,703 13,788,649 10,011,132 13,599,124 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกบับริษทัและสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง 
ส ำหรับยำนพำหนะและคอมพิวเตอร์ โดยสัญญำเช่ำดงักล่ำวมีระยะเวลำ 3 - 5 ปี ซ่ึงค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัรำร้อยละ 4.57 - 13.62 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อย ไดท้  ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง ส ำหรับสัญญำเช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำ 
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินดงักล่ำวมีระยะเวลำ 29 ปี ไม่มีหลกัประกนั มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัรำร้อยละ 6.53 ต่อปี  
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22. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   
วงเงิน 647.10 ลำ้นบำท 38,403,472 260,000,000 
วงเงิน 750.00 ลำ้นบำท - 350,609,928 
วงเงิน 304.40 ลำ้นบำท 153,400,000 153,400,000 
วงเงิน 366.00 ลำ้นบำท 171,000,000 171,000,000 
วงเงิน 600.00 ลำ้นบำท (ปี 2561 วงเงิน 230.00 ลำ้นบำท) 347,888,767 230,000,000 
วงเงิน 623.10 ลำ้นบำท 241,645,740 235,100,000 
วงเงิน 765.00 ลำ้นบำท 155,000,000 155,000,000 
วงเงิน 586.00 ลำ้นบำท 150,000,000 150,000,000 
วงเงิน 327.00 ลำ้นบำท 187,049,000 165,600,000 
วงเงิน 270.00 ลำ้นบำท 270,000,000 270,000,000 
วงเงิน 381.60 ลำ้นบำท 100,500,000 - 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (12,972,274) (17,809,109) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,801,914,705 2,122,900,819 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (1,649,736,285) (1,507,928,582) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 152,178,420 614,972,237 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 2,122,900,819 730,635,608 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 483,646,869 2,539,658,172 
ลดลงระหว่ำงปี (814,227,817) (1,157,020,950) 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 9,594,834 9,627,989 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 1,801,914,705 2,122,900,819 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูยื้มระยะยำวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินให้
กู้ยืมขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดให้ช ำระคืนในอัตรำร้อยละ 60 - 75  
ของรำคำขำยหรือรำคำประเมินแลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ เม่ือมีกำรขอปลดจ ำนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อ
รำยย่อยในโครงกำร ทั้งน้ีรำคำขำยต่อยูนิตตอ้งไม่ต ่ำกว่ำตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และก ำหนดให้ช ำระดอกเบ้ียเป็น
ประจ ำทุกเดือน และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 ถึงเดือนสิงหำคม 2566  

ภำยใตสั้ญญำเงินกูย้ืมก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ี
ก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่น ำท่ีดินโครงกำรไปจดจ ำนองหรือก่อภำระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบั
บุคคลอื่นตลอดอำยสัุญญำเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บกำรยินยอมจำกผูใ้ห้กู ้

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทั้งหมดดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร 
และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ ำนวน 
2,653.53 ลำ้นบำท และ 2,850.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

23. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอก 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกบคุคลภำยนอก 160,000,000 150,000,000 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 150,000,000 225,000,000 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 240,000,000 150,000,000 

ลดลงระหว่ำงปี (230,000,000) (225,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 160,000,000 150,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจ่ำยช ำระ
ค่ำท่ีดินส ำหรับโครงกำรและใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5  - 9 ต่อปี ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ิน
ภำยใน 12 เดือน นับจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกู้ยืมจำกบุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ ำประกันโดยเช็คจ่ำยลงวนัท่ี
ล่วงหนำ้  



 

62 

24. หุ้นกู้ - สุทธิ 

หุ้นกู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

  จ ำนวน : หน่วย จ ำนวน : พนับำท อตัรำ วนัครบก ำหนด 
คร้ังท่ี วนัท่ีออก 2562 2561 2562 2561 ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน 

1/2561 25 พฤษภำคม 2561 466,700 466,700 466,700 466,700 6.50% 25 พฤษภำคม 2563 
2/2561 18 ตุลำคม 2561 120,000 120,000 120,000 120,000 6.75% 15 ตุลำคม 2563 
1/2562 9 ตุลำคม 2562 700,000 - 700,000 - 6.50% 11 ตุลำคม 2564 
2/2562 13 ธนัวำคม 2562 200,000 - 200,000 - 6.40% 13 มิถุนำยน 2564 

ยอดคงเหลือของหุ้นกู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 936,000,000 182,100,000 
ออกเพ่ิมระหว่ำงปี 697,400,000 753,900,000 

ไถ่ถอนระหว่ำงปี (349,300,000) - 

 1,284,100,000 936,000,000 

หกั ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (13,065,751) (14,606,533) 

 1,271,034,249 921,393,467 

หกั หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (583,881,937) (338,229,378) 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 687,152,312 583,164,089 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีหุ้นกู้ จ  ำนวน 1,284.10 ล้ำนบำท และ 936.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 
เป็นหุ้นกูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และมี
รำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้
จ  ำนวน 26.60 ลำ้นบำท และ 22.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งน้ี หุ้นกูด้งักล่ำวมีอำยุ  18 - 24 เดือน (ปี 2561 : อำยุ 9 - 24 
เดือน) และมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงร้อยละ 7.36 - 8.07 ต่อปี (ปี 2561 : อตัรำร้อยละ 7.62 - 8.97 ต่อปี) ซ่ึงจะครบ
ก ำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภำคม 2563 ถึงตุลำคม 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ได้ว่ำจ้ำงให้บริษทัหลกัทรัพย์สองแห่งเป็น
ตัวแทนในกำรเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยได้ท ำสัญญำจ ำน ำเงินลงทุนระยะส้ันในตั๋วแลกเงินเพื่อเป็น
หลกัประกนักรณีผิดนดัช ำระเงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุ้นกู ้(หมำยเหตุ 11) 
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25. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย  

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก   

   เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก 114,000,000 - 

   หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (2,429,031) - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 111,570,969 - 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 111,570,969 - 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - - 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 111,570,969 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 111,570,969 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรใชห้มุนเวียนภำยใน
กิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงร้อยละ 8.41 - 8.53 ต่อปี ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 18 เดือน นับจำกวนัท่ีท ำ
สัญญำ โดยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ำประกนัโดยท่ีดินบำงส่วนของบริษทั (หมำยเหตุ 10) 
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26. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี: 

  หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 
ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
ณ วันต้นปี 6,869,082 5,296,283 6,818,916 5,244,483 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 5,275,536 3,063,581 5,090,469 3,066,769 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 1,323,838 - 1,307,282 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 286,752 137,768 284,417 136,214 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำร   
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติทำงกำรเงิน  4,877,979 (1,628,550) 4,877,979 (1,628,550) 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 
ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
ณ วันส้ินปี 18,633,187 6,869,082 18,379,063 6,818,916 

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนขำย 882,795 315,960 882,795 315,960 
ตน้ทุนบริกำร 203,958 76,280 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 726,393 630,829 726,393 630,829 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 5,072,980 2,178,280 5,072,980 2,256,194 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 6,886,126 3,201,349 6,682,168 3,202,983 
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เม่ือวัน ท่ี  5 เมษำยน  2562 พระรำชบัญญั ติคุ ้มครองแรงงำน  (ฉบับ ท่ี  7) พ.ศ . 2562 ได้ประกำศลงใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บคำ่ชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี  5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนเพ่ิมขึ้น 1.32 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ : 1.31 ล้ำนบำท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที ในก ำไรหรือขำดทุนของ
งวดท่ีกฎหมำยมีผลบงัคบัใช ้

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (อตัรำร้อยละ/ปี) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

อตัรำคิดลด 1.75% 3.50% 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 7.50% 7.50% 
อตัรำมรณะ ร้อยละ 75 ของ 

ตำรำงมรณะไทย  
พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ 75 ของ 
ตำรำงมรณะไทย  

พ.ศ. 2560  

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด         
เพ่ิมขึ้น 0.50% 17,286,377 6,373,551 17,062,350 6,329,523 
ลดลง 0.50% 20,116,263 7,412,356 19,827,698 7,355,139 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน     
เพ่ิมขึ้น 1.00% 21,718,336 8,016,831 21,392,518 7,951,716 
ลดลง 1.00% 16,034,510 5,897,535 15,836,465 5,858,940 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำยใน 1 ปี 1,393,177 704,025 1,393,177 704,025 
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 739,132 - 739,132 - 
มำกกว่ำ 5 ปี 22,396,044 8,188,651 21,997,700 8,062,599 
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27. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหว่ำงวนัท่ี 26 - 30 เมษำยน 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนและผูมี้อุปกำระคุณของบริษัท
จ ำนวน 150 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 4.90 บำท และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนรับช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยหุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่ำวจ ำนวนเงิน 24.64 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นท่ีไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุ้น 

28. ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
เงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

29. เงินปันผล 
ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ได้มีมติให้บริษทัฯ 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 เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือนมิถุนำยน 2561 

30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 

 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

กำรเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงกำร 
   พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 
      เพ่ิมขึ้น (155,099,002) (2,526,367,687) (173,117,156) (2,487,901,509) 
กำรพฒันำโครงกำร 
   อสังหำริมทรัพยใ์นระหว่ำงปี 1,708,236,669 3,795,409,284 1,708,277,757 3,756,943,106 

ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 157,467,378 117,155,452 143,643,454 110,300,279 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 29,366,252 26,981,490 29,366,252 26,981,490 

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 49,072,558 51,079,626 48,247,749 50,655,905 

ค่ำกำรตลำด 71,813,412 47,124,118 67,661,082 43,201,373 

ค่ำนำยหนำ้ 83,723,894 65,971,913 73,580,370 57,165,418 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรโอนอสังหำริมทรัพย ์ 94,936,495 86,332,776 93,898,639 85,440,872 
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31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนงำนแนวสูง เป็นส่วนงำนธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียม และส่วนงำนแนวรำบ เป็นส่วนงำนธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็น  
ทำวน์โฮม รวมทั้งให้บริกำรบริหำรอำคำรและเป็นนำยหนำ้ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์โดยรำยไดแ้ละก ำไรของส่วน
งำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
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 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจห้ำงสรรพสินคำ้ 
 

รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,347,027 1,938,613 48,168 203,403 - - 2,395,195 2,142,016 - - 2,395,195 2,142,016 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - 14,963 11,631 - - 14,963 11,631 (14,963) (11,631) - - 

รวมรำยได้ 2,347,027 1,938,613 63,131 215,034 - - 2,410,158 2,153,647 (14,963) (11,631) 2,395,195 2,142,016 

ก ำไรของส่วนงำน 793,889 669,256 20,683 124,647 - - 814,572 794,436 (2,570) (534) 812,002 793,902 
รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน           442,509 117,951 
รำยไดอ้ื่น           80,513 42,589 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย           (328,216) (281,566) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร           (250,266) (188,744) 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้         (60,634) (11,222) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน           (60,819) (35,686) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           635,089 437,224 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้           (134,000) (93,809) 

ก ำไรส ำหรับปี           501,089 343,415 

สินทรัพยด์ ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย           
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ - สุทธิ - - - - 305,917 - 305,917 - - - 305,917 - 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและ 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 68,618 89,247 3,507 1,334 - - 72,125 90,581 - - 72,125 90,581 

อื่นๆ 7,633,871 5,974,244 67,961 146,507 28,244 - 7,730,076 6,120,751 (476,498) (200,929) 7,253,578 5,919,822 

รวมสินทรัพย์ด ำเนินงำน 7,702,489 6,063,491 71,468 147,841 334,161 - 8,108,118 6,211,332 (476,498) (200,929) 7,631,620 6,010,403 
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32. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ เกิดจำกกำรท่ีลูกค้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในสัญญำจะซ้ือจะขำยซ่ึง
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ  

ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำบริษทัฯ ไม่มีควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญัเก่ียวกบักำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ เน่ืองจำกบริษทัฯ มี
นโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงโดยจดัให้มีกำรวำงเงินดำวน์ อตัรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำสัญญำจะซ้ือจะขำยและโอน
กรรมสิทธ์ิให้กบัลูกคำ้เม่ือจ่ำยเงินครบตำมสัญญำดงักล่ำว 

รำคำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณรำคำยติุธรรมของตรำสำรทำงกำรเงิน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนมีรำคำตำมบญัชีเท่ำกบัรำคำยติุธรรม
โดยประมำณ 

เงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน มีอตัรำดอกเบ้ียผนัแปรได ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน มีรำคำตำมบญัชี
ซ่ึงเท่ำกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ 

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว จะไม่
แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั กบัรำคำตำมบญัชี 

ควำมเส่ียงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด, 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผูกพนั, เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน, เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบัน
กำรเงิน, หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำทำงกำรเงิน, เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน, เงินกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก, หุ้นกู ้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำก
วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ียปรับขึ้นลง

ตำมรำคำตลำด 
   

 ภำยใน 
1 ปี 

มำกกว่ำ 
1 ปี 

ภำยใน 
1 ปี 

มำกกว่ำ 
1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  - 341 - 58 399 0.10-1.00% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 252 - - 252 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 182 182 - 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผกูพนั 54 - - - - 54 3.00-3.50% 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 516 - - - 516 3.00% 

 
54 516 593 - 240 1,403  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 400 - - 400 6.87% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 573 573 - 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำท่ีครบก ำหนด 
   ช ำระใน 1 ปี 3 - - - - 3 4.57-13.62% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีครบ 
   ก ำหนดช ำระใน 1 ปี - - 1,650 - - 1,650 4.75-8.80% 

เงินกูร้ะยะส้ันจำกบคุคลภำยนอก 160 - - - - 160 9.00% 

หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 584 - - - - 584 7.62-8.07% 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 23 - - - 23 4.57-13.62% 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 152 - 152 5.28% 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก - 112 - - - 112 8.41-8.53% 

หุ้นกู ้ - 687 - - - 687 7.36-7.53% 

 
747 822 2,050 152 573 4,344  
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 หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ียปรับขึ้น
ลงตำมรำคำตลำด    

 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกว่ำ 
 1 ปี 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกว่ำ 
 1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 310 - 58 368 0.10-1.00% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 252 - - 252 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 281 281 - 
เงินให้กูร้ะยะส้ันแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83 - - - - 83 9.00% 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผกูพนั 54 - - - - 54 3.00-3.50% 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั - 629 - - - 629 3.00% 

 
137 629 562 - 339 1,667  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 400 - - 400 6.87% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 485 485 - 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำท่ีครบก ำหนด 
   ช ำระใน 1 ปี 3 - - - - 3 4.57-13.62% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ท่ีครบก ำหนดช ำระในปี 1 ปี - - 1,650 - - 1,650 4.75-8.80% 

หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 584  - - - 584 7.62-8.07% 

เงินกูร้ะยะส้ันจำกบคุคลภำยนอก 160 - - - - 160 9.00% 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 7 - - - 7 4.57-13.62% 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก - 112 - - - 112 8.41-8.53% 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  - 152 - 152 5.28% 

หุ้นกู ้ - 687 - - - 687 7.36-7.53% 

 
747 806 2,050 152 485 4,240  
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 หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ียปรับขึ้น
ลงตำมรำคำตลำด    

 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกว่ำ 
 1 ปี 

ภำยใน 
 1 ปี 

มำกกว่ำ 
 1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 224 - 72 296 1.50-2.50% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 1 - - 1 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 93 93 - 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผกูพนั 54 - - - - 54 3.50% 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั - - - 450 - 450 3.00% 

 
54 - 225 450 165 894  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 396 - - - - 396 2.50% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 327 327 - 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำท่ีครบก ำหนด 
   ช ำระใน 1 ปี 3 - - - - 3 4.57-13.62% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ท่ีครบก ำหนดช ำระในปี 1 ปี - - 1,508 - - 1,508 5.00-6.90% 

เงินกูร้ะยะส้ันจำกบคุคลภำยนอก 150 - - - - 150 9.00% 

หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 338 - - - - 338 7.62-8.97% 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 10 - - - 10 4.57-13.62% 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 615 - 615 5.00-6.90% 

หุ้นกู ้ - 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 
อตัรำดอกเบ้ียปรับขึ้น
ลงตำมรำคำตลำด 

   

 ภำยใน 
1 ปี 

มำกกว่ำ 
1 ปี 

ภำยใน 
1 ปี 

มำกกว่ำ 
1 ปี 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย
ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 146 - 70 216 1.50-2.50% 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - 1 - - 1 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 80 80 - 
เงินให้กูร้ะยะส้ันแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - - - 8 9.00% 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผกูพนั 54 - - - - 54 3.50% 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 530 - 530 3.00% 

 
62 - 147 530 150 889  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 396 - - - - 396 2.50% 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 299 299 - 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำท่ีครบก ำหนด 
   ช ำระใน 1 ปี 3 - - - - 3 4.57-13.62% 
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ท่ีครบก ำหนดช ำระในปี 1 ปี - - 1,508 - - 1,508 5.00-6.90% 

เงินกูร้ะยะส้ันจำกบคุคลภำยนอก 150 - - - - 150 9.00% 

หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 338 - - - - 338 7.62-8.97% 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 10 - - - 10 4.57-13.62% 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 615 - 615 5.00-6.90% 

หุ้นกู ้ - 583 - - - 583 7.62-8.97% 

 
887 593 1,508 615 299 3,902  

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่มีควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 
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33. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อด ำรงฐำนเงินทุนให้แข็งแกร่ง
โดยกำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบกำรและกำรบริหำรกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัยงัค ำนึงถึงกำรมีฐำนะกำรเงินท่ีดี โดยพิจำรณำลงทุนในโครงกำรท่ีมีอตัรำ
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษำระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมำะสม รวมทั้ง สร้ำงควำมแข็งแกร่ง ควำมมัน่คงของ
กำรด ำรงเงินสด และมีโครงสร้ำงเงินทุนท่ีเหมำะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเน่ืองในอนำคต และรักษำควำมเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน เจำ้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

34. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2552 โดยบริษทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตำมอำยุ
งำนของพนกังำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้กบัพนกังำนใน
กรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่ม
บริษทัไดจ้่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 1.73 ลำ้นบำท และ 2.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัในงบกำรเงินรวม 
และจ ำนวน 1.59 ลำ้นบำท และ 1.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหนำ้ดงัต่อไปน้ี 

35.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือท่ีดินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยในอนำคต จ ำนวน 1,208.60 ลำ้นบำท และ 1,234.97 ลำ้น
บำท ตำมล ำดับ โดยบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินมัดจ ำค่ำท่ีดินแล้ว จ ำนวน 865.99 ล้ำนบำท และ 165.00 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั และมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในปี 2565 

35.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำม
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 2,451.86 ลำ้นบำท และ 644.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัฯ มีภำระ
ผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 2,220.58 ลำ้นบำท และ 644.14 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 

35.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กำรร่วมคำ้
แห่งหน่ึง ตำมเง่ือนไขในสัญญำร่วมทุน จ ำนวน 565.11 ลำ้นบำท 

35.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำง
ส ำนกังำนขำยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1.22  ลำ้นบำท และ 1.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

35.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภำระหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำจำกกำรให้ธนำคำร
ออกหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวนเงิน 54.02 ลำ้นบำท 
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35.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
และสัญญำบริกำร ดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 63,642,521 60,207,848 57,625,606 58,887,968 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 47,565,812 44,645,528 41,439,946 44,226,318 

รวม 111,208,333 104,853,376 99,065,552 103,114,286 

36. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

36.1 เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกบับุคคลหน่ึง จ ำนวน 
925.50 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดจ้่ำยเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินจ ำนวน 140.00 ลำ้นบำท ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และเม่ือ
วนัท่ี 22 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้่ำยเงินมดัจ ำเพ่ิมเติม จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท และมีก ำหนดกำรโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยภำยในเดือนตุลำคม 2565 

36.2 เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั จ ำนวน 5,099 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 25 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ในสัดส่วนกำร
ลงทุน 51% โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั และมีสัญญำกำรร่วมคำ้ก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมี
องคป์ระชุมขั้นต ่ำ 60% ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด โดยก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมำจำกกลุ่มผูถื้อ
หุ้นแต่ละฝ่ำย 1 คน มีสิทธ์ิออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

36.3 เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั จ ำนวน 
504,900 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 คิดเป็นมูลค่ำ 
51.00 ลำ้นบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนเท่ำเดิม 

36.4 ในเดือนมกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำให้กูยื้มระยะส้ัน ตำมเง่ือนไขในสัญญำกูยื้มระหว่ำงบริษทัฯ กบั
บริษัทย่อยลงวนัท่ี 10 มกรำคม 2563 และ 24 มกรำคม 2563 จ ำนวน 9.00 ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เงินให้กูยื้มระยะส้ันดงักล่ำวเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัใน
อตัรำร้อยละ 9 ต่อปี มีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และช ำระคืนเงินตน้ภำยในเดือนมกรำคม 2564 

36.5 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำให้กูยื้มเงินระยะยำวแก่กำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง ตำมเง่ือนไข
ในสัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 รวมจ ำนวน 20.40 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมระยะยำว
ดงักล่ำว มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกัน ในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบ้ียภำยในวนัท่ี 10 สิงหำคม 2565 
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36.6 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

36.6.1 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 160.00 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้
หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรำ 3.5 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่ำหุ้นทั้งส้ินไม่
เกิน 160.00 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.2857 บำทต่อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจำกจดัสรรหุ้นแลว้ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้น
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.2857 บำท และอนุมัติจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.1000 
บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 56.00 ลำ้นบำท รวมกำรจ่ำยเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้น
ปันผล และเงินสด เท่ำกบัอตัรำหุ้นละ 0.3857 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ินประมำณ 216.00 
ลำ้นบำท  

ทั้งน้ี กำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวจะมีผลท ำให้บริษทัฯ มีก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรส ำหรับปี (บำท) 501,088,631 343,414,613 556,931,993 418,104,424 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 
   ถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 510,273,973 410,000,000 510,273,973 410,000,000 

จ ำนวนหุน้ปันผล (หุน้) 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 

จ ำนวนหุน้สำมญั (หุ้น) 770,273,973 570,000,000 770,273,973 570,000,000 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.75 0.60 0.83 0.73 

36.6.2 มีมติขอเพ่ิมวงเงินหุ้นกูเ้พ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน กำรขยำยธุรกิจ และหรือเพ่ือช ำระคืนหน้ีคง
คำ้ง โดยมีวงเงินมูลค่ำรวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขำยในแต่ละคร้ัง เม่ือนับรวมกบัมูลค่ำรวมของหุ้นกู้
ของบริษทัท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ ำนวนไม่เกินจำก
เดิม 2,000 ลำ้นบำท เป็น 4,000 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี รำยกำรดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

37. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
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