
  

 

 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 



 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ            
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและ
น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล  ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผล
กำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 



  

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2 เก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชี เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ มำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่ง
มีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

 

 
 

สำธิดำ รัตนำนุรักษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4753 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหำคม 2562 
 



บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,511,382            951,260               1,054,169               419,632               217,441               540,591                  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 307,243               382,963               390,570                  91,533                 166,931               262,470                  

สินคา้คงเหลือ 5 45,488,490          41,149,117          35,424,615             7,908,511            9,858,649            16,245,120             

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                          -                          -                              690,562               292,557               843,449                  

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                          -                          -                              30,295,600          26,724,400          15,229,100             

เงินมดัจาํค่าวสัดุก่อสร้าง 177,846               83,204                 49,261                    8,361                   11,451                 23,415                    

เงินมดัจาํค่าทีดิน 1,569,771            719,594               822,211                  22,000                 -                          3,750                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 49,054,732          43,286,138          37,740,826             39,436,199          37,271,429          33,147,895             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 3 549                      549                      993                         549                      549                      549                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          -                              5,839,206            2,749,040            2,562,160               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 4,454,922            4,496,984            4,809,089               4,944,505            4,765,495            5,215,315               

ทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 679,074               679,074               654,423                  146,757               146,757               144,457                  

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 9 73,795                 74,826                 70,648                    47,371                 49,041                 52,410                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 455,693               407,740               265,111                  222,433               153,232               63,939                    

ค่าความนิยม 100,063               100,063               100,063                  -                          -                          -                              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 77,627                 17,343                 29,335                    32,097                 11,648                 25,520                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 319,062               258,192               194,835                  96,417                 96,106                 90,377                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 79,038                 74,001                 84,577                    40,492                 38,551                 30,486                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,239,823            6,108,772            6,209,074               11,369,827          8,010,419            8,185,213               

รวมสินทรัพย์ 55,294,555          49,394,910          43,949,900             50,806,026          45,281,848          41,333,108             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 12 6,645,154            3,184,632            5,661,853               6,114,654            2,474,632            4,800,853               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6 1,968,882            1,617,153            1,232,109               767,083               771,058               787,221                  

ดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                          -                          -                              27,675                 8,329                   11,981                    

ดอกเบียคา้งจ่าย 146,809               159,797               133,844                  146,561               159,556               133,656                  

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                          -                          -                              1,477,048            901,300               1,137,700               

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 4,000,000            3,850,000            3,300,000               4,000,000            3,850,000            3,300,000               

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 382                      373                      355                         -                          -                          -                              

รายไดรั้บล่วงหนา้ 314,019               248,773               304,361                  28,440                 23,758                 152,198                  

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัโครงการคา้งจ่าย 469,542               440,519               383,763                  170,367               198,391               255,579                  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,192,937            1,472,502            1,115,711               641,941               826,246               838,049                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 223,300               273,344               359,409                  107,006               130,161               206,434                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 14,961,025          11,247,093          12,491,405             13,480,775          9,343,431            11,623,671             

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 976,750               140,000               90,000                    324,750               120,000               40,000                    

หุน้กู ้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 14 14,100,000          13,100,000          9,350,000               14,100,000          13,100,000          9,350,000               

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 435                      628                      1,001                      -                          -                          -                            

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 6 253,494               237,814               240,765                  76,569                 83,559                 115,279                  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 202,113               175,929               129,855                  111,536               102,093               108,688                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,809                   2,888                   -                              -                          -                          -                            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 15,536,601          13,657,259          9,811,621               14,612,855          13,405,652          9,613,967               

รวมหนีสิน 30,497,626          24,904,352          22,303,026             28,093,630          22,749,083          21,237,638             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 3,145,912,151 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,145,912            3,145,912            3,145,912               3,145,912            3,145,912            3,145,912               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

      หุน้สามญั 3,145,899,495 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,145,899            3,145,899            3,145,899               3,145,899            3,145,899            3,145,899               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 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 21,262,120          20,954,102          18,100,595             19,162,490          18,982,859          16,545,564             

องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ (41)                      (10)                      -                              -                          -                          -                              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 24,811,985          24,503,998          21,650,501             22,712,396          22,532,765          20,095,470             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (15,056)               (13,440)               (3,627)                     -                          -                          -                              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,796,929          24,490,558          21,646,874             22,712,396          22,532,765          20,095,470             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 55,294,555          49,394,910          43,949,900             50,806,026          45,281,848          41,333,108             

-                          -                          -                              -                          -                          -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4,529,827             6,217,402             1,485,944             3,903,683             

รายไดค้่าบริการ 124,863                163,172                -                           -                           

รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 107,075                80,998                  107,075                80,998                  

ดอกเบียรับ 3,987                    6,166                    258,820                181,080                

เงินปันผลรับ 6, 7, 8 -                           -                           289,988                198,662                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 27,296                  5,164                    41,600                  7,860                    

รายไดอื้น 10,050                  7,246                    15,445                  8,576                    

รวมรายได้ 4,803,098             6,480,148             2,198,872             4,380,859             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,130,194             4,217,628             1,031,631             2,638,472             

ตน้ทุนบริการ 47,171                  64,259                  -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 505,977                469,208                170,894                268,055                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 631,616                783,973                252,825                379,337                

ค่าใชจ่้ายอืน 50                         60,459                  24                         -                           

รวมค่าใช้จ่าย 4,315,008             5,595,527             1,455,374             3,285,864             

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 488,090                884,621                743,498                1,094,995             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 167,235                530,084                -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 655,325                1,414,705             743,498                1,094,995             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (80,525)                (34,392)                (180,065)              (152,719)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 574,800                1,380,313             563,433                942,276                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (87,682)                (191,954)              (56,492)                (150,393)              

กาํไรสําหรับงวด 487,118                1,188,359             506,941                791,883                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 39                         10                         -                           -                           

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษี 39                         10                         -                           -                           

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน -                           (10,857)                -                           -                           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 -                           2,171                    -                           -                           

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษี -                           (8,686)                  -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 39                         (8,676)                  -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 487,157                1,179,683             506,941                791,883                

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 488,247                1,190,693             506,941                791,883                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (1,129)                  (2,334)                  

รวม 487,118                1,188,359             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 488,286                1,182,017             506,941                791,883                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (1,129)                  (2,334)                  

รวม 487,157                1,179,683             

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.155                    0.378                    0.161                    0.252                    

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 3,145,899             3,145,899             3,145,899             3,145,899             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 12,032,428           11,484,289           4,659,457             7,721,857             

รายไดค้่าบริการ 276,755                285,315                -                           -                           

รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 243,077                207,458                243,077                207,458                

ดอกเบียรับ 3,987                    6,170                    492,099                325,663                

เงินปันผลรับ 6, 7, 8 -                           -                           800,256                724,401                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 27,296                  5,164                    41,600                  7,860                    

รายไดอื้น 19,646                  14,421                  26,236                  13,000                  

รวมรายได้ 12,603,189           12,002,817           6,262,725             9,000,239             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 8,299,688             7,797,798             3,219,263             5,248,551             

ตน้ทุนบริการ 107,179                113,611                -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,115,322             923,651                435,875                588,488                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,523,110             1,257,035             662,384                732,404                

ค่าใชจ่้ายอืน 11,649                  85,414                  24                         -                           

รวมค่าใช้จ่าย 11,056,948           10,177,509           4,317,546             6,569,443             

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,546,241             1,825,308             1,945,179             2,430,796             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 460,251                680,139                -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,006,492             2,505,447             1,945,179             2,430,796             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (125,634)              (68,436)                (333,020)              (280,971)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,880,858             2,437,011             1,612,159             2,149,825             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (316,100)              (383,692)              (174,172)              (286,438)              

กาํไรสําหรับงวด 1,564,758             2,053,319             1,437,987             1,863,387             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 31                         10                         -                           -                           

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษี 31                         10                         -                           -                           

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน -                           (10,063)                -                           5,125                    

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 -                           1,269                    -                           (1,025)                  

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษี -                           (8,794)                  -                           4,100                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 31                         (8,784)                  -                           4,100                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,564,789             2,044,535             1,437,987             1,867,487             

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,566,374             2,057,469             1,437,987             1,863,387             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (1,616)                  (4,150)                  

รวม 1,564,758             2,053,319             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,566,405             2,048,685             1,437,987             1,867,487             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (1,616)                  (4,150)                  

รวม 1,564,789             2,044,535             

กาํไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.498                    0.654                    0.457                    0.592                    

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 3,145,899             3,145,899             3,145,899             3,145,899             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,880,858             2,437,011             1,612,159             2,149,825             

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 42,528                  33,293                  19,573                  14,066                  

   ค่าตดัจาํหน่าย 10,798                  7,775                    8,210                    7,019                    

   หนีสงสยัจะสูญ(โอนกลบัรายการ) (1,242)                  26,194                  -                           -                           

   โอนกลบัรายการค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (119)                     -                           -                           -                           

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 12,052                  (26)                       24                         (30)                       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (460,251)              (680,139)              -                           -                           

   กาํไรจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (716)                     -                           -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (27,296)                (5,164)                  (41,600)                (7,860)                  

   รายไดเ้งินปันผล -                           -                           (800,256)              (724,401)              

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26,675                  23,030                  9,934                    11,353                  

   ภาษีเงินไดต้ดัจ่าย 140                       2,566                    -                           -                           

   ดอกเบียรับ (3,987)                  (6,170)                  (492,099)              (325,663)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 106,266                50,386                  323,838                268,659                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,585,706             1,888,756             639,783                1,392,968             

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (875,204)              535,549                56,488                  102,325                

   สินคา้คงเหลือ (5,282,396)           (5,348,959)           1,950,138             3,414,243             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,384)                  (16,097)                (1,941)                  (1,807)                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 67,911                  17,096                  (216,304)              (379,680)              

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 65,246                  (32,731)                4,682                    (68,715)                

   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 14,440                  (5,289)                  (6,990)                  (8,559)                  

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (4,428,681)           (2,961,675)           2,425,856             4,450,775             

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (491)                     (553)                     (491)                     (20,239)                

   จ่ายดอกเบีย (351,032)              (293,878)              (337,465)              (285,112)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (442,947)              (564,338)              (197,638)              (309,478)              

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (5,223,151)           (3,820,444)           1,890,262             3,835,946             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง -                           444                       -                           -                           

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           11,485,620           5,381,914             

เงินสดจ่ายเพือใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           (15,056,820)         (11,874,114)         

เงินสดจ่ายเพือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (473,812)              (789,821)              (3,091,166)           (936,300)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,493)                  2,942                    42,600                  8,860                    

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในกิจการร่วมคา้ (179,010)              (473,280)              (179,010)              (473,280)              

เงินปันผลรับ 653,096                286,401                800,256                724,401                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,575                    589                       791                       422                       

เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์ (132,187)              (59,670)                (100,062)              (32,984)                

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (40,562)                (450)                     (16,516)                (416)                     

เงินสดรับจากดอกเบีย 3,987                    6,170                    94,094                  8,317                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (169,406)              (1,026,675)           (6,020,213)           (7,193,180)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 19,519,300           22,638,040           13,421,500           19,478,040           

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (15,691,800)         (20,159,940)         (9,761,500)           (18,015,941)         

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 527,000                1,585,000             702,748                1,934,500             

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           (127,000)              (486,000)              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 2,186,750             1,033,000             684,750                500,000                

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (480,000)              (127,000)              (480,000)              (77,000)                

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 3,000,000             3,000,000             3,000,000             3,000,000             

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู ้ (1,850,000)           (1,750,000)           (1,850,000)           (1,750,000)           

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (184)                     (175)                     -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (1,258,356)           (1,100,503)           (1,258,356)           (1,100,503)           

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 5,952,710             5,118,422             4,332,142             3,483,096             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขนึ(ลดลง) (31)                       10                         -                           -                           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 560,122                271,313                202,191                125,862                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 951,260                1,054,169             217,441                540,591                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด (หมายเหตุ 3) 1,511,382             1,325,482             419,632                666,453                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   โอนบญัชีสินคา้คงเหลือเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                           3,532                    -                           -                           

   โอนบญัชีสินคา้คงเหลือเป็นทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา -                           46,361                  -                           7,410                    

   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณเ์ป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,520                  1,000                    12,143                  -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ผลต่างจากการ ส่วนของผูมี้

จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน สาํรอง ทีเป็นเงินตรา ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561- ตามทรีายงานไว้เดมิ 3,145,899          89,416               314,591             18,086,738        -                           21,636,644        (3,627)                21,633,017        

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                         -                         -                         13,857               -                           13,857               -                         13,857               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899          89,416               314,591             18,100,595        -                           21,650,501        (3,627)                21,646,874        

เงินปันผลจ่าย 17 -                         -                         -                         (1,100,503)         -                           (1,100,503)         -                         (1,100,503)         

กาํไรสาํหรับงวด- ปรับปรุงใหม่ 2 -                         -                         -                         2,057,469          -                           2,057,469          (4,150)                2,053,319          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         (8,794)                10                         (8,784)                -                         (8,784)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2561 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899          89,416               314,591             19,048,767        10                         22,598,683        (7,777)                22,590,906        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562- ตามทรีายงานไว้เดมิ 3,145,899          89,416               314,591             20,842,850        (10)                       24,392,746        (13,440)              24,379,306        

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                         -                         -                         111,252             -                           111,252             -                         111,252             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899          89,416               314,591             20,954,102        (10)                       24,503,998        (13,440)              24,490,558        

เงินปันผลจ่าย 17 -                         -                         -                         (1,258,356)         -                           (1,258,356)         -                         (1,258,356)         

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         1,566,374          -                           1,566,374          (1,616)                1,564,758          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (31)                       (31)                     -                         (31)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 3,145,899          89,416               314,591             21,262,120        (41)                       24,811,985        (15,056)              24,796,929        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561- ตามทรีายงานไว้เดิม 3,145,899                89,416                        314,591                   16,545,393              20,095,299              

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                               -                                 -                               171                          171                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899                89,416                        314,591                   16,545,564              20,095,470              

เงินปันผลจ่าย 17 -                               -                                 -                               (1,100,503)               (1,100,503)               

กาํไรสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 2 -                               -                                 -                               1,863,387                1,863,387                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                                 -                               4,100                       4,100                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561  - หลงัการปรับปรุง 3,145,899                89,416                        314,591                   17,312,548              20,862,454              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562- ตามทรีายงานไว้เดิม 3,145,899                89,416                        314,591                   18,982,859              22,532,765              

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                               -                                 -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899                89,416                        314,591                   18,982,859              22,532,765              

เงินปันผลจ่าย 17 -                               -                                 -                               (1,258,356)               (1,258,356)               

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                                 -                               1,437,987                1,437,987                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 3,145,899                89,416                        314,591                   19,162,490              22,712,396              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี  170/57   
อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส                        
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบ
การเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยในระหว่างงวดปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ย การลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติม และการขายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

 โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

อตัราร้อยละ                
ของการถือหุ้น 

   

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดัและบริษทัยอ่ย 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดัและบริษทัยอ่ย                       พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดัและบริษทัยอ่ย  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  ให้บริการ ไทย 100 100 
บริษทั กรุงเทพ ซิต้ีสมาร์ท จ ากดั ให้บริการ ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั                                                     พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 15 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 16 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั เอพี เอม็อี 17 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

อตัราร้อยละ                
ของการถือหุ้นทางออ้ม 

   
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั                            
(ถือหุ้นโดยบริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี           
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ร้อยละ 100) 

รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ากดั                            
(ถือหุ้นโดยบริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี           
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ร้อยละ 100) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  
(ถือหุ้นโดยบริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 
ร้อยละ 100) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั        
(ถือหุ้นโดยบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
ร้อยละ 98) 

ให้บริการ ไทย 98 98 

บริษทั เคลย ์มอร์ อินโนเวชัน่ แล็บ จ ากดั 
  (ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี 
  พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ร้อยละ 100) 

ให้บริการ ไทย 100 100 

บริษทั อาร์ซี 1 จ ากดั                                                
(ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี      
พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ร้อยละ 100) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาร์ซี 2 จ ากดั                                                
(ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี      
พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ร้อยละ 100) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั วาริ ดิจิตอล จ ากดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี 
 พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ร้อยละ 100) 

ให้บริการ ไทย 100 100 

SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. 
  (ถือหุ้นโดยบริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ 
  จ ากดั ร้อยละ 100) 

ให้บริการ สิงคโปร์ 100 100 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

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 สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการ
เงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้นโยบายการบญัชีน้ีมา
ตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบติัท่ีผ่อนปรนเก่ียวกับการไม่เปิดเผยผลกระทบจากการน ามาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาใชต่้องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ มาถือ
ปฏิบติั  

กำรรับรู้รำยได้ 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดั
เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ย
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีระยะเวลาของการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส าหรับตน้ทุนในการ
ไดม้าซ่ึงสัญญามีระยะเวลาหน่ึงงวดหรือสั้นกว่า กิจการจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ  
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2. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.4 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มา
ถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับยอ้นหลังงบการเงินของงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,587 214 - 214 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 105,982 13,686 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,317) (43) - (43) 

รวมสินทรัพย์ 111,252 13,857 - 171 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม 111,252 13,857 - 171 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 111,252 13,857 - 171 

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

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                        
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน                        
เฉพาะกิจการ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรขำดทุน     
รายไดจ้ากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์ (95,467) (63,515) 

 
(191,837) 

 
(134,390) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (95,022) (63,422) (197,498) (134,200) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ 8,017 - 

 
60,872 

 
- 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (89) (19) 1,132 (38) 
ก ำไรส ำหรับงวด 7,661 (74) 65,401 (152) 
     
กำรแบ่งปันก ำไร     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 7,661 (74) 

 
65,401 

 
(152) 

     
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)     
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.002 - 0.021 - 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

-      ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าค่านายหนา้ท่ี
จ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
เม่ือเกิดรายการ 

-  การจ่ายช าระค่าใช้จ่ายแทนลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนบา้น
หรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัยหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการหมู่บ้านหรือ
อาคารชุดพกัอาศยั โดยจ่ายแทนลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่รายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ ดงันั้น
จึงต้องบันทึกรายการดังกล่าวหักจากมูลค่ารายได้ในสัญญาท่ีท ากับลูกค้า จากเดิมท่ีบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 
31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินสด 3,118 2,189 1,802 1,038 
เงินฝากธนาคาร 1,508,813 949,620 418,379 216,952 
รวม 1,511,931 951,809 420,181 217,990 
หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (549) (549) (549) (549) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,511,382 951,260 419,632 217,441 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชข้า้งตน้เป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็น
ประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯ 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีการคา้:     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระหน้ี 29,931 113,736 - 71,449 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 12 เดือน 25,500 26,144 - - 
มากกว่า 12 เดือน 1,424 1,974 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 56,855 141,854 - 71,449 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,416) (1,974) - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 55,439 139,880 - 71,449 
ลูกหน้ีอ่ืน:     
ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร 9,895 4,762 - - 
อื่นๆ 245,155 241,567 91,533 95,482 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 255,050 246,329 91,533 95,482 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,246) (3,246) - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 251,804 243,083 91,533 95,482 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 307,243 382,963 91,533 166,931 
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5.   สินค้ำคงเหลือ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดส าหรับโครงการท่ีด าเนินการอยูด่งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถนุายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูต่น้งวด 85 74 40 53 
จ านวนโครงการท่ีปิดแลว้ (9) (21) (6) (14) 
จ านวนโครงการท่ีเปิดใหม ่ 14 29 1 1 
จ านวนโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนสถานะ
ของกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 1 3 - - 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูส้ิ่นงวด 91 85 35 40 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 28,003 ลา้นบาท และ 24,342 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะกิจการ: 5,664 ลา้นบาท และ 7,514 
ลา้นบาท ตามล าดบั) ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 13 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และ 2561 เข้าเป็นต้นทุนของสินคา้คงเหลือ โดยค านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอัตรา          
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                                                        
ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 103,165 115,378 - - 
อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละตอ่ปี) 3.00 - 4.13 3.35 - 4.28 - - 
     

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                                                        
ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 212,768 222,985 - 16,340 
อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละตอ่ปี) 3.00 - 4.13 2.75 - 4.28 - 2.75 - 3.16 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา  

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 9,853 4,755 อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ                  

ภาระค ้าประกนัคงคา้งถวัเฉล่ีย 
รายไดค้่าเช่า - - 850 1,105 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 256,730 178,825 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี            

(2561: ร้อยละ 3.35 ต่อปี) 
ตน้ทุนขาย - - 51,063 72,171 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร - - 16,547 15,365 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 11,653 12,279 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี            

(2561: ร้อยละ 3.35 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายไดค้่าบริหารจดัการ 107,075 80,998 107,075 80,998 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ 405 3,442 - - ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 
เงินปันผลรับ - - 289,988 198,662 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน      
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 3,734 3,043 3,734 3,043 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา  

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 17,387 8,395 อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ                  

ภาระค ้าประกนัคงคา้งถวัเฉล่ีย 
รายไดค้่าเช่า - - 1,954 2,209 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 490,009 323,408 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี            

(2561: ร้อยละ 3.35 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - - 147,160 438,000 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขาย - - 118,471 173,666 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร - - 32,833 41,838 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 19,107 21,768 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี            

(2561: ร้อยละ 3.35 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายไดค้่าบริหารจดัการ 243,077 207,458 243,077 207,458 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ 1,502 6,826 - - ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 
เงินปันผลรับ - - 653,096 286,401 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน      
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 7,469 5,564 7,469 5,564 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561     
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั - - 75,059 30,906 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ ากดั - - 286,638 136,513 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 248,833 78,721 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดั - - 1,623 787 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั - - - 16,293 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั - - 19,001 12,232 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั - - 44,069 16,363 
บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ากดั - - 9,392 565 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ากดั - - 1,282 - 
บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ากดั - - - 177 
บริษทั เอพี เอม็อี 15 จ ากดั - - 4,148 - 
บริษทั เอพี เอม็อี 16 จ ากดั - - 517 - 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 690,562 292,557 
     
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ซิกเนเจอร์แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  - - 44,175 44,175 
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - 5,812 18,585 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 49,987 62,760 

     
เจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ ากดั  - - 1 8,154 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   - - - 5 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั - - 5,172 1,780 
บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั - - 253 2,606 
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - - 2,304 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,426 14,849 
     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ากดั - - 21,389 7,854 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั - - 20 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั - - 4,562 - 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลลี ่จ ากดั - - 1,704 475 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 27,675 8,329 
     
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - 683 458 

รวมเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 683 458 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และ 31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

30 มิถุนายน 
ช่ือบริษทั 2561 ให้กูเ้พ่ิม รับช าระ 2562 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั 2,896,000 650,000 (937,000) 2,609,000 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 12,052,700 4,957,300 (5,063,000) 11,947,000 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  8,611,000 5,708,000 (2,295,000) 12,024,000 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 44,100 38,000 - 82,100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั 695,600 14,000 (709,600) - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั 492,000 61,000 (276,000) 277,000 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั 1,548,000 254,500 (130,000) 1,672,500 
บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ากดั 211,000 491,000 - 702,000 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ากดั - 120,000 - 120,000 
บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ากดั 174,000 1,901,020 (2,075,020) - 
บริษทั เอพี เอม็อี 15 จ ากดั - 752,000 - 752,000 

บริษทั เอพี เอม็อี 16 จ ากดั - 110,000 - 110,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,724,400 15,056,820 (11,485,620) 30,295,600 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
  (หน่วย: พนับาท) 

 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

30 มิถุนายน 
ช่ือบริษทั 2561 กูเ้พ่ิม จ่ายช าระ 2562 

บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ากดั 820,300 97,000 (103,000) 814,300 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั - 72,748 - 72,748 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั - 527,000 (5,000) 522,000 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั 81,000 6,000 (19,000) 68,000 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 901,300 702,748 (127,000) 1,477,048 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและครบ
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด     
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 30,959 27,325 56,169 50,438 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,763 2,118 3,527 4,236 

รวม 32,722 29,443 59,696 54,674 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19.4 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า     
ของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
- สุทธิ 

เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

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

    ร้อยละ ร้อยละ           
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 300 300 100 100 294 294 - - 294 294 - - - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,000 896 100 100 1,511 407 - - 1,511 407 - - - - 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,000 500 100 100 2,000 500 - - 2,000 500 - - - - 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ให้บริการ 5 5 100 100 5 5 - - 5 5 - - - - 
บริษทั กรุงเทพ ซิต้ีสมาร์ท จ ากดั ให้บริการ 4 4 100 100 4 4 - - 4 4 - - 30 - 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 39 39 100 100 39 39 (25) (25) 14 14 - - - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 300 300 100 100 300 300 - - 300 300 - - - - 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลลี่ จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 - - 50 50 - - 25 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2013) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - - - 438 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 400 400 100 100 400 400 - - 400 400 - - - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 768 768 100 100 770 770 - - 770 770 - - 92 - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 10 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 11 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 12 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 15 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 16 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 17 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - - - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 440 - 100 - 484 - - - 484 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,864 2,774 (25) (25) 5,839 2,749 - - 147 438 
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กำรจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯมีการจดัตั้งบริษทัย่อย
เพิ่มเติมในปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 16 จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

(ข) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 17 จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

(ค) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

กำรลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท                   
เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั จาก บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทัฯ
จ านวน 66 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 99.99  ในราคาหุ้นละ 7.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 484 
ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ด าเนินการซ้ือและลงนามในเอกสารการรับโอนหุ้นสามัญข้างต้นในวนัท่ี               
27 มีนาคม 2562 ดังนั้ นบริษทัดังกล่าวจึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ และบริษัทฯได้น า                 
งบการเงินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากัด มารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี               
27 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพย ์โดย
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั ณ วนัท่ีซ้ือ มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,188 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527,000 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 242 
อุปกรณ์  11 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,399 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,577 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (19,573) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการคา้งจ่าย (22,885) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (32) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (14,809) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (171) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,240) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 484,716 

  
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 484,000 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (10,188) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 473,812 

กำรเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1,500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 150 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  โดยบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
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บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ได้มีมติ
อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1,104 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 110.4 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 896 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 89.6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ านวน 2,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  โดยบริษทัดงักล่าวได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

กำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั เอพี เอ็มอี 12 จ ากดั ให้กบับริษทั พรีเม่ียม  
เรสซิเดนซ์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท         
เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 42.6 ลา้นบาท บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุน
ดงักล่าวในงบการเงินรวมจ านวน 27.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 41.6 ลา้นบาท) เป็นผลให้
บริษทัดงักล่าวไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ของบริษทัฯในหมายเหตุ 8 
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8. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธี    

ส่วนไดเ้สีย 
เงินปันผลรับส าหรับงวด               
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับส าหรับงวด                
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่)     
บริษทั เอพี เอม็อี (สุขมุวิท) จ ากดั                            พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - 21 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ากดั                           พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - 7 
บริษทั เอพี เอม็อี (อโศก) จ ากดั                                    พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - 24 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 183 183 262 270 134 - 315 - 

บริษทั พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 4,761 4,582 4,193 4,227 

 
156 

 
199 338 234 

รวม    4,944 4,765 4,455 4,497 290 199 653 286 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั เอพี เอม็อี (สุขมุวิท) จ ากดั    - - - 13 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ากดั  - 4 - 16 
บริษทั เอพี เอม็อี (อโศก) จ ากดั  - 10 - 28 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั 128 (2) 307 (4) 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 39 518 153 527 

รวม 167 530 460 680 

8.3 การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 100 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 9,619.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 961.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 10,619.4 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,061.9 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษทัดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 และมีการเรียกช าระค่าหุ้นสามญัร้อยละ 
35.1 คิดเป็นจ านวนเงิน 351 ลา้นบาท 
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9. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 74,826 49,041 
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) 1,399 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,430) (1,670) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562       73,795 47,371 

10. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 407,740 153,232 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 132,187 100,062 
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) 11 - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (30,520) (12,143) 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (13,627) (815) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (40,098) (17,903) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562       455,693 222,433 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562             
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                         

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 17,343 11,648 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 40,562 16,516 
รับโอนจากสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 30,520 12,143 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (10,798) (8,210) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562       77,627 32,097 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยบางส่วนค ้าประกนัโดย
การจดจ านองท่ีดินโครงการบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

13. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกูย้มืระยะยาว 976,500 140,000 324,750 120,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด             
ช าระภายในหน่ึงปี 976,500 140,000 324,750 120,000 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของแต่ละโครงการของ
บริษทัฯ ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยหลายแห่งค ้าประกนัโดยบริษทัฯ และโดยการจดจ านองท่ีดิน
โครงการของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารง
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น
จ านวนเงิน 6,032 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 355 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2561: 4,617 ล้านบาท (เฉพาะ
กิจการ: 1,314 ลา้นบาท)) 
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14.  หุ้นกู้  

 หุ้นกู้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
และไม่มีหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

ช่ือหุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อาย ุ วนัท่ีครบก าหนด 
30 มิถุนายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

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 
AP235A ร้อยละ 3.17 ต่อปี 4 ปี 17 พฤษภาคม 2566 3,000 - 3,000 - 

รวม      18,100 16,950 

หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (4,000) (3,850) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      14,100 13,100 

การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 16,950 
บวก: หุน้กูท่ี้ออกจ าหน่ายระหวา่งงวด 3,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ช าระคืนระหวา่งงวด (1,850) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562  18,100 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 3.0 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วย
ละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 3,000 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อายุ 4 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.17 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2566 
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 ภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขส าคญับางประการ เช่น การ
ด ารงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นตน้ 

15. ภำษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และ 2561 จากก าไรหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ
ภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
ส าหรับงวดหกเดือน                               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 

  
(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่) 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 117,953 204,991 377,670 413,405 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (30,271) (13,037) (61,570) (29,713) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 87,682 191,954 316,100 383,692 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
ส าหรับงวดหกเดือน                               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 

  
(ปรับปรุง
ใหม)่  

(ปรับปรุง
ใหม่) 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 49,589 150,948 174,484 284,802 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 6,903 (555) (312) 1,636 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 56,492 150,393 174,172 286,438 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือน                               
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไรจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  - (2,171) - (1,269) 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
ส าหรับงวดหกเดือน                               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไรจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  - - - 1,025 

16. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

17. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 1,101 0.35 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 1,258 0.40 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 
การตดัรายการบญัชี

ระหว่างกนั 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) 

รำยได้             
รายไดจ้ากภายนอก             
รายไดจ้ากการขาย 3,237 4,552 1,292 1,665 - - 4,529 6,217 - - 4,529 6,217 
รายไดค้่าบริหารจดัการและ           
  รายไดค้่าบริการ - - - - 232 244 232 244 - - 232 244 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - 166 103 166 103 (166) (103) - - 

รวมรำยได้ทั้งส้ิน 3,237 4,552 1,292 1,665 398 347 4,927 6,564 (166) (103) 4,761 6,461 
ผลกำรด ำเนินงำน              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 717 1,181 220 357 179 210 1,116 1,748 (38) (14) 1,078 1,734 
รายไดอ่ื้น           41 19 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน                         
การร่วมคา้           167 530 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (81) (34) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (630) (869) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้           575 1,380 
ภาษีเงินได ้           (88) (192) 

ก ำไรส ำหรับงวด           487 1,188 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 
การตดัรายการบญัชี

ระหว่างกนั 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) 

รำยได้             
รายไดจ้ากภายนอก             
รายไดจ้ากการขาย 9,223 8,485 2,809 2,999 - - 12,032 11,484 - - 12,032 11,484 
รายไดค้่าบริหารจดัการและ           
  รายไดค้่าบริการ - - - - 520 493 520 493 - - 520 493 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - 344 230 344 230 (344) (230) - - 

รวมรำยได้ทั้งส้ิน 9,223 8,485 2,809 2,999 864 723 12,896 12,207 (344) (230) 12,552 11,977 
ผลกำรด ำเนินงำน              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,253 2,132 445 641 422 469 3,120 3,242 (90) (74) 3,030 3,168 
รายไดอ่ื้น           51 26 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน                         
การร่วมคา้           460 680 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (126) (68) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (1,534) (1,369) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้           1,881 2,437 
ภาษีเงินได ้           (316) (384) 

ก ำไรส ำหรับงวด           1,565 2,053 
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19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือท่ีดินกับบริษัทอ่ืนและ
บุคคลภายนอก ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินคงเหลือท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
4,770 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 198 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 3,267 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน ยานพาหนะ และ
พื้นท่ีโฆษณา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 146 161 70 72 
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 75 82 57 62 

19.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำในกำรพฒันำโครงกำร 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้มีภาระผกูพนัตามสัญญาในการพฒันาโครงการตามรายละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 1,016 1,444 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั 534 662 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั                             3,294 2,350 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 1,804 887 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั  11 18 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ากดั 3 4 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั 11 15 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั 1 - 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั 2 2 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ากดั 209 107 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั 387 31 
บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ากดั 69 - 
กิจการร่วมคา้   
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั 6 27 
บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 6,313 5,662 
รวม 13,660 11,209 
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19.4 กำรค ำ้ประกนั 

ก) บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือธนาคารของบริษทัยอ่ยตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทัท่ีไดรั้บการค ้าประกนั 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั  1,975 1,975 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 8,986 6,971 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 3,850 2,093 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั  330 330 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั  230 230 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั 25 25 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ากดั 780 412 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั 565 - 

รวม 16,741 12,036 

ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันให้กับ
หน่วยงานราชการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวกับการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค การซ้ือสินคา้ 
และการใชไ้ฟฟ้า ตามรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 1,229 1,235 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั 541 495 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  1,678 1,269 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั และบริษทัยอ่ย 725 354 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั 1 1 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั 5 5 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ากดั 78 - 

รวม 4,257 3,359 
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19.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดถู้กฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย โดยมี
ทุนทรัพยร์วมจ านวน 89 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ อย่างไรก็
ตาม ทางฝ่ายบริหารของบริษทัฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ถูกกล่าวหาว่าท าผิดสัญญา ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 159 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ คาดวา่ผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจริงจะไม่เกินกวา่ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น
งบการเงิน  

20.   เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

20.1  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูจ้  านวน 0.5 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วย
ละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย หุ้นกูด้งักล่าวเป็น
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อายุ  3 ปี นับแต่
วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.63 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก าหนดไถ่
ถอนวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

20.2 สืบเน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั ไดมี้
มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 2,000 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั
ดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 ร้อยละ 17.3 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม คิดเป็นจ านวนเงิน 346 
ลา้นบาท 

20.3 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเลิกกิจการของ บริษทั   
เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั และบริษทั เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
โดยบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งจะท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั โดยทั้ง   
2 บริษทัดงักล่าวจะขายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด รวมถึงโอนภาระผูกพนัท่ีมีอยู่ให้กบับริษทั เอเช่ียน 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

20.4 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผูล้งทุน
สถาบนั รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก าหนดไถ่ถอนภายใน          
4 และ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

21. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
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