
 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และได้

สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการนาํ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่ง

มีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

สาธิดา รัตนานุรักษ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม  2562 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 2,350,042           951,260              1,054,169              761,620              217,441              540,591                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 330,305              382,963              390,570                  98,069                 166,931              262,470                  
สินคา้คงเหลือ 5 42,621,910         41,149,117         35,424,615            8,434,789           9,858,649           16,245,120            
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           -                           -                              525,836              292,557              843,449                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           -                           -                              30,662,800         26,724,400         15,229,100            
เงินมดัจาํค่าวสัดุก่อสร้าง 189,846              83,204                 49,261                    10,324                 11,451                 23,415                    
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 1,489,995           719,594              822,211                  22,000                 -                           3,750                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 46,982,098         43,286,138         37,740,826            40,515,438         37,271,429         33,147,895            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 3 549                      549                      993                         549                      549                      549                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           -                              3,236,040           2,749,040           2,562,160              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 4,426,892           4,496,984           4,809,089              4,765,495           4,765,495           5,215,315              
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 679,074              679,074              654,423                  146,757              146,757              144,457                  
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 9 75,026                 74,826                 70,648                    48,211                 49,041                 52,410                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 434,844              407,740              265,111                  175,048              153,232              63,939                    
ค่าความนิยม 100,063              100,063              100,063                  -                           -                           -                              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 24,992                 17,343                 29,335                    19,642                 11,648                 25,520                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 294,989              258,192              194,835                  103,321              96,106                 90,377                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 74,362                 74,001                 84,577                    38,049                 38,551                 30,486                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,110,791           6,108,772           6,209,074              8,533,112           8,010,419           8,185,213              
รวมสินทรัพย์ 53,092,889         49,394,910         43,949,900            49,048,550         45,281,848         41,333,108            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 6,261,389           3,184,632           5,661,853              6,261,388           2,474,632           4,800,853              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6 2,367,201           1,617,153           1,232,109              882,744              771,058              787,221                  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           -                           -                              16,022                 8,329                   11,981                    
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 94,386                 159,797              133,844                  94,230                 159,556              133,656                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           -                           -                              1,415,300           901,300              1,137,700              
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 4,000,000           3,850,000           3,300,000              4,000,000           3,850,000           3,300,000              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 377                      373                      355                         -                           -                           -                              
รายไดรั้บล่วงหนา้ 258,007              248,773              304,361                  22,244                 23,758                 152,198                  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการคา้งจ่าย 508,093              440,519              383,763                  207,177              198,391              255,579                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,159,001           1,472,502           1,115,711              648,179              826,246              838,049                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 459,796              273,344              359,409                  217,482              130,161              206,434                  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 15,108,250         11,247,093         12,491,405            13,764,766         9,343,431           11,623,671            
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 886,750              140,000              90,000                    534,750              120,000              40,000                    
หุ้นกู ้ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 14 11,100,000         13,100,000         9,350,000              11,100,000         13,100,000         9,350,000              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 532                      628                      1,001                      -                           -                           -                            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6 233,233              237,814              240,765                  78,408                 83,559                 115,279                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 192,125              175,929              129,855                  106,815              102,093              108,688                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,809                   2,888                   -                              -                           -                           -                            
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,416,449         13,657,259         9,811,621              11,819,973         13,405,652         9,613,967              
รวมหน้ีสิน 27,524,699         24,904,352         22,303,026            25,584,739         22,749,083         21,237,638            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,912           3,145,912           3,145,912              3,145,912           3,145,912           3,145,912              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุ้นสามญั 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899           3,145,899           3,145,899              3,145,899           3,145,899           3,145,899              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 89,416                 89,416                 89,416                    89,416                 89,416                 89,416                    
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 314,591              314,591              314,591                  314,591              314,591              314,591                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,032,229         20,954,102         18,100,595            19,913,905         18,982,859         16,545,564            
องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุ้น (18)                      (10)                      -                              -                           -                           -                              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 25,582,117         24,503,998         21,650,501            23,463,811         22,532,765         20,095,470            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (13,927)               (13,440)               (3,627)                    -                           -                           -                              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,568,190         24,490,558         21,646,874            23,463,811         22,532,765         20,095,470            
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 53,092,889         49,394,910         43,949,900            49,048,550         45,281,848         41,333,108            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 7,502,601            5,266,887            3,173,513            3,818,174            
รายไดค้่าบริการ 151,892               122,143               -                          -                          
รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 136,002               126,460               136,002               126,460               
ดอกเบ้ียรับ -                          4                          233,279               144,583               
เงินปันผลรับ 6, 7, 8 -                          -                          510,268               525,739               
รายไดอ่ื้น 9,596                   7,175                   10,791                 4,424                   
รวมรายได้ 7,800,091            5,522,669            4,063,853            4,619,380            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5,169,494            3,580,170            2,187,632            2,610,079            
ตน้ทุนบริการ 60,008                 49,352                 -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 609,345               454,443               264,981               320,433               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 891,494               473,062               409,559               353,067               
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11,599                 24,955                 -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 6,741,940            4,581,982            2,862,172            3,283,579            
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,058,151            940,687               1,201,681            1,335,801            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 293,016               150,055               -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,351,167            1,090,742            1,201,681            1,335,801            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (45,109)               (34,044)               (152,955)              (128,252)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,306,058            1,056,698            1,048,726            1,207,549            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (228,418)              (191,738)              (117,680)              (136,045)              
กําไรสําหรับงวด 1,077,640            864,960               931,046               1,071,504            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (8)                        -                          -                          -                          
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษี (8)                        -                          -                          -                          
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   สาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน -                          794                      -                          5,125                   
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          (902)                    -                          (1,025)                 
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษี -                          (108)                    -                          4,100                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (8)                        (108)                    -                          4,100                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,077,632            864,852               931,046               1,075,604            

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,078,127            866,776               931,046               1,071,504            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (487)                    (1,816)                 
รวม 1,077,640            864,960               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,078,119            866,668               931,046               1,075,604            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (487)                    (1,816)                 
รวม 1,077,632            864,852               

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.343                   0.276                   0.296                   0.341                   
   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,145,899            3,145,899            3,145,899            3,145,899            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,306,058            1,056,698            1,048,726            1,207,549            
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 20,317                 16,695                 9,153                   7,224                   
   ค่าตดัจาํหน่าย 4,876                   3,851                   4,259                   3,489                   
   โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (1,353)                 -                          -                          -                          
   โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของสินคา้คงเหลือ (119)                    -                          -                          -                          
   กาํไรจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (716)                    -                          -                          -                          
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 11,704                 (45)                      (3)                        (45)                      
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (293,016)              (150,055)              -                          -                          
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (510,268)              (525,739)              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,441                 8,231                   4,967                   6,535                   
   ดอกเบ้ียรับ -                          (4)                        (233,279)              (144,583)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 35,446                 25,714                 148,393               122,360               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,099,638            961,085               471,948               676,790               
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (819,667)              69,071                 47,989                 106,262               
   สินคา้คงเหลือ (1,363,071)           (2,711,589)           1,423,860            1,566,888            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 354                      (13,305)               502                      (2,742)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 461,460               (241,858)              (57,595)               (320,784)              
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 9,234                   86,473                 (1,514)                 (14,269)               
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (5,821)                 (8,820)                 (5,151)                 (7,776)                 
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (617,873)              (1,858,943)           1,880,039            2,004,369            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (245)                    -                          (245)                    -                          
   จ่ายดอกเบ้ีย (243,703)              (179,128)              (239,270)              (180,342)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (91,903)               (69,090)               (37,574)               (47,251)               
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (953,724)              (2,107,161)           1,602,950            1,776,776            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          3,409,400            1,313,109            
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (7,347,800)           (5,712,034)           
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (473,812)              -                          (487,000)              (3,000)                 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ -                          (261,120)              -                          (261,120)              
เงินปันผลรับ 363,108               87,739                 510,268               525,739               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 867                      48                        215                      48                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (70,925)               (10,739)               (42,494)               (5,291)                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (382)                    -                          (110)                    -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                          4                          -                          3,000                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (181,144)              (184,068)              (3,957,521)           (4,139,549)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 3,110,000            1,239,100            3,820,000            1,560,100            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527,000               -                          626,000               160,400               
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (112,000)              (438,000)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,016,750            -                          684,750               -                          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (270,000)              (90,000)               (270,000)              (40,000)               
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                          3,000,000            -                          3,000,000            
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (1,850,000)           (1,750,000)           (1,850,000)           (1,750,000)           
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (92)                      (86)                      -                          -                          
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,533,658            2,399,014            2,898,750            2,492,500            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (8)                        -                          -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,398,782            107,785               544,179               129,727               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 951,260               1,054,169            217,441               540,591               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตุ 3) 2,350,042            1,161,954            761,620               670,318               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   โอนบญัชีสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา -                          38,951                 -                          -                          
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,143                 -                          12,143                 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ผลต่างจากการ ส่วนของผูม้ี

จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ที่เป็นเงินตรา ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561- ตามที่รายงานไว้เดมิ 3,145,899         89,416              314,591            18,086,738       -                        21,636,644       (3,627)               21,633,017       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                        -                        -                        13,857              -                        13,857              -                        13,857              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง 3,145,899         89,416              314,591            18,100,595       -                        21,650,501       (3,627)               21,646,874       
กาํไรสาํหรับงวด- ปรับปรุงใหม่ 2 -                        -                        -                        866,776            -                        866,776            (1,816)               864,960            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        (108)                  -                        (108)                  -                        (108)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561- หลังการปรับปรุง 3,145,899         89,416              314,591            18,967,263       -                        22,517,169       (5,443)               22,511,726       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562- ตามที่รายงานไว้เดมิ 3,145,899         89,416              314,591            20,842,850       (10)                    24,392,746       (13,440)             24,379,306       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                        -                        -                        111,252            -                        111,252            -                        111,252            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - หลังการปรับปรุง 3,145,899         89,416              314,591            20,954,102       (10)                    24,503,998       (13,440)             24,490,558       
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        1,078,127         -                        1,078,127         (487)                  1,077,640         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (8)                      (8)                      -                        (8)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 3,145,899         89,416              314,591            22,032,229       (18)                    25,582,117       (13,927)             25,568,190       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561- ตามที่รายงานไว้เดิม 3,145,899                89,416                       314,591                   16,545,393              20,095,299              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                              -                                 -                              171                          171                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง 3,145,899                89,416                       314,591                   16,545,564              20,095,470              
กาํไรสาํหรับงวด- ปรับปรุงใหม่ 2 -                              -                                 -                              1,071,504                1,071,504                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                                 -                              4,100                       4,100                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561- หลังการปรับปรุง 3,145,899                89,416                       314,591                   17,621,168              21,171,074              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562- ตามที่รายงานไว้เดิม 3,145,899                89,416                       314,591                   18,982,859              22,532,765              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                              -                                 -                              -                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - หลังการปรับปรุง 3,145,899                89,416                       314,591                   18,982,859              22,532,765              
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                                 -                              931,046                   931,046                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 3,145,899                89,416                       314,591                   19,913,905              23,463,811              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 
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บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี  170/57   

อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง

กาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส                       

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 

“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบ

การเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยในระหว่างงวดปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัจากการจดัตั้งบริษทัย่อยและการลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติมตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 7 
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 โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ 

อตัราร้อยละ                

ของการถือหุน้ 

   

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดัและบริษทัยอ่ย 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดัและบริษทัยอ่ย                       พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดัและบริษทัยอ่ย  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ใหบ้ริการ ไทย 100 100 

บริษทั กรุงเทพ ซิต้ีสมาร์ท จาํกดั ใหบ้ริการ ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั                                                     พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอพี เอม็อี 10 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอพี เอม็อี 12 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอพี เอม็อี 15 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอพี เอม็อี 16 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 

บริษทั เอพี เอม็อี 17 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 

บริษทั เอพี เอม็อี 18 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ 

อตัราร้อยละ                

ของการถือหุน้ทางออ้ม 

   

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั                            

(ถือหุน้โดยบริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี           

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ร้อยละ 100) 

รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จาํกดั                            

(ถือหุน้โดยบริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี           

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ร้อยละ 100) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  

(ถือหุน้โดยบริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั 

ร้อยละ 100) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั        

(ถือหุน้โดยบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ร้อยละ 98) 

ใหบ้ริการ ไทย 98 98 

บริษทั เคลย ์มอร์ อินโนเวชัน่ แล็บ จาํกดั 

  (ถือหุน้โดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี 

  พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการ ไทย 100 100 

บริษทั อาร์ซี 1 จาํกดั                                                

(ถือหุน้โดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี      

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ร้อยละ 100) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาร์ซี 2 จาํกดั                                                

(ถือหุน้โดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี      

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ร้อยละ 100) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั วาริ ดิจิตอล จาํกดั 

 (ถือหุน้โดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี 

 พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการ ไทย 100 100 

SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. 

  (ถือหุน้โดยบริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ 

  จาํกดั ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการ สิงคโปร์ 100 100 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการ

รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการ

เงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้นโยบายการบญัชีน้ีมา

ตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบติัท่ีผ่อนปรนเก่ียวกบัการไม่เปิดเผยผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน

ฉบบัน้ีมาใชต่้องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซ่ึง 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลักการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้

เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือ

ปฏิบติั  

การรับรู้รายได้ 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดั

เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ย

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีระยะเวลาของการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์จะรับรู้สําหรับตน้ทุนในการ

ไดม้าซ่ึงสัญญามีระยะเวลาหน่ึงงวดหรือสั้นกวา่ กิจการจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ  
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มา

ถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับยอ้นหลังงบการเงินของงวดก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,587 214 - 214 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 105,982 13,686 - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,317) (43) - (43) 

รวมสินทรัพย์ 111,252 13,857 - 171 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม 111,252 13,857 - 171 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 111,252 13,857 - 171 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 111,252 13,857 - 171 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 กาํไรสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  

31 มีนาคม 2561  

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                        

เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กาํไรขาดทุน   

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ (96,370) (70,875) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (102,476) (70,778) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 52,855 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,221 (19) 

กาํไรสําหรับงวด 57,740 (78) 

   

การแบ่งปันกาํไร   

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 57,740 (78) 

   

กาํไรต่อหุ้น (บาท)   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.019 - 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

-      ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ค่านายหนา้ท่ี

จ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใช้จ่ายอยา่งเป็น

ระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

เม่ือเกิดรายการ 

-  การจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ – บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนบา้น

หรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการหมู่บ้านหรือ

อาคารชุดพกัอาศยั โดยจ่ายแทนลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่รายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ ดงันั้น

จึงต้องบันทึกรายการดังกล่าวหักจากมูลค่ารายได้ในสัญญาท่ีทํากับลูกค้า จากเดิมท่ีบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 

31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินสด 2,285 2,189 1,720 1,038 

เงินฝากธนาคาร 2,348,306 949,620 760,449 216,952 

รวม 2,350,591 951,809 762,169 217,990 

หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ (549) (549) (549) (549) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,350,042 951,260 761,620 217,441 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชข้า้งตน้เป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็น

ประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯ 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหน้ีการคา้:     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระหน้ี 46,088 113,736 - 71,449 

เกินกาํหนดชาํระ     

ไม่เกิน 12 เดือน 23,314 26,144 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,335 1,974 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 70,737 141,854 - 71,449 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,327) (1,974) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 69,410 139,880 - 71,449 

ลูกหน้ีอ่ืน:     

ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร 10,618 4,762 - - 

อ่ืนๆ 253,523 241,567 98,069 95,482 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 264,141 246,329 98,069 95,482 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,246) (3,246) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 260,895 243,083 98,069 95,482 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 330,305 382,963 98,069 166,931 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5.   สินค้าคงเหลือ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดสาํหรับโครงการท่ีดาํเนินการอยูด่งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม

2561 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้งวด 85 74 40 53 

จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ (4) (21) (4) (14) 

จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ 7 29 - 1 

จาํนวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะ

ของกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - 3 - - 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูส้ิ่นงวด 88 85 36 40 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวน 28,291 ลา้นบาท และ 24,342 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการ: 6,716 ลา้นบาท และ 7,514 ลา้น

บาท ตามลาํดบั) ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

จากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 13 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

เขา้เป็นตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

ของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                                                        

ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 109,603 107,607 - 16,340 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละตอ่ปี) 3.30 - 4.10 2.75 - 4.28 - 2.75 - 3.16 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  นโยบายการกาํหนดราคา  

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

รายไดค้่าธรรมเนียมการคํ้า

ประกนั 

- - 7,534 3,640 อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ                  

ภาระคํ้าประกนัคงคา้งถวัเฉล่ีย 

รายไดค้่าเช่า - - 1,104 1,104 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 233,279 144,583 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี            

(2561: ร้อยละ 3.35 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 147,160 438,000 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ตน้ทุนขาย - - 67,408 101,495 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร 

- - 16,286 26,473 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 7,454 9,489 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี            

(2561: ร้อยละ 3.35 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      

รายไดค้่าบริหารจดัการ 136,002 126,460 136,002 126,460 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดค้่าบริการ 1,097 3,384 - - ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 363,108 87,739 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน      

ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร 

3,735 2,521 3,735 2,521 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั - - 53,907 30,906 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั - - 239,863 136,513 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 155,785 78,721 

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั - - 1,149 787 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั - - 20,352 16,293 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั - - 15,964 12,232 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั - - 29,711 16,363 

บริษทั เอพี เอม็อี 10 จาํกดั - - 4,294 565 

บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั - - 294 - 

บริษทั เอพี เอม็อี 12 จาํกดั - - 4,516 177 

บริษทั เอพี เอม็อี 15 จาํกดั - - 1 - 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 525,836 292,557 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ซิกเนเจอร์แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  - - 44,175 44,175 

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั - - 6,754 18,585 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 50,929 62,760 

     

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั  - - 1 8,154 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั   - - - 5 

บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั - - 5,899 1,780 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั - - 12 2,606 

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั - - - 2,304 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,912 14,849 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จาํกดั - - 14,639 7,854 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั - - 238 - 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั - - 1,145 475 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 16,022 8,329 

     

เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั - - 578 458 

รวมเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 578 458 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

31 มีนาคม 

ช่ือบริษทั 2561 ใหกู้เ้พ่ิม รับชาํระ 2562 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั 2,896,000 334,000 (610,000) 2,620,000 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 12,052,700 3,050,300 (1,719,000) 13,384,000 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  8,611,000 2,097,000 (460,000) 10,248,000 

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั 44,100 2,000 - 46,100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั 695,600 14,000 (528,400) 181,200 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั 492,000 6,000 (92,000) 406,000 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั 1,548,000 160,500 - 1,708,500 

บริษทั เอพี เอม็อี 10 จาํกดั 211,000 360,000 - 571,000 

บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั - 120,000 - 120,000 

บริษทั เอพี เอม็อี 12 จาํกดั 174,000 1,202,000 - 1,376,000 

บริษทั เอพี เอม็อี 15 จาํกดั - 2,000 - 2,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,724,400 7,347,800 (3,409,400) 30,662,800 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

31 มีนาคม 

ช่ือบริษทั 2561 กูเ้พ่ิม จ่ายชาํระ 2562 

บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จาํกดั 820,300 93,000 (93,000) 820,300 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั - 527,000 - 527,000 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั 81,000 6,000 (19,000) 68,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 901,300 626,000 (112,000) 1,415,300 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและครบ

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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14 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ                                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   25,210 23,113 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   1,764 2,118 

รวม   26,974 25,231 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.4 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ค่าเผือ่การดอ้ยค่า เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินปันผลรับสาํหรับ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน สุทธิ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

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

    ร้อยละ ร้อยละ         

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 300 300 100 100 294 294 - - 294 294 - - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 896 896 100 100 407 407 - - 407 407 - - 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 500 500 100 100 500 500 - - 500 500 - - 

บริษทั สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ให้บริการ 5 5 100 100 5 5 - - 5 5 - - 

บริษทั กรุงเทพ ซิต้ีสมาร์ท จาํกดั ให้บริการ 4 4 100 100 4 4 - - 4 4 30 - 

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 39 39 100 100 39 39 (25) (25) 14 14 - - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 300 300 100 100 300 300 - - 300 300 - - 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 - - 50 50 25 - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2013) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - 438 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 400 400 100 100 400 400 - - 400 400 - - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 768 768 100 100 770 770 - - 770 770 92 - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 10 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 11 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 12 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 15 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 16 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 17 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 18 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 440 - 100 - 484 - - - 484 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      3,261 2,774 (25) (25) 3,236 2,749 147 438 
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การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ย

เพิ่มเติมในปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 16 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 โดย

บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

(ข) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 17 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 โดย

บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

(ค) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 18 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 โดย

บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

การลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท                   

เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั จาก บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทัฯ

จาํนวน 66 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 99.99  ในราคาหุ้นละ 7.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 484 

ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ดําเนินการซ้ือและลงนามในเอกสารการรับโอนหุ้นสามัญข้างต้นในวนัท่ี               

27 มีนาคม 2562 ดังนั้ นบริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ และบริษัทฯได้นํา                 

งบการเงินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี               

27 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพย ์โดย

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั ณ วนัท่ีซ้ือ มี

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,188 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527,000 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 242 

อุปกรณ์  11 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,399 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,577 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 9 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (19,573) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการคา้งจ่าย (22,885) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (32) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (14,809) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (171) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,240) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 484,716 

  

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 484,000 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (10,188) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 473,812 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือน 

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

(ปรับปรุง

ใหม่)   

บริษทั เอพี เอม็อี (สุขมุวิท) จาํกดั                            พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - 21 

บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จาํกดั                           พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - 8 

บริษทั เอพี เอม็อี (อโศก) จาํกดั                                    พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - 24 

บริษทั เอพี (เอกมยั) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 183 183 269 270 181 - 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 4,582 4,582 4,158 4,227 182 35 

รวม    4,765 4,765 4,427 4,497 363 88 
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8.2 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก

การลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั เอพี เอม็อี (สุขมุวทิ) จาํกดั    - 13 

บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จาํกดั  - 12 

บริษทั เอพี เอม็อี (อโศก) จาํกดั  - 18 

บริษทั เอพี (เอกมยั) จาํกดั 179 (2) 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 114 109 

รวม 293 150 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 74,826 49,041 

เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) 1,399 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,199) (830) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562       75,026 48,211 
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10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 407,740 153,232 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 70,925 42,494 

เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) 11 - 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,143) (12,143) 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (12,571) (212) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (19,118) (8,323) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562       434,844 175,048 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                         

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 17,343 11,648 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 382 110 

รับโอนจากสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 12,143 12,143 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,876) (4,259) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562       24,992 19,642 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางส่วนคํ้าประกนัโดย

การจดจาํนองท่ีดินโครงการบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
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13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินกูย้มืระยะยาว 886,750 140,000 534,750 120,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด             

ชาํระภายในหน่ึงปี 886,750 140,000 534,750 120,000 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของแต่ละโครงการของ

บริษทัฯ ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยหลายแห่งคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ และโดยการจดจาํนองท่ีดิน

โครงการของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้เป็น

จาํนวนเงิน 5,130 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 586 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2561: 4,617 ล้านบาท (เฉพาะ

กิจการ: 1,314 ลา้นบาท)) 
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14.  หุ้นกู้   

 หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และ

ไม่มีหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

ช่ือหุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อาย ุ วนัท่ีครบกาํหนด 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

    (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2562 - 350 - 350 

AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน  27 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000 

AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500 

AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี  10 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000 

AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกราคม 2562 - 1,000 - 1,000 

AP191C ร้อยละ 2.55 ต่อปี 2 ปี 19 มกราคม 2562 - 500 - 500 

AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500 

AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 500 500 500 500 

AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภาพนัธ์ 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 

AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 

AP217A ร้อยละ 2.32 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2564 1,500 1,500 1,500 1,500 

AP221A ร้อยละ 2.40 ต่อปี 4 ปี 22 มกราคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500 

AP222A ร้อยละ 2.81 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 7 กุมภาพนัธ์ 2565 500 500 500 500 

AP228A ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 7 สิงหาคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500 

AP228B ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 24 สิงหาคม 2565 500 500 500 500 

AP218A ร้อยละ 2.60 ต่อปี 2 ปี 11 เดือน 24 วนั 17 สิงหาคม 2564 100 100 100 100 

AP20DA ร้อยละ 2.78 ต่อปี 2 ปี 25 ธนัวาคม 2563 1,000 1,000 1,000 1,000 

AP21DA ร้อยละ 3.13 ต่อปี 3 ปี 25 ธนัวาคม 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวม      15,100 16,950 

หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (4,000) (3,850) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      11,100 13,100 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 16,950 

หกั: หุน้กูท่ี้ชาํระคืนระหวา่งงวด (1,850) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562  15,100 

ภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสําคญับางประการ เช่น การ

ดาํรงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นตน้ 
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15. ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 

2561 จากกาํไรหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีคูณดว้ย

อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:  

(ปรับปรุง

ใหม่)  

(ปรับปรุง

ใหม่) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 259,717 208,414 124,895 133,854 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (31,299) (16,676) (7,215) 2,191 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 228,418 191,738 117,680 136,045 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไรจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  - 902 - 1,025 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

17. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการบญัชี

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

  

(ปรับปรุง

ใหม่)  

(ปรับปรุง

ใหม่)  

(ปรับปรุง

ใหม่)  

(ปรับปรุง

ใหม่)  

(ปรับปรุง

ใหม่)  

(ปรับปรุง

ใหม่) 

รายได้             

รายไดจ้ากภายนอก             

รายไดจ้ากการขาย 5,986 3,933 1,517 1,334 - - 7,503 5,267 - - 7,503 5,267 

รายไดค้่าบริหารจดัการและ           

  รายไดค้่าบริการ - - - - 288 249 288 249 - - 288 249 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 178 127 178 127 (178) (127) - - 

รวมรายได้ทั้งส้ิน 5,986 3,933 1,517 1,334 466 376 7,969 5,643 (178) (127) 7,791 5,516 

ผลการดาํเนินงาน              

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,536 951 225 284 243 259 2,004 1,494 (52) (60) 1,952 1,434 

รายไดอ่ื้น           10 7 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน                         

การร่วมคา้           293 150 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (45) (34) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (904) (500) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้           1,306 1,057 

ภาษีเงินได ้           (228) (192) 

กาํไรสําหรับงวด           1,078 865 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือท่ีดินกับบริษัทอ่ืนและ

บุคคลภายนอก ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินคงเหลือท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

3,777 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 198 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 3,267 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานกังาน ยานพาหนะ และ

พื้นท่ีโฆษณา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 181 161 87 72 

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 67 82 50 62 

18.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาในการพฒันาโครงการ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้มีภาระผกูพนัตามสญัญาในการพฒันาโครงการตามรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัฯ   

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 1,172 1,444 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั 601 662 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั                             2,432 2,350 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 1,357 887 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั  11 18 

บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จาํกดั 3 4 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั 10 15 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จาํกดั 1 - 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั 1 2 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จาํกดั 226 107 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั 498 31 

บริษทั เอพี เอม็อี 10 จาํกดั 3 - 

กิจการร่วมคา้   

บริษทั เอพี (เอกมยั) จาํกดั 14 27 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 5,775 5,662 

รวม 12,104 11,209 
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18.4 การคํา้ประกนั 

ก) บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือธนาคารของบริษทัยอ่ยตาม

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัท่ีไดรั้บการคํ้าประกนั 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั  1,975 1,975 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 8,486 6,971 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 3,092 2,093 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั  330 330 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั  230 230 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั 25 25 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จาํกดั 680 412 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั 565 - 

รวม 15,383 12,036 

ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกันให้กับ

หน่วยงานราชการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวกบัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค การซ้ือสินคา้ 

และการใชไ้ฟฟ้า ตามรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัฯ   

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 1,224 1,235 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั 540 495 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  1,730 1,269 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั และบริษทัยอ่ย 478 354 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั 1 1 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั 7 5 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จาํกดั 37 - 

รวม 4,017 3,359 
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18.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องเป็นจาํเลยร่วมในคดีแพง่เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย โดยมี

ทุนทรัพยร์วมจาํนวน 89 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีความอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ อยา่งไรก็

ตาม ทางฝ่ายบริหารของบริษทัฯ คาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญั ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ได้

บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ถูกกล่าวหาวา่ทาํผิดสัญญา ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 175 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯ คาดวา่ผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจริงจะไม่เกินกวา่ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น

งบการเงิน  

19.   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

19.1 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี

ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและมีผลกระทบให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานเพิ่มข้ึน 6.2 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดย

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 แลว้ 

สําหรับพนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยอ่ืนๆในกลุ่มบริษทัและกิจการร่วมคา้ซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึน

ไปนั้นมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 400 วนั ดงันั้นการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจึงไม่

ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีบนัทึกอยูใ่นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยอ่ืนๆท่ีเหลือและกิจการร่วมคา้ 

19.2 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.4 บาท โดยกาํหนดการจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

19.3 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้ออกและเสนอขายหุ้นกูจ้าํนวน  3.0 

ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 3,000 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิด

ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อายุ 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้น

กู ้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.17 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี       17 

พฤษภาคม 2566 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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