
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและ 

รำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ไตรมำส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 



1 

 

รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

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

ขำ้พเจำ้ได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 ของ
บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอป-
เม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอื่นเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ข้อมูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
เหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

 

 

(นำยยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพำน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกำยน 2563 



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 116,433                 398,754                 101,180                 367,771                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 26 1,836                     251,576                 1,836                     251,576                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 6 125,784                 182,075                 101,844                 281,103                 

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 4, 7 81,075                   112,847                 93,628                   131,959                 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 4 -                         -                         -                         83,000                   

เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน 22.1 1,415,590              865,990                 1,415,590              865,990                 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย - สุทธิ 8 4,369,426              4,175,287              4,348,978              4,154,839              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                         2,554                     -                         2,554                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,110,144              5,989,083              6,063,056              6,138,792              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 4 526,259                 516,187                 526,259                 628,530                 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 3, 9 273,746                 5,807                     474,130                 73,619                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 4 -                         -                         255,229                 42,229                   

ท่ีดินรอการพฒันา 614,307                 614,021                 614,307                 614,021                 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 10 447,963                 305,917                 -                         -                         

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 37,794                   72,125                   37,216                   68,607                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 3, 12 54,330                   -                         51,075                   -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 7,701                     9,104                     7,156                     8,513                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 30,635                   27,808                   7,324                     7,182                     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 19, 26 -                         54,395                   -                         54,395                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 57,414                   37,173                   55,875                   34,944                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,050,149              1,642,537              2,028,571              1,532,040              
รวมสินทรัพย์ 8,160,293              7,631,620              8,091,627              7,670,832              

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 272,615                 400,000                 272,615                 400,000                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 15 784,924                 572,564                 600,940                 484,861                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3, 16 11,078                   3,396                     10,455                   3,121                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 17 1,634,645              1,649,736              1,634,645              1,649,736              

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอกท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 20 112,791                 -                         112,791                 -                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 18 285,000                 160,000                 235,000                 160,000                 

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 19 582,695                 583,882                 582,695                 583,882                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         13,000                   -                         

รายไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้ 482,989                 827,348                 482,989                 827,348                 

เงินรับล่วงหน้าคา่ท่ีดิน 4 354,300                 354,300                 354,300                 354,300                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 81,212                   62,225                   81,212                   61,918                   

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,407                   -                         14,407                   -                         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,616,656              4,613,451              4,395,049              4,525,166              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 11,245                   20,471                   9,106                     19,324                   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 3, 16 67,119                   23,120                   48,142                   6,870                     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 214,935                 152,179                 214,935                 152,179                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลภายนอก - สุทธิ 20 -                         111,571                 -                         111,571                 

หุน้กู ้- สุทธิ 19 1,004,871              687,152                 1,004,871              687,152                 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้า่เช่า 12,747                   15,806                   12,747                   15,806                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19,045                   18,633                   18,709                   18,379                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3 14,506                   9,215                     14,472                   9,215                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,344,468              1,038,147              1,322,982              1,020,496              

รวมหนีสิ้น 5,961,124              5,651,598              5,718,031              5,545,662              

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                               

ทุนจดทะเบียน 21
หุน้สามญั 700,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 700,000                 700,000                 

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

หุน้ท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 560,364                 560,364                 560,364                 560,364                 

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 56,000                   53,772                   56,000                   53,772                   

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,025,261              808,340                 1,197,232              951,034                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,199,154              1,980,005              2,373,596              2,125,170              

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15                          17                          -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,199,169              1,980,022              2,373,596              2,125,170              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,160,293              7,631,620              8,091,627              7,670,832              

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
4 

รำยได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 278,373                412,248                278,373                412,248                
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,751                    3,041                    -                        -                        
ก าไรจากการโอนสิทธ์ิสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                        210,642                -                        210,642                
รายไดเ้งินปันผล -                        -                        -                        19,000                  
รายไดอ่ื้น 24,198                  21,510                  26,810                  26,137                  
รวมรำยได้ 307,322                647,441                305,183                668,027                
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 148,233                304,865                148,233                304,866                
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 4,245                    4,097                    -                        -                        
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 28,621                  73,251                  29,214                  71,518                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,197                  67,555                  51,048                  66,087                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 234,296                449,768                228,495                442,471                
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
  ต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 73,026                  197,673                76,688                  225,556                
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (7,298)                   (16,827)                 -                        -                        
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 65,728                  180,846                76,688                  225,556                
ตน้ทนุทางการเงิน (56,835)                 (14,064)                 (55,313)                 (22,564)                 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 8,893                    166,782                21,375                  202,992                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,002)                   (37,483)                 (4,703)                   (37,373)                 
ก ำไรส ำหรับงวด 4,891                    129,299                16,672                  165,619                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 4,891                    129,299                16,672                  165,619                

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 4,892                    129,299                16,672                  165,619                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1)                          -                        -                        -                        

4,891                    129,299                16,672                  165,619                

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 4,892                    129,299                16,672                  165,619                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1)                          -                        -                        -                        

4,891                    129,299                16,672                  165,619                

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.01                      0.23                      0.03                      0.30                      

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (พนัหุ้น) 560,000                560,000                560,000                560,000                

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 22
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.01                      0.23                      0.03                      0.30                      

จ านวนหุ้นสามญัปรับลด (พนัหุ้น) 575,159                560,000                575,159                560,000                

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
4, 23

รำยได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,351,671             2,031,366             1,351,720             2,015,250             
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 20,324                  29,176                  -                        -                        
ก าไรจากการโอนสิทธ์ิสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 120,000                210,642                120,000                210,642                
รายไดเ้งินปันผล -                        -                        -                        19,000                  
รายไดอ่ื้น 99,931                  68,199                  107,392                77,937                  
รวมรำยได้ 1,591,926             2,339,383             1,579,112             2,322,829             
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 799,578                1,303,390             799,578                1,292,394             
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 18,464                  23,138                  -                        -                        
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 165,465                272,804                169,269                274,374                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 164,321                199,217                156,911                195,666                
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,147,828             1,798,549             1,125,758             1,762,434             
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
  ต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 444,098                540,834                453,354                560,395                
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 (20,229)                 (47,718)                 -                        -                        
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 423,869                493,116                453,354                560,395                
ตน้ทนุทางการเงิน (142,988)               (59,729)                 (140,649)               (68,218)                 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 280,881                433,387                312,705                492,177                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (61,623)                 (91,020)                 (64,168)                 (89,177)                 
ก ำไรส ำหรับงวด 219,258                342,367                248,537                403,000                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน - สุทธิภาษี (111)                      -                        (111)                      -                        

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 219,147                342,367                248,426                403,000                

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 219,260                342,368                248,537                403,000                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2)                          (1)                          -                        -                        

219,258                342,367                248,537                403,000                

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 219,149                342,368                248,426                403,000                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2)                          (1)                          -                        -                        

219,147                342,367                248,426                403,000                

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.39                      0.69                      0.44                      0.82                      

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (พนัหุ้น) 560,000                493,516                560,000                493,516                

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 22
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.38                      0.69                      0.43                      0.82                      

จ านวนหุ้นสามญัปรับลด (พนัหุ้น) 575,159                493,516                575,159                493,516                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้
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ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกินจากการ ขาดทุนจากการประมาณการ รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ี

ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร โครงการผลประโยชนข์องพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ไม่มีอ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 560,000                560,364            (2,471)                  53,772                808,340           -                                                    -                          1,980,005         17                      1,980,022         

 ส ารองตามกฎหมาย -                       -                   -                       2,228                  (2,228)             -                                                    -                          -                   -                     -                   

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                   -                       -                     219,260           (111)                                                  (111)                        219,149            (2)                       219,147            

โอนเขา้ก าไรสะสม -                       -                   -                       -                     (111)                111                                                   111                         -                   -                     -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 560,000                560,364            (2,471)                  56,000                1,025,261        -                                                    -                          2,199,154         15                      2,199,169         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 410,000                -                   (2,471)                  25,925                338,998           -                                                    -                          772,452            20                      772,472            

รับช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 150,000                585,000            -                       -                     -                  -                                                    -                          735,000            -                     735,000            

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

ส ารองตามกฎหมาย -                       -                   -                       20,150                (20,150)           -                                                    -                          -                   -                     -                   

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                   -                       -                     342,368           -                                                    -                          342,368            (1)                       342,367            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 560,000                560,364            (2,471)                  46,075                661,216           -                                                    -                          1,825,184         19                      1,825,203         

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ขาดทุนจากการประมาณการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ของส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 560,000                     560,364                     53,772                       951,034                     -                                                       -                            2,125,170                  
 ส ารองตามกฎหมาย -                             -                             2,228                         (2,228)                        -                                                       -                            -                             

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             248,537                     (111)                                                     (111)                          248,426                     

โอนเขา้ก าไรสะสม -                             -                             -                             (111)                           111                                                      111                            -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 560,000                     560,364                     56,000                       1,197,232                  -                                                       -                            2,373,596                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 410,000                     -                             25,925                       425,851                     -                                                       -                            861,776                     
รับช าระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทุน 150,000                     585,000                     -                             -                             -                                                       -                            735,000                     
คา่ใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน -                             (24,636)                      -                             -                             -                                                       -                            (24,636)                      

ส ารองตามกฎหมาย -                             -                             20,150                       (20,150)                      -                                                       -                            -                             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             403,000                     -                                                       -                            403,000                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 560,000                     560,364                     46,075                       808,701                     -                                                       -                            1,975,140                  

ก าไรสะสม

บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน :

ก าไรส าหรับงวด 219,258                342,367                248,537                403,000                
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) :

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (6)                         (8)                         (6)                         (8)                         
ก าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (254)                     (33)                       (254)                     (33)                       
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 8                          -                       -                       -                       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 20,229                  47,718                  -                       -                       
ตดัขาดทุนดอกเบ้ียระหวา่งกนัจากการใหกู้ย้มืเงินระยะยาว -                       (6,224)                  -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล -                       -                       -                       (19,000)                
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 48,873                  38,992                  42,551                  38,448                  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 723                      -                       936                      -                       
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (722)                     -                       (722)                     -                       
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 65                        -                       65                        -                       
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,407                  -                       14,407                  -                       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,249                   5,389                   6,130                   5,338                   
รายไดด้อกเบ้ีย (19,280)                (12,015)                (19,225)                (14,434)                
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 142,988                59,729                  140,649                68,218                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 61,623                  91,020                  64,168                  89,177                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 494,161                566,935                497,236                570,706                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 49,261                  (67,074)                169,620                (225,251)              
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 31,772                  47,465                  38,331                  57,521                  
เงินมดัจ าค่าท่ีดิน (722,739)              (555,130)              (722,739)              (555,130)              
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 406,006                595,983                406,006                584,945                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,554                   -                       2,554                   -                       
ท่ีดินรอการพฒันา (286)                     -                       (286)                     -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,110)                  (8,112)                  (2,934)                  (1,083)                  

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 123,556                91,541                  114,379                99,646                  
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (344,359)              (203,629)              (344,359)              (196,989)              
เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน -                       199,300                -                       199,300                
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (9,226)                  2,954                   (10,218)                2,954                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,787                   6,637                   4,788                   6,637                   

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 33,377                  676,870                152,378                543,256                
จ่ายช าระหน้ีสินจากการรับประกนัรายไดค้่าเช่า (3,059)                  (12,401)                (3,059)                  (12,401)                
ดอกเบ้ียรับ 697                      5,204                   642                      1,287                   
จ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,976)                  -                       (5,939)                  -                       
จ่ายดอกเบ้ีย (191,847)              (156,192)              (189,402)              (164,681)              
จ่ายภาษีเงินได้ (45,436)                (146,249)              (44,988)                (142,342)              

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (212,244)              367,232                (90,368)                225,119                
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน :

เงินมดัจ าซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน -                       (161,000)              -                       -                       
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนัลดลง 54,981                  -                       54,981                  -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 450,000                50,000                  450,000                50,000                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (200,000)              (50,000)                (200,000)              (50,000)                

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       8,000                   
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       (15,000)                
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (130,000)              -                       

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (66,300)                (88,740)                (66,300)                (88,740)                
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (51,000)                -                       (51,000)                -                       
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (9,999)                  
เงินปันผลรับ -                       -                       -                       19,000                  
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (60,025)                -                       -                       -                       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (4,243)                  (42,948)                (4,243)                  (39,992)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 935                      3,200                   935                      3,200                   
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5)                         (2,578)                  (5)                         (2,270)                  

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 124,343                (292,066)              54,368                  (125,801)              

หน่วย : พนับาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน :

เงินสดจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (9,644)                  (2,131)                  (8,815)                  (2,082)                  
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (127,385)              -                       (127,385)              -                       
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก 190,000                210,000                140,000                210,000                
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก (65,000)                (230,000)              (65,000)                (230,000)              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 29,550                  -                       29,550                  -                       

เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (518,035)              (669,458)              (518,035)              (669,458)              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       18,000                  -                       
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (5,000)                  -                       
เงินสดรับจำกหุ้นกู้ 772,794                -                       772,794                -                       
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินหุ้นกู้ (466,700)              (167,200)              (466,700)              (167,200)              
เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุนหุ้นสำมญั -                       735,000                -                       735,000                
ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยหุ้นเพ่ิมทุน -                       (24,636)                -                       (24,636)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (194,420)              (148,425)              (230,591)              (148,376)              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (282,321)              (73,259)                (266,591)              (49,058)                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด 398,754                295,790                367,771                215,818                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 116,433                222,531                101,180                166,760                

ข้อมูลเพิม่เติม

ลูกหน้ีขำยทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด (2,750)                  -                       -                       -                       
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวำ่งงวด 86,052                  (4,497)                  (1,104)                  (4,464)                  
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงกำรในระหวำ่งงวด 61,758                  99,510                  61,758                  99,510                  
ตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชีท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงกำรในระหวำ่งงวด 9,339                   30,833                  9,339                   30,833                  
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยเพ่ิมข้ึน
จำกกำรโอนเงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน -                       58,540                  -                       58,540                  

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยเพ่ิมข้ึน

จำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 529,048                375,962                529,048                375,962                
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน
จำกกำรโอนเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินและเงินล่วงหนำ้ใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 180,940                -                       180,940                -                       

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เพ่ิมข้ึน
จำกกำรจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 237,168                -                       349,511                -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน
จำกกำรจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       83,000                  -                       

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 5,135                   -                       -                       -                       
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ือขำยเพ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 68,863                  -                       59,670                  -                       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน่วย : พนับำท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้
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บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบดว้ยขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอื่น งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้ ำเสนอใน
รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำร
น ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดท ำเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมำยเหตุ
ประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

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

นอกจำกท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเ งินระหว่ำงกำล รำยกำรอื่นๆ ใน 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุน 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดย
เน้นกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอ
ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
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ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณ
และข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำงๆ 
ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำก  แหล่งอื่นและ
น ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้
สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำร
ปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีกำรประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล ประกอบด้วยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่ำ  
“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหว่ำงงวดปัจจุบนั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
     ฉบบัที่ 7  กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
     ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี 
     ฉบบัที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
     ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
     ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยกลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น โดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

- ตรำสำรอนุพนัธ์จัดประเภทและวดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนยกเวน้สัญญำ
อนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ข้อก าหนดการด้อยค่า 

กำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในกำร
พิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยมีขอ้ยกเว้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอย่ำง
ง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผล จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ำย
จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยสัุญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอด
คงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยจ์ะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย์
หรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียตำมนยัของหน้ีสินสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได ้แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไว ้
กลุ่มบริษทัจะใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำระยะส้ันหรือสัญญำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (low-
value assets) จะรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำนั้น 

3.3 ผลกระทบต่องบกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งสองกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น กำรจดั
ประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 16 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 516,187 (148,667) - 367,520 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 5,807 148,667 - 154,474 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ - - 93,277 93,277 

รวมสินทรัพย์ 521,994 - 93,277 615,271 

หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 3,396 - 14,071 17,467 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 23,120 - 78,513 101,633 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,215 - 693 9,908 

รวมหนีสิ้น 35,731 - 93,277 129,008 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 16 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 83,000 

 
(83,000) - - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 628,530 (261,010) - 367,520 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 73,619 261,010 - 334,629 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 42,229 83,000 - 125,229 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ - - 84,084 84,084 

รวมสินทรัพย์ 827,378 - 84,084 911,462 

หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 3,121 - 11,309 14,430 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 6,870 - 72,115 78,985 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,215 - 660 9,875 

รวมหนีสิ้น 19,206 - 84,084 103,290 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมม่ำถือปฏิบติัไม่
มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ ไดพิ้จำรณำเน้ือหำของสัญญำเงินให้กูยื้มระหว่ำงบริษทัฯ กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตำมกรอบแนวคิด
ส ำหรับรำยงำนทำงกำรเงิน และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยเงิน
กูย้ืมดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำร้อยละ 9.00 ต่อปี อย่ำงไรก็ดี บริษทัยอ่ยดงักล่ำวอยูร่ะหว่ำงกำรจดัหำ
แหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในกำรลงทุนในทรัพยสิ์น บริษทัฯ จึงหยุดคิดดอกเบ้ียและจดัประเภทแสดงรำยกำรเงิน
ให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีต่ำงจำกอตัรำตลำดเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ ไดพิ้จำรณำเน้ือหำของสัญญำเงินให้กูยื้มระหว่ำงบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตำมกรอบแนวคิด
ส ำหรับรำยงำนทำงกำรเงิน และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยเงิน
กูยื้มดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียในตลำดร้อยละ 4.80 - 5.85 ต่อปี และอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำร้อยละ 3 ต่อปี 
บริษทัฯ จึงจดัประเภทแสดงรำยกำรเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีต่ำงจำกอตัรำตลำด
เป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัได้ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้
จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินดงัน้ี 

 หน่วย: พนับำท 

 งบกำรเงินรวม (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
   ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 398,754 398,754 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน 251,576 - 251,576 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 182,075 182,075 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 367,520 367,520 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน 
   ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 54,395 - 54,395 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 305,971 948,349 1,254,320 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน  
   ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563    

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 400,000 400,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 572,564 572,564 
เงินกูร้ะยะส้ันจำกบคุคลภำยนอก - 160,000 160,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 119,100 119,100 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 1,801,915 1,801,915 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก - 111,571 111,571 

หุ้นกู ้ - 1,271,034 1,271,034 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน - 4,436,184 4,436,184 
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 หน่วย: พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
   ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 367,771 367,771 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน 251,576 - 251,576 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 281,103 281,103 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 367,520 367,520 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน 
   ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 54,395 - 54,395 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 305,971 1,016,394 1,322,365 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน  
   ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563    

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 400,000 400,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น - 484,861 484,861 
เงินกูร้ะยะส้ันจำกบคุคลภำยนอก - 160,000 160,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 93,415 93,415 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 1,801,915 1,801,915 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก - 111,571 111,571 

หุ้นกู ้ - 1,271,034 1,271,034 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน - 4,322,796 4,322,796 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีต้องวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 

 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สินทรัพย์หมุนเวียน  
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ตรำสำรหน้ี 251,576 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ตัว๋แลกเงินรับ 54,395 
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สัญญำเช่ำ 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ เป็นสิทธิกำรใชสิ้นทรัพยโ์ดยมีมูลค่ำเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำหรือค้ำงจ่ำยซ่ึงเก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวน
เงินท่ีต้องจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้จ่ำยช ำระ คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่ม
บริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อยูร่ะหว่ำงร้อยละ 5.53 ถึงร้อยละ 6.53  

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 กลุ่มบริษทัรับรู้
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำ
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 111,208 99,066 

บวก ภำระผกูพนัจำกกำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำ 78,668 75,417 

หกั สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (65,128) (60,690) 

หกั สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสัุญญำระยะส้ัน (5,584) (5,584) 

หกั สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (3,176) (2,905) 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ 115,988 105,304 

หกั ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (23,404) (21,880) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 92,584 83,424 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 26,516 9,991 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 119,100 93,415 

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 17,467 14,430 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 101,633 78,985 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 119,100 93,415 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้แบ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ด ้ดงัน้ี 

 หน่วย: พนับำท 

 

งบกำรเงินรวม 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 

ท่ีดิน 1,915 3,064 1,915 3,064 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 52,382 90,147 49,160 81,020 
เคร่ืองตกแต่งและ 
   อุปกรณ์ส ำนกังำน 33 66 - - 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 54,330 93,277 51,075 84,084 

4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ
ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัฯ ดงัน้ี 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์ลกัซ์ วนั จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 
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บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกันทั้งโดยทำงตรงและ 
โดยทำงออ้มในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำม
มูลฐำนท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี บริษทัฯ มีรำยกำรส ำหรับงวดสำม
เดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

   

บริษัทย่อย     

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 2,590 2,267 

รำยไดเ้งินปันผล - - - 19,000 

ดอกเบ้ียรับ - - - 122 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย - - 1,499 1,849 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร - - 11 - 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - - 315 - 
กำรร่วมค้ำ     

รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 2,371 1,890 - - 

รำยไดค้่ำเช่ำ 737 738 737 738 

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 10,653 8,680 10,653 8,680 

ดอกเบ้ียรับ 6,604 2,191 6,604 4,471 
ขำดทนุจำกกำรโอนสิทธ์ิ 
     สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน 2,658 - 5,212 - 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนัและพนกังำน     

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 18,518 - 18,518 - 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

   

บริษัทย่อย     

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 8,141 7,365 

รำยไดเ้งินปันผล - - - 19,000 

ดอกเบ้ียรับ - - - 236 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย - - 8,596 14,652 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร - - 71 - 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - - 567 - 

     



    

   23 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

กำรร่วมค้ำ     

รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 5,530 3,507 - - 

รำยไดค้่ำเช่ำ 2,212 1,475 2,212 1,475 

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 30,401 26,041 30,401 26,041 

ดอกเบ้ียรับ 17,997 10,233 17,997 12,513 
ขำดทนุจำกกำรโอนสิทธ์ิ 
     สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน 2,658 - 5,212 - 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนัและพนกังำน     

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 53,578 - 53,578 - 

บริษทัฯ มีรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้โดยใช้รำคำทุนบวกก ำไรและตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั  และ
รำยไดเ้งินปันผลใชร้ำคำตำมท่ีประกำศจ่ำยโดยบริษทัยอ่ย 

ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,377 23,950 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจำ้ง 1,130 2,244 

รวม 20,507 26,194 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือของรำยกำรธุรกิจกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 42 - - - 

รำยได้ค้ำงรับ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 402 613 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 53 53 

บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - - 41 

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั - - 1,082 150,000 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 2,420 52 2,420 52 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 15 34 15 34 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 5,043 8,330 5,043 8,330 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 7,478 8,416 8,613 158,510 

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   (หมุนเวียน)     

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั - - - 1,208 
ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   (ไม่หมุนเวียน)     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 17,664 11,815 17,664 11,815 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 21,376 12,328 21,376 12,328 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั 3,100 - 3,100 - 

รวมดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
   (ไม่หมุนเวียน) 42,140 24,143 42,140 24,143 

ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 
   ท่ีท ำกับลูกค้ำ     

บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 20,639 28,962 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทั ออลล ์รีเทล 1 จ ำกดั - - - 83,000 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์  
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 155,145 216,461 155,145 225,630 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 251,813 299,726 251,813 402,900 

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 526,259 516,187 526,259 628,530 

 

ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะส้ันและเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำร 
   ทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - - 83,000 8,000 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ 
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัที่ 9 มำปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี  
   1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 3) - - (83,000) - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - - 130,000 83,000 
ลดลงระหว่ำงงวด - - - (8,000) 

จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - (130,000) - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน - - - 83,000 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัใน
อตัรำร้อยละ 9 ต่อปี และมีก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ 12 เดือน เน่ืองจำกบริษทัดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรจดัหำ
แหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นกำรลงทุนในทรัพยสิ์น บริษทัฯ จึงหยดุคิดดอกเบ้ียและกลบัรำยกำรดอกเบ้ียท่ีเคยบนัทึกใน 
ไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 1.21 ล้ำนบำท และจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในส่วนต่ำงท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณ
ดอกเบ้ียในอตัรำตลำดเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     

กำรร่วมค้ำ     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 516,187 449,540 628,530 530,100 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ 
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัที่ 9 มำปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี  
   1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 3) (148,667) - (261,010) - 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 66,300 98,430 66,300 98,430 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัประเภท 
   กำรโอนเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินและ 
   เงินล่วงหนำ้ใหแ้ก่กิจกำร 
   เก่ียวขอ้งกนั 180,940 - 180,940 - 
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุ 
   ในกำรร่วมคำ้ (88,501) - (88,501) - 
ลดลงจำกส่วนแบ่งขำดทนุ 
   จำกผลขำดทุนเกินทนุ 
   ในกำรร่วมคำ้ระหว่ำงงวด 
   (หมำยเหตุ 9) - (31,783) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 526,259 516,187 526,259 628,530 

เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัตำม
สัญญำในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยในเดือนสิงหำคม 2565 ถึงเดือน
มีนำคม 2568 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 476 - 

เจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกดั - - 315 - 
บริษทั ไรส์ เอสเตท จ ำกดั - - - 10,330 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 2,694 86 2,694 86 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 2,694 86 3,009 10,416 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 2,444 7,582 - - 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 11,308 9,104 - - 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำนำยหน้ำ 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 13,752 16,686 - - 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ออลล ์อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
   สุขมุวิท 50 จ ำกดั 8,214 11,489 8,214 11,489 

บริษทั เอเอชเจ เอกมยั จ ำกดั 7,379 15,480 7,379 15,480 

รวมรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริหำรจัดกำร 
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 15,593 26,969 15,593 26,969 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     

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

เงินรับล่วงหน้ำค่ำท่ีดิน     

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั 354,300 354,300 354,300 354,300 
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ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 (9 เดือน) (12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด - - - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - - 18,000 - 

ลดลงระหว่ำงงวด - - (5,000) - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำร 
   ที่เกี่ยวข้องกัน - - 13,000 - 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั มีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัใน
อตัรำร้อยละ 9 ต่อปี และมีก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ 12 เดือน 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

เงินสดในมือ 430 638 180 250 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 80,024 340,547 65,023 310,328 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 9,481 57,195 9,479 57,193 

เงินฝำกระหว่ำงทำง 11,516 374 11,516 - 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง 14,982 - 14,982 - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 116,433 398,754 101,180 367,771 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 3,197 21,018 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 3,239 21,018 - - 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     

รำยไดค้ำ้งรับ - - 402 613 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,478 8,416 8,613 158,510 

เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 83,030 120,057 72,286 97,135 

เงินมดัจ ำ 21,198 22,532 16,178 14,767 

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,300 8,151 2,910 7,570 

ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,208 

อื่นๆ 6,539 1,901 1,455 1,300 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 122,545 161,057 101,844 281,103 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 125,784 182,075 101,844 281,103 

7. ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 112,847 131,959 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 17,627 6,158 

รับรู้เป็นตน้ทุนบริกำร (14,948) - 

รับรู้เป็นตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (32,623) (42,803) 

รับรู้สุทธิจำกรำยไดเ้งินยึด (1,828) (1,686) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 81,075 93,628 
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8. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธิ 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,946,013 3,782,681 2,946,013 3,782,681 

ค่ำก่อสร้ำงและค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำง 1,952,494 2,296,759 1,932,529 2,258,865 

ระบบสำธำรณูปโภค 138,841 228,556 138,433 228,140 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำร 185,730 198,672 185,655 198,516 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 343,341 394,994 343,341 394,994 

รวม 5,566,419 6,901,662 5,545,971 6,863,196 
หกั จ ำนวนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำยแลว้ 
         จนถึงปัจจบุนั (1,196,993) (2,726,375) (1,196,993) (2,708,357) 

ต้นทุนโครงกำรพฒันำ 
   อสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย - สุทธ ิ 4,369,426 4,175,287 4,348,978 4,154,839 

กลุ่มบริษทัมีรำยละเอียดส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูด่งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

  หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ท่ีดินเปล่ำ 1 2 717,655 735,789 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 9 12 2,861,470 2,546,180 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 400,778 349,457 

ทำวน์โฮม 1 1 389,523 543,861 

 12 16 4,369,426 4,175,287 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ท่ีดินเปล่ำ 1 2 717,655 735,789 

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 8 11 2,841,022 2,525,732 

คอนโดมิเนียมแบบ High Rise 1 1 400,778 349,457 

ทำวน์โฮม 1 1 389,523 543,861 

 11 15 4,348,978 4,154,839 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ท่ีดินของโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์และส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดิน
ของบริษทับำงส่วนไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 17) และเงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก (หมำยเหตุ 20) 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 และ 2562 จ ำนวน 71.10 ลำ้นบำท และ 130.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 799.58 ลำ้นบำท และ 1,303.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 799.58 ลำ้นบำท และ 1,292.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 



    

   32 

9. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ย: 

   หน่วย : พนับำท 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

  สัดส่วนเงินลงทนุ (%) ทุนช ำระแลว้ 
มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำเงินลงทุนตำม 
บญัชีวิธีรำคำทุน 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 2563 2562 

บริษทั ออลล ์อินสไปร์- 
   ฮูซิเออร์ สุขมุวิท 50 จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
   เพื่อขำยภำยใตช่ื้อ  
   โครงกำร “The Excel  
   Hideaway Sukhumvit 50” 

51.00 51.00 20,000 20,000 129,938 - 146,984 10,199 2,322 (11,695) 

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

51.00 51.00 100,000 100,000 33,229 - 202,087 51,000 (14,685) (31,119) 

บริษทั เอจี ทองหล่อ16 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 62.10 62.10 20,000 20,000 842 5,807 12,420 12,420 (4,965) (4,904) 

บริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 51.00 - 100,000 - 109,737 - 112,639 - (2,901) - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ      
273,746 5,807 474,130 73,619 (20,229) (47,718) 
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เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั จ ำนวน 5,099 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 25 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ในสัดส่วนกำรลงทุน 51% 
โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั และมีสัญญำกำรร่วมคำ้ก ำหนดให้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังตอ้งมีองค์ประชุมขั้นต ่ำ 
60% ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด โดยก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงมำจำกกลุ่มผูถื้อหุ้นแต่ละฝ่ำย 1 คน มีสิทธ์ิ
ออกเสียงคนละ 1 เสียง จึงจดัเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

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

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในระหว่ำงงวด 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 5,807 73,619 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช ้(หมำยเหตุ 3) 148,667 261,010 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 154,474 334,629 

ซ้ือเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ระหว่ำงงวด 51,000 51,000 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัประเภทเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 
   ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 88,501 88,501 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (20,229) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 273,746 474,130 
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ข้อมลูทำงกำรเงินของกำรร่วมค้ำ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ และมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ โดยสรุปมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

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

 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน         

เงินสดและรำยกำรกำรเทียบเท่ำเงินสด 37,549 12,150 10,995 56,745 12,076 12,573 2,098 - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 845,633 1,127,475 1,708,247 1,663,508 354,650 354,469 423,304 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,368 14,511 29,167 22,072 - - 18,120 - 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 745,000 750,000 - - - - 

เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 116,718 419,350 - - - - - - 

หน้ีสินหมุนเวียน 188,895 292,915 185,906 163,769 92 158 16,959 - 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 304,509 443,000 493,750 790,000 215,556 344,890 216,224 - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 41,089 36,149 42,306 24,564 20,389 12,643 9,524 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
   ท่ีถูกจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 268,491 - 296,250 - 129,334 - 111,716 - 
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 หน่วย : พนับำท 

 

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

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน         

รำยไดร้วม 684,991 140 131 219 21 105 118 - 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 12,127 (22,931) (28,795) (61,017) (7,995) (7,898) (10,900) - 

ก ำไรเบด็เสร็จอื่น - - - - - - - - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 12,127 (22,931) (28,795) (61,017) (7,995) (7,898) (10,900) - 
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กำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 

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

 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

สินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมคำ้ (25,152) (37,278) (14,803) 13,992 1,355 9,351 89,099 -   
สัดส่วนกำรถือหุ้นในกำรร่วมคำ้  
   (ร้อยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 62.10 62.10 51.00 -   
ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธ ิ
    ของกำรร่วมค้ำ (12,827) (19,011) (7,549) 7,136 842 5,807 45,440 -   
กำรตดั(ก ำไร)ขำดทุนระหว่ำงกนัจำก 
    รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยท่ีดิน - - (122,764) (122,764) - - 2,658 -   
กำรตดัขำดทุนดอกเบ้ียระหว่ำงกนั 
   จำกกำรให้กูย้ืมเงินระยะยำว 5,980 9,842 12,454 12,454 - - - -   
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทั 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถูกจดัประเภท 
   เป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 136,785 - 151,088 - - - 61,639 -   
มูลค่ำตำมบัญชีของมูลค่ำ 
   กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 129,938 - 33,229 - 842 5,807 109,737 - 273,746 5,807 

ผลขำดทุนเกินทุนแสดงหัก 
   จำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - (9,169) - (103,174) - - - - - (112,343) 
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10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 305,917 - 

   ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด (รำคำทนุ) 147,181 - 

   ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (5,135) - 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 447,963 - 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่ำเส่ือมรำคำเป็นสินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำงส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 5.14 ลำ้นบำท 

11. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 72,125 68,607 

   ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด (รำคำทนุ) 3,139 3,139 

   ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (33,062) (32,659) 

   ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (รำคำตำมบญัชี) (4,408) (1,871) 

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 37,794 37,216 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 33.06 
ลำ้นบำท และ 37.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 32.66 ลำ้นบำท และ 37.30 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีห้องตวัอย่ำง ส ำนกังำนขำย และอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำ
เส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งำนอยู่ จ  ำนวน 1.38 ลำ้นบำท และ 15.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัฯ 
มีห้องตัวอย่ำง ส ำนักงำนขำย และอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแล้วแต่ยงัคงใช้งำนอยู่ จ  ำนวน 1.13  
ลำ้นบำท และ 15.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้(หมำยเหตุ 3) 93,277 84,084 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 93,277 84,084 

   เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงงวด (รำคำทนุ) 9,260 9,260 

   ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (9,333) (8,595) 

   ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (รำคำตำมบญัชี) (5,200) - 

   ตดัจ ำหน่ำยจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ (33,674) (33,674) 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 54,330 51,075 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 ไดมี้มติอนุมติักำรยกเลิกสัญญำ
เช่ำและสัญญำบริกำรพ้ืนท่ีชั้น 19 จึงมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัลดลงจ ำนวน 33.67 ลำ้นบำท และหน้ีสิน
ของบริษทัลดลงจ ำนวน 34.39 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ ซ่ึงแสดงภำยใตร้ำยกำร “รำยไดอ้ื่น” 
ในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 จ ำนวน 0.72 ลำ้นบำท 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 9,104 8,513 

   ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด (รำคำทนุ) 5 5 

   ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (1,343) (1,297) 

   ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (รำคำตำมบญัชี) (65) (65) 

รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 7,701 7,156 
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14. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
      (ค่ำเส่ือมรำคำ) - 27 - 27 
   ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์  
      (ค่ำเส่ือมรำคำ) 34 (5) - 29 
   ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
      (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) 314 (220) - 94 

   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ค่ำตดัจ ำหน่ำย) - 247 - 247 

   ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอื่น - 689 - 689 
   ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
      รำยไดค้่ำเช่ำ 3,161 (612) - 2,549 
   ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
      ผลประโยชน์พนกังำน 3,727 55 28 3,810 
   ก ำไร(ขำดทุน)ระหว่ำงกนัจำกกำร 
      โอนสิทธ์ิสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน 24,553 (532) - 24,021 

   ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 507 2,348 - 2,855 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี  32,296 1,997 28 34,321 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
      (ค่ำเส่ือมรำคำ) 29 (29) - - 
   ขำดทุนดอกเบ้ียระหว่ำงกนัจำก 
      กำรให้กูย้ืมเงินระยะยำว 4,459 (773) - 3,686 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4,488 (802) - 3,686 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 27,808 2,799 28 30,635 
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 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรเปล่ียนแปลงใน  

 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
   ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์  
      (ค่ำเส่ือมรำคำ) 31 (5) - 26 
   ส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ 
      (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) 314 (220) - 94 

   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ค่ำตดัจ ำหน่ำย) - 224 - 224 

   ประมำณหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - 689 - 689 
   ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั 
      รำยไดค้่ำเช่ำ 3,161 (612) - 2,549 
   ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
      ผลประโยชน์พนกังำน 3,676 38 28 3,742 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี  7,182 114 28 7,324 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (64,422) (89,925) (64,282) (89,315) 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,799 (1,095) 114 138 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (61,623) (91,020) (64,168) (89,177) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบำงแห่ง ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวดเกำ้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562  

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

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 401,444 316,828 398,144 315,607 

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

เจำ้หน้ีอื่นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,694 86 3,009 10,416 
รำยไดรั้บล่วงค่ำหนำ้นำยหนำ้ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,752 16,686 - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำบริหำรจดักำร 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,593 26,969 15,593 26,969 

เจำ้หน้ีอ่ืน 24,305 27,061 23,631 26,889 

เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 72,508 48,785 72,508 48,714 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 21,290 19,679 21,399 19,679 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 4,605 5,144 4,288 3,929 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 47,271 29,013 45,664 24,693 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำส่วนกลำง 14,362 5,421 14,362 5,421 

เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 160,173 74,121 522 1,626 

อื่นๆ 6,927 2,771 1,820 918 

รวมเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 383,480 255,736 202,796 169,254 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืน 784,924 572,564 600,940 484,861 



    

   42 

16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี     

   จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 15,675 5,510 13,791 4,160 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (4,597) (2,114) (3,336) (1,039) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 11,078 3,396 10,455 3,121 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     

   จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 40,682 13,350 33,607 8,239 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (12,666) (5,484) (8,008) (1,369) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 28,016 7,866 25,599 6,870 

เกิน 5 ปี     

   จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 55,684 30,105 24,841 - 

   ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (16,581) (14,851) (2,298) - 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 39,103 15,254 22,543 - 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ตำม 
   สัญญำเช่ำ 76,721 26,347 57,638 10,011 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำกบับริษทัและสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง 
ส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน และยำนพำหนะ โดยสัญญำเช่ำดังกล่ำวมี
ระยะเวลำ 2 - 11 ปี ซ่ึงค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ สัญญำเช่ำดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัรำร้อยละ 
4.57 - 13.79 ต่อปี 

บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำกบับริษทัแห่งหน่ึง ส ำหรับสัญญำเช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำ สัญญำเช่ำดงักล่ำวมีระยะเวลำ  
29 ปี ไม่มีหลกัประกนั มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอตัรำร้อยละ 6.53 ต่อปี  
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17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,855,900 1,814,887 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (6,320) (12,972) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,849,580 1,801,915 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (1,634,645) (1,649,736) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 214,935 152,179 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด 1,801,915 2,122,901 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 558,598 483,647 

ลดลงระหว่ำงงวด (518,035) (814,228) 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 7,102 9,595 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 1,849,580 1,801,915 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูยื้มระยะยำวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดให้ช ำระคืนในอตัรำ 
ร้อยละ 50 - 70 และร้อยละ 60 - 75 ตำมล ำดบั ของรำคำขำยหรือรำคำประเมินแลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ เม่ือมีกำร
ขอปลอดจ ำนองพ้ืนท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อรำยยอ่ยในโครงกำร ทั้งน้ีรำคำขำยต่อยูนิตตอ้งไม่ต ่ำกว่ำตำมท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำ และก ำหนดให้ช ำระดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือน
พฤศจิกำยน 2563 ถึงเดือนสิงหำคม 2566  
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ภำยใตสั้ญญำเงินกูย้ืมก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ี
ก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯ จะไม่น ำท่ีดินโครงกำรไปจดจ ำนองหรือก่อภำระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบั
บุคคลอื่นตลอดอำยสัุญญำเงินกู ้เวน้แต่ไดรั้บกำรยินยอมจำกผูใ้ห้กู ้

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทั้งหมดดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร 
และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้
เป็นจ ำนวน 1,751.94 ลำ้นบำท และ 2,653.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอก 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

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

ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด 160,000 150,000 160,000 150,000 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 190,000 240,000 140,000 240,000 

ลดลงระหว่ำงงวด (65,000) (230,000) (65,000) (230,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 285,000 160,000 235,000 160,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพื่อวตัถุประสงค์ 
ในกำรจ่ำยช ำระค่ำท่ีดินส ำหรับโครงกำรและใชห้มุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 - 12.00 ต่อปี 
และร้อยละ 5 - 9 ต่อปี ตำมล ำดบั ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 4 - 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกูย้ืม
จำกบุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ำประกนัโดยเช็คจ่ำยลงวนัท่ีล่วงหนำ้และตัว๋สัญญำใชเ้งิน  
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19. หุ้นกู้ - สุทธิ 

หุ้นกู ้ประกอบดว้ย: 

  จ ำนวน : หน่วย จ ำนวน : พนับำท 

อตัรำ 
ดอกเบ้ีย 

วนัครบก ำหนด 
ไถ่ถอน คร้ังท่ี วนัท่ีออก 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

1/2561 25 พฤษภำคม 2561 - 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 497,400 497,400 497,400 497,400 6.50% 11 ตุลำคม 2564 
2/2562 13 ธนัวำคม 2562 200,000 200,000 200,000 200,000 6.40% 13 มิถุนำยน 2564 
1/2563 28 กุมภำพนัธ์ 2563 413,000 - 413,000 - 6.90% 28 กุมภำพนัธ์ 2565 
2/2563 5   มิถุนำยน 2563 104,900 - 104,900 - 6.90% 5 มิถุนำยน 2565 
3/2563 15 กรกฎำคม 2563 267,500 - 267,500 - 6.80% 23 เมษำยน 2564 

ยอดคงเหลือของหุ้นกู ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 
ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด 1,284,100 936,000 
ออกเพ่ิมระหว่ำงงวด 785,400 697,400 

ไถ่ถอนระหว่ำงงวด (466,700) (349,300) 

 1,602,800 1,284,100 

หกั ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (15,234) (13,066) 

 1,587,566 1,271,034 

หกั หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (582,695) (583,882) 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินงวด 1,004,871 687,152 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีหุ้นกู ้จ  ำนวน 1,602.80 ลำ้นบำท และ 1,284.10 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือและไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั มีมูลค่ำท่ีตรำไว้
หน่วยละ 1,000 บำท และมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ีย
รอตดัจ่ำย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้  ำนวน 25.72 ลำ้นบำท และ 26.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งน้ี หุ้นกูด้งักล่ำวมีอำยุ  9 - 24 
เดือน (ปี 2562 : อำย ุ18 - 24 เดือน) และมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 7.36 - 8.96 ต่อปี (ปี 2562 : อตัรำร้อยละ 7.36 
- 8.07 ต่อปี) ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลำคม 2563 ถึงมิถุนำยน 2565 ซ่ึงบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงให้บริษัท
หลกัทรัพยห์ลำยแห่งเป็นตวัแทนในกำรเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทั 

บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจ ำน ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดเพื่อเป็นหลกัประกนักรณีผิดนดัช ำระ
เงินตน้ หรือดอกเบ้ียของหุ้นกู้ไวก้ับบริษทัหลกัทรัพย์หลำยแห่งท่ีเป็นตัวแทนในกำรเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทั 
บริษทัฯ ไดช้ ำระหุ้นกูด้งักล่ำวแลว้ในระหว่ำงงวด 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก ประกอบดว้ย  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก 114,000 114,000 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (1,209) (2,429) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 112,791 111,571 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (112,791) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด - 111,571 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกส ำหรับงวด มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 (9 เดือน) (12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด 111,571 - 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - 111,571 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดับญัชี 1,220 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 112,791 111,571 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูย้ืมจำกบุคคลภำยนอก เพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรใช้หมุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 8.41 - 8.61 ต่อปี ก ำหนดช ำระให้เสร็จส้ินภำยใน 18 
เดือน นบัจำกวนัท่ีท ำสัญญำ โดยเงินกูยื้มระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกทั้งหมดค ้ำประกนัโดยท่ีดินบำงส่วนของบริษทัฯ 
(หมำยเหตุ 8) 

21. ทุนเรือนหุ้น  

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2563 ไดมี้มติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ ำนวน 140 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 560 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 700 ลำ้น
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะเสนอขำยต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2563 
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22. ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ALL-W1) 
จ ำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนยบ์ำท) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยมีรำยละเอียด
ส ำคญัดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร : 139,994,652 หน่วย 
จ ำนวนหุน้ท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ : 139,994,652 หุ้น 
วนัท่ีจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 18 สิงหำคม 2563 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนได ้1 หุ้นสำมญั 

(อำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 2.80 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำทถว้น) เวน้แต่จะมี

กำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน

มีนำคมและกนัยำยน ตลอดจนอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดย
สำมำรถเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกได้ในเดือนมีนำคม 2564 และวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทำ้ย คือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีอำยคุรบ 2 ปี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 31 มีนำคม 2564 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย : 17 สิงหำคม 2565 
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กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะมีผลท ำให้บริษทัฯ มีก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน (พนับำท) 4,892 129,299 16,672 165,619 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 
   ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 560,000 560,000 560,000 560,000 
จ ำนวนหุน้ส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น 
   จำกกำรถือเสมือนว่ำ 
   มีกำรแปลงสภำพ (พนัหุ้น) 15,159 - 15,159 - 

จ ำนวนหุน้สำมญัปรับลด (พนัหุน้) 575,159 560,000 575,159 560,000 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.01 0.23 0.03 0.30 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 
   ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน (พนับำท) 219,260 342,368 248,537 403,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 
   ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 560,000 493,516 560,000 493,516 
จ ำนวนหุน้ส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น 
   จำกกำรถือเสมือนว่ำ 
   มีกำรแปลงสภำพ (พนัหุ้น) 15,159 - 15,159 - 

จ ำนวนหุน้สำมญัปรับลด (พนัหุน้) 575,159 493,516 575,159 493,516 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.38 0.69 0.43 0.82 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยใ์นส่วนงำนแนวสูง เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็น
คอนโดมิเนียม และส่วนงำนแนวรำบ เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นทำวน์โฮม รวมทั้งให้บริกำร
บริหำรอำคำรและเป็นนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์โดยรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษัท
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำรและ
นำยหนำ้ในกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจห้ำงสรรพสินคำ้ 
 

รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 1,351,671 2,031,366 20,324 29,176 - - 1,371,995 2,060,542 - - 1,371,995 2,060,542 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - 8,630 14,610 - - 8,630 14,610 (8,630) (14,610) - - 

รวมรำยได้ 1,351,671 2,031,366 28,954 43,786 - - 1,380,625 2,075,152 (8,630) (14,610) 1,371,995 2,060,542 

ก ำไรของส่วนงำน 552,093 727,976 4,530 10,428 - - 556,623 738,404 (2,671) (4,390) 553,953 734,014 

 ก ำไรจำกกำรโอนสิทธ์ิสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน          120,000 210,642 

รำยไดอ้ื่น           99,931 68,199 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย           (165,465) (272,804) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร           (164,321) (199,217) 

ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้         (20,229) (47,718)  

ตน้ทุนทำงกำรเงิน           (142,988) (59,729) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้           280,881 433,387 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้           (61,623) (91,020) 

ก ำไรส ำหรับงวด           219,258 342,367 

สินทรัพยด์ ำเนินงำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ย           

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ - สุทธิ - - - - 447,963 - 447,963 - - - 447,963 - 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและ 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 37,222 84,284 572 3,740 - - 37,794 88,024 - - 37,794 88,024 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 51,075 - 3,255 - - - 54,330 - - - 54,330 - 

อื่นๆ 8,033,408 6,719,886 57,558 82,326 16,291 - 8,107,257 6,802,212 (487,051) (245,712) 7,620,206 6,556,500 

รวมสินทรัพย์ด ำเนินงำน 8,121,705 6,804,170 61,385 86,066 464,254 - 8,647,344 6,890,236 (487,051) (245,712) 8,160,293 6,644,524 
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24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหนำ้ดงัต่อไปน้ี 

24.1 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซ้ือท่ีดินท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยในอนำคต จ ำนวน 1,616.61 ลำ้นบำท และ 
1,208.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบริษทัฯ ไดจ้่ำยเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินแลว้ จ ำนวน 1,415.59 ลำ้นบำท และ 865.99 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีก ำหนดกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยทั้งหมดภำยในปี 2569 

24.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำม
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 1,579.16 ลำ้นบำท และ 2,451.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัฯ มีภำระ
ผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำก่อสร้ำงโครงกำร จ ำนวน 1,473.62 ลำ้นบำท และ 2,220.58 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 

24.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่
กำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง ตำมเง่ือนไขในสัญญำร่วมทุน จ ำนวน 771.77 ลำ้นบำท และ 565.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

24.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงส ำนกังำน
ขำย จ ำนวน 6.87 ลำ้นบำท และ 1.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

24.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำจำกกำรให้
ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวนเงิน 54.02 ลำ้นบำท  

24.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 28,375 63,642 27,333 57,626 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12,524 47,566 11,649 41,440 

รวม 40,899 111,208 38,982 99,066 

24.7 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ ถูกบริษทัอื่นและบุคคลธรรมดำฟ้องร้องในคดีต่ำงๆ จำกกำรผิดสัญญำ 
กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและอื่นๆ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ ำนวน 239.99 ลำ้นบำท ขณะน้ีคดีควำมอยูใ่นระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูก
ฟ้องร้องและเช่ือมัน่ว่ำผลเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่ำประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวจขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น
งบกำรเงิน 
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25. ควำมไม่แน่นอนจำกผลกระทบของกำรระบำดจำกไวรัส COVID-19  

ในเดือนมีนำคม 2563 องคก์ำรอนำมยัโลกไดป้ระกำศให้โคโรน่ำไวรัสสำยพนัธ์ุใหม่  (COVID-19) เป็นโรคระบำด
ของทัว่โลก และแนะน ำให้มีกำรควบคุมโรคระบำดและมีมำตรกำรเพ่ือลดกำรแพร่ระบำดทัว่โลก ณ วนัท่ี อนุมติัให้
ออกงบกำรเงินน้ี กลุ่มบริษทัยงัคงด ำเนินงำนตำมปกติ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัยงัไม่สำมำรถประมำณกำรอย่ำง
สมเหตุสมผลเก่ียวกบัระยะเวลำหรือควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำด และขอบเขตของผลกระทบซ่ึงอำจมีผลกระทบ
ท่ีมีสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในปีกำรเงินถดัไป 

26. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม ่

รำยกำรจดั
ประเภทใหม ่

หลงัจดั 
ประเภทใหม ่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินลงทุนชัว่ครำว 251,576 (251,576) - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน - 251,576 251,576 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีภำระผกูพนั 54,395 (54,395) - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน 
   ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั - 54,395 54,395 
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27. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

27.1 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2563 บริษทัฯ ออกหุ้นกู ้จ  ำนวน 80.70 ลำ้นบำท เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกัน มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 
บำท และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูท่ี้บนัทึกเป็นดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้  ำนวน 1.55 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ีหุ้นกูด้งักล่ำวมีอำยุ 2 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลำคม 
2565 ซ่ึงบริษทัฯ ไดว่้ำจำ้งให้บริษทัหลกัทรัพยห์ลำยแห่งเป็นตวัแทนในกำรเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทัฯ 

27.2 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2563 บริษทัฯ ไดย่ื้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี และร่ำงหนังสือ 
ช้ีชวน ซ่ึงเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหลกัประกนั มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 
บำท และมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท โดยมีระยะเวลำเสนอขำยตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 ถึง
วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 
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