
 

 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2562 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)   
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส          
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ มำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่ง
มีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ          
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์ป็นจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัมำกท่ีสุดในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ              
และคิดเป็นประมำณร้อยละ 95 และร้อยละ 72 ของยอดรำยไดร้วมในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมล ำดบั และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัมี
จ ำนวนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยและสัญญำขำยอสังหำริมทรัพยเ์ป็นจ ำนวนมำกและมีควำม
หลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำงๆ รวมทั้งกำรใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขำย ดว้ยเหตุน้ี 
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยกำรประเมินและทดสอบ
ระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดจ้ำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพยโ์ดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำร
ควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งสัญญำขำยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไป
ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำขำยของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลำบญัชี และวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อตรวจสอบควำม
ผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่             
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                     
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                  
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 

สำธิดำ รัตนำนุรักษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4753 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 570,227,433       951,259,523       1,054,168,567    136,742,218 217,440,679       540,591,206       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 169,180,455       141,396,724       242,015,380       76,624,016 79,020,223         190,726,566       

สินคา้คงเหลือ 9 49,714,687,481  41,149,117,404  35,424,614,750  6,248,524,995 9,858,648,841    16,245,119,862  

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 10 -                           -                           -                           1,202,223,834 292,557,370       843,448,941       

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 10 -                           -                           -                           33,788,400,000 26,724,400,000  15,229,100,000  

เงินมดัจาํค่าวสัดุก่อสร้าง 127,856,631       83,204,330         49,260,699         5,829,995 11,450,970         23,415,523         

เงินมดัจาํค่าทีดิน 709,036,601       719,593,966       822,211,269       -                           -                           3,750,000           

สินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้าซึง

  สัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 11 36,651,410         6,586,940           213,507               -                           -                           213,507               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 142,749,920       234,979,648       148,341,103       46,264,870         87,911,121         71,529,418         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 51,470,389,931  43,286,138,535  37,740,825,275  41,504,609,928  37,271,429,204  33,147,895,023  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 7 549,059               549,059               993,151               549,059 549,059               549,059               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           -                           5,027,616,030 2,749,040,390    2,562,160,450    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 5,452,948,465    4,496,984,587    4,809,089,559    5,821,705,060 4,765,495,030    5,215,314,940    

ทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 14 679,073,736       679,073,736       654,422,429       146,756,408 146,756,408       144,456,631       

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 15 72,628,506         74,825,696         70,648,590         45,672,530 49,041,425         52,410,320         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 468,093,681       407,740,378       265,111,554       258,016,094 153,231,761       63,938,656         

ค่าความนิยม 100,063,166       100,063,166       100,063,166       -                           -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 113,509,630       17,343,273         29,334,685         42,930,213 11,648,488         25,520,477         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 356,493,400       258,191,617       194,835,103       79,925,067 96,105,609         90,376,855         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 80,464,439         74,001,389         84,576,603         38,909,429 38,550,306         30,485,762         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,323,824,082    6,108,772,901    6,209,074,840    11,462,079,890 8,010,418,476    8,185,213,150    

รวมสินทรัพย์ 58,794,214,013  49,394,911,436  43,949,900,115  52,966,689,818 45,281,847,680  41,333,108,173  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 18 8,180,146,532    3,184,631,944    5,661,852,703    7,371,596,532 2,474,631,944    4,800,852,703    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10, 19 1,753,493,231    1,617,152,839    1,232,109,229    561,448,113 771,058,127       787,220,889       

ดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 10 -                           -                           -                           10,174,464 8,328,944           11,981,540         

ดอกเบียคา้งจ่าย 159,231,204       159,797,416       133,844,086       158,971,420 159,555,630       133,655,602       

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 10 -                           -                           -                           1,079,000,000 901,300,000       1,137,700,000    

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 21 4,500,000,000    3,850,000,000    3,300,000,000    4,500,000,000 3,850,000,000    3,300,000,000    

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 391,189               372,854               355,379               -                           -                           -                           

รายไดรั้บล่วงหนา้ 326,361,091       248,773,333       304,361,178       13,321,575 23,758,455         152,198,433       

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัโครงการคา้งจา่ย 441,241,642       440,519,418       383,763,497       65,334,963 198,391,484       255,578,526       

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,490,313,550    1,472,501,808    1,115,710,590    757,386,194 826,245,976       838,049,191       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 205,469,987       273,344,345       359,408,834       76,358,102 130,160,585       206,433,937       

รวมหนีสินหมุนเวยีน 17,056,648,426  11,247,093,957  12,491,405,496  14,593,591,363 9,343,431,145    11,623,670,821  

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

      ภายในหนึงปี 20 827,000,000       140,000,000       90,000,000         210,000,000 120,000,000       40,000,000         

หุน้กู ้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 21 14,100,000,000  13,100,000,000  9,350,000,000    14,100,000,000 13,100,000,000  9,350,000,000    

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 237,054               628,243               1,001,128           -                           -                           -                           

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 10 291,871,621       237,814,000       240,764,370       57,100,318 83,559,000         115,278,444       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 222,330,680       175,929,129       129,854,788       121,221,969 102,092,570       108,688,148       

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 -                           2,888,006           -                           -                           -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 15,441,439,355  13,657,259,378  9,811,620,286    14,488,322,287 13,405,651,570  9,613,966,592    

รวมหนีสิน 32,498,087,781  24,904,353,335  22,303,025,782  29,081,913,650 22,749,082,715  21,237,637,413  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 3,145,912,151 หุน้

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

      หุน้สามญั 3,145,889,495 หุน้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 89,415,830         89,415,830         89,415,830         89,415,830 89,415,830         89,415,830         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 314,591,215       314,591,215       314,591,215       314,591,215 314,591,215       314,591,215       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,763,259,706  20,954,102,302  18,100,595,276  20,334,869,628 18,982,858,425  16,545,564,220  

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (49,988)               (10,881)               -                           -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษทัฯ 26,313,116,258  24,503,997,961  21,650,501,816  23,884,776,168 22,532,764,965  20,095,470,760  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (16,990,026)        (13,439,860)        (3,627,483)          -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 26,296,126,232  24,490,558,101  21,646,874,333  23,884,776,168 22,532,764,965  20,095,470,760  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 58,794,214,013  49,394,911,436  43,949,900,115  52,966,689,818 45,281,847,680  41,333,108,173  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 22,678,813,691  26,200,085,937   8,139,099,061 14,409,985,584  

รายไดค้่าบริการ 565,440,742       589,651,379        -                          -                          

รายไดค้่าบริหารจดัการ 10 557,941,834       480,932,408        557,941,834 480,932,408       

ดอกเบยีรับ 9,121,322           9,727,564            1,036,032,135 723,604,688       

เงนิปันผลรับ 10, 12, 13 -                          -                           1,394,556,298 1,621,917,473    

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 12 76,863,760         5,163,759            139,278,873 60,183,661         

รายไดอื้น 78,474,101         49,549,975          56,478,489 42,307,171         

รวมรายได้ 23,966,655,450  27,335,111,022   11,323,386,690 17,338,930,985  

ค่าใช้จ่าย 25

ตน้ทุนขาย 15,399,470,036  18,070,339,187   5,428,588,441 9,881,421,509    

ตน้ทุนบริการ 227,180,214       268,603,159        -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,308,810,888    2,368,900,478     925,763,007 1,279,675,499    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,134,478,900    2,925,707,532     1,339,348,799 1,537,792,360    

ค่าใชจ่้ายอืน 12,852,272         64,089,807          276,693 15,205,466         

รวมค่าใช้จ่าย 21,082,792,310  23,697,640,163   7,693,976,940 12,714,094,834  

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,883,863,140    3,637,470,859     3,629,409,750 4,624,836,151    

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 1,008,578,149    1,217,575,677     -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,892,441,289    4,855,046,536     3,629,409,750 4,624,836,151    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (247,480,130)      (122,895,900)       (704,055,334)      (598,509,937)      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,644,961,159    4,732,150,636     2,925,354,416    4,026,326,214    

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 26 (580,997,999)      (779,158,694)       (314,987,291)      (492,627,896)      

กาํไรสําหรับปี 3,063,963,160    3,952,991,942     2,610,367,125    3,533,698,318    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ (39,107)               (10,881)                -                          -                          

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษี (39,107)               (10,881)                -                          -                          

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 22 -                          (10,063,056)         -                          5,124,491           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 -                          1,269,469            -                          (1,024,898)          

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษี -                          (8,793,587)           -                          4,099,593           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (39,107)               (8,804,468)           -                          4,099,593           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,063,924,053    3,944,187,474     2,610,367,125 3,537,797,911    

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,067,513,326    3,962,804,319     2,610,367,125 3,533,698,318    

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,550,166)          (9,812,377)           

รวม 3,063,963,160    3,952,991,942     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,067,474,219    3,953,999,851     2,610,367,125 3,537,797,911    

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,550,166)          (9,812,377)           

รวม 3,063,924,053    3,944,187,474     

กาํไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.98                    1.26                     0.83                    1.12                    

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 3,145,899,495    3,145,899,495     3,145,899,495 3,145,899,495    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 3,644,961,159    4,732,150,636     2,925,354,416 4,026,326,214    

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 91,503,118         69,892,860          43,765,567         29,178,671         

   ค่าตดัจาํหน่าย 26,991,548         15,879,837          17,804,822         14,024,654         

   หนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (60,217)               84,655,893          -                          -                          

   ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบัรายการ) (39,730,464)        50,996,123          -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย(์โอนกลบัรายการ) (10,355)               16,579,219          (10,355)               (20,781)               

   กาํไรจากการขายทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา -                          (5,284,448)           -                          (5,284,448)          

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 12,770,070         2,431,338            287,048              204,824              

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,008,578,149)   (1,217,575,677)    -                          -                          

   กาํไรจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (6,850,968)          -                           -                          -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน (76,863,760)        (5,163,889)           (139,278,873)      (60,183,611)        

   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน -                          -                           -                          15,000,000         

   รายไดเ้งินปันผล -                          -                           (1,394,556,298)   (1,621,917,473)   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 47,141,815         37,067,907          19,869,663         19,271,802         

   ภาษีเงนิไดต้ดัจ่าย 139,950              2,565,502            -                          -                          

   ดอกเบยีรับ (9,121,322)          (9,727,564)           (1,036,032,135)   (723,604,688)      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 206,717,537       85,761,728          685,907,562       576,210,156       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 2,889,009,962    3,860,229,465     1,123,111,417    2,269,205,320    

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (10,893,035)        134,962,840        2,396,207           111,706,343       

   สินคา้คงเหลือ (10,926,024,583) (5,859,353,099)    3,610,123,846    6,395,401,248    

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (482,495,404)      (24,338,306)         47,267,226         (453,643)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (6,129,188)          (73,113,673)         (359,123)             (8,064,544)          

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ(ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 131,484,098       710,554,163        (411,526,317)      (85,153,019)        

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 77,587,758         (95,858,053)         (10,436,880)        (128,439,978)      

   เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 52,364,619         (8,176,148)           (26,458,682)        (31,719,444)        

เงนิสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (8,275,095,773)   (1,355,092,811)    4,334,117,694    8,522,482,283    

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (740,264)             (1,056,622)           (740,264)             (20,742,889)        

   จ่ายดอกเบีย (723,155,837)      (544,712,516)       (712,681,664)      (563,624,039)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (811,343,133)      (1,029,835,669)    (352,609,232)      (575,654,900)      

เงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (9,810,335,007)   (2,930,697,618)    3,268,086,534    7,362,460,455    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง -                          444,092               -                          -                          

เงนิสดรับคืนจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                           22,222,120,000  11,405,014,234  

เงนิสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                           (29,286,120,000) (22,900,314,234) 

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย (110,229,548)      2,942,186            1,398,158,693    1,747,703,431    

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย (718,425,071)      (789,820,632)       (3,354,365,490)   (966,299,850)      

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในกิจการร่วมคา้ (1,239,300,000)   (473,280,000)       (1,239,300,000)   (473,280,000)      

เงนิปันผลรับ 945,115,405       988,150,534        1,394,556,298    1,621,917,473    

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา -                          10,395,000          -                          10,395,000         

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,287,037           1,472,595            1,265,889           1,472,595           

เงนิสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์ (200,621,384)      (213,324,685)       (162,593,101)      (116,217,890)      

เงนิสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (85,426,961)        (2,148,083)           (33,217,033)        (694,294)             

เงนิสดรับจากดอกเบยี 9,121,322           9,727,564            126,365,671       1,274,496,259    

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,396,479,200)   (465,441,429)       (8,933,129,073)   (8,395,807,276)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 44,413,390,000  39,240,410,000   28,129,250,000  34,067,910,000  

เงนิสดจ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (37,625,840,000) (41,314,310,000)  (23,204,250,000) (36,400,810,000) 

เงนิสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,177,000,000    1,585,000,000     1,669,000,000    2,344,500,000    

เงนิสดจ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                           (1,491,300,000)   (2,580,900,000)   

เงนิสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 3,399,750,000    1,053,000,000     684,750,000       500,000,000       

เงนิสดจ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะยาว (929,750,000)      (470,000,000)       (594,750,000)      (420,000,000)      

เงนิสดรับจากการออกหุน้กู ้ 5,500,000,000    7,600,000,000     5,500,000,000    7,600,000,000    

เงนิสดจ่ายคืนหุน้กู ้ (3,850,000,000)   (3,300,000,000)    (3,850,000,000)   (3,300,000,000)   

เงนิสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (372,854)             (355,410)              -                          -                          

เงนิปันผลจ่าย (1,258,355,922)   (1,100,503,706)    (1,258,355,922)   (1,100,503,706)   

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 10,825,821,224  3,293,240,884     5,584,344,078    710,196,294       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (39,107)               (10,881)                -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (381,032,090)      (102,909,044)       (80,698,461)        (323,150,527)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 951,259,523       1,054,168,567     217,440,679       540,591,206       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี (หมายเหตุ 7) 570,227,433       951,259,523        136,742,218       217,440,679       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



2562 2561 2562 2561

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    โอนบญัชีสินคา้คงเหลือเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                          4,556,078            -                          -                          

    โอนบญัชีสินคา้คงเหลือเป็นทีดินและตน้ทุนโครงการ

       รอการพฒันา -                          46,361,859          -                          7,410,329           

   โอนทดิีน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,730,944         2,282,000            15,869,514         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้

จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน สาํรอง งบการเงินทีเป็น รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 - ตามทีรายงานไว้เดิม 3,145,899,495       89,415,830            314,591,215          18,086,738,066      -                                 21,636,644,606      (3,627,483)             21,633,017,123      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                             -                             -                             13,857,210            -                                 13,857,210            -                             13,857,210            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง 3,145,899,495       89,415,830            314,591,215          18,100,595,276      -                                 21,650,501,816      (3,627,483)             21,646,874,333      

กาํไรสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                             -                             -                             3,962,804,319       -                                 3,962,804,319       (9,812,377)             3,952,991,942       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                             -                             -                             (8,793,587)             (10,881)                      (8,804,468)             -                             (8,804,468)             

เงินปันผลจ่าย 28 -                             -                             -                             (1,100,503,706)      -                                 (1,100,503,706)      -                             (1,100,503,706)      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 - หลังการปรับปรุง 3,145,899,495       89,415,830            314,591,215          20,954,102,302      (10,881)                      24,503,997,961      (13,439,860)           24,490,558,101      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 - ตามทีรายงานไว้เดิม 3,145,899,495       89,415,830            314,591,215          20,842,850,498      (10,881)                      24,392,746,157      (13,439,860)           24,379,306,297      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                             -                             -                             111,251,804          -                                 111,251,804          -                             111,251,804          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 - หลังการปรับปรุง 3,145,899,495       89,415,830            314,591,215          20,954,102,302      (10,881)                      24,503,997,961      (13,439,860)           24,490,558,101      

กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             3,067,513,326       -                                 3,067,513,326       (3,550,166)             3,063,963,160       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             (39,107)                      (39,107)                  -                             (39,107)                  

เงินปันผลจ่าย 28 -                             -                             -                             (1,258,355,922)      -                                 (1,258,355,922)      -                             (1,258,355,922)      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 3,145,899,495       89,415,830            314,591,215          22,763,259,706      (49,988)                      26,313,116,258      (16,990,026)           26,296,126,232      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม 



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - ตามทีรายงานไว้เดมิ 3,145,899,495        89,415,830               314,591,215           16,545,393,414      20,095,299,954      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                               -                                 -                               170,806                  170,806                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899,495        89,415,830               314,591,215           16,545,564,220      20,095,470,760      

กาํไรสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                               -                                 -                               3,533,698,318        3,533,698,318        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                               -                                 -                               4,099,593               4,099,593               

เงินปันผลจ่าย 28 -                               -                                 -                               (1,100,503,706)       (1,100,503,706)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899,495        89,415,830               314,591,215           18,982,858,425      22,532,764,965      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - ตามทีรายงานไว้เดมิ 3,145,899,495        89,415,830               314,591,215           18,982,858,425      22,532,764,965      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                               -                                 -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 3,145,899,495        89,415,830               314,591,215           18,982,858,425      22,532,764,965      

กาํไรสาํหรับปี -                               -                                 -                               2,610,367,125        2,610,367,125        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                               -                                 -                               -                               -                               

เงินปันผลจ่าย 28 -                               -                                 -                               (1,258,355,922)       (1,258,355,922)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 3,145,899,495        89,415,830               314,591,215           20,334,869,628      23,884,776,168      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 
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บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี  170/57 
อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) ตำมรำยละเอียด โดยในระหว่ำง
ปีปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัจำกกำรจดัตั้งบริษทัย่อย กำรลงทุนในบริษทั
ยอ่ยเพิ่มเติม และกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12 
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โครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ                
ของกำรถือหุ้น 

   2562 2561 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดัและบริษทัยอ่ย 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดัและบริษทัยอ่ย                       พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ำกดัและบริษทัยอ่ย  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สมำร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ให้บริกำร ไทย 100 100 
บริษทั กรุงเทพ ซิต้ีสมำร์ท จ ำกดั ให้บริกำร ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ำกดั                                                     พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย - 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย - 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 15 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย - 100 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย - 100 
บริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั เอพี เอม็อี 19 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั เอพี เอม็อี 20 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ                
ของกำรถือหุ้นทำงออ้ม 

   2562 2561 

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

รับเหมำก่อสร้ำง ไทย 100 100 

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

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั  
(ถือหุ้นโดยบริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั 
ร้อยละ 100) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ำกดั        
(ถือหุ้นโดยบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
ร้อยละ 98) 

ให้บริกำร ไทย 98 98 

บริษทั เคลย ์มอร์ อินโนเวชัน่ แล็บ จ ำกดั 
  (ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี 
  พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ร้อยละ 100) 

ให้บริกำร ไทย 100 100 

บริษทั อำร์ซี 1 จ ำกดั                                                
(ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี      
พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ร้อยละ 100) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั อำร์ซี 2 จ ำกดั                                                
(ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี      
พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ร้อยละ 100) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั วำริ ดิจิตอล จ ำกดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี 
 พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ร้อยละ 100) 

ให้บริกำร ไทย 100 100 

SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. 
  (ถือหุ้นโดยบริษทั เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ 
  จ ำกดั ร้อยละ 100) 

ให้บริกำร สิงคโปร์ 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  
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ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลำบญัชีและใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคัญ
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยแลว้  

ช) ส่วนเกินของรำคำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ีลงทุนจะแสดงเป็นค่ำควำมนิยมหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภำยใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม  

ซ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฌ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้ตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   



 5 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติโดยปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ำกลุ่มบริษทัใช้นโยบำยกำรบญัชีน้ีมำตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้
แนวทำงปฏิบติัท่ีผ่อนปรนเก่ียวกบักำรไม่เปิดเผยผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใชต่้องบกำรเงิน
ส ำหรับปีปัจจุบนั 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู ้ใช้มำตรฐำน  ยกเว้น 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำร     
วดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมี
มูลค่ำต ่ำ 
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กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ำยงัคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนน้ีมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
15 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปีปัจจุบัน โดยกิจกำรได้เลือกปรับยอ้นหลังงบกำรเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้    

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 1 มกรำคม 2561 31 ธนัวำคม 2561 1 มกรำคม 2561 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพยท่ี์รับรู้จำกตน้ทุนในกำรไดม้ำ
ซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

 
6,587 

 
214 

 
- 

 
214 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 105,982 13,686 - - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,317) (43) - (43) 

รวมสินทรัพย์ 111,252 13,857 - 171 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม 111,252 13,857 - 171 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 111,252 13,857 - 171 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 111,252 13,857 - 171 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                        
เฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก ำไรขำดทุน   
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ (429,697) (257,832) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (436,071) (257,618) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 92,296 - 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 1,275 (43) 
ก ำไรส ำหรับปี 97,395 (171) 
   
กำรแบ่งปันก ำไร   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 97,395 (171) 
   
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 0.031 - 

รำยกำรปรับปรุงขำ้งตน้มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

-      ค่ำนำยหน้ำจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ - กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยไป
เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยอย่ำงเป็นระบบ
และสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

-  กำรจ่ำยช ำระค่ำใชจ่้ำยแทนลูกคำ้ - กลุ่มบริษทัจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนบำ้นหรือหน่วย
ในอำคำรชุดพกัอำศยัหรือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงนิติบุคคลของโครงกำรหมู่บำ้นหรืออำคำรชุดพกั
อำศยั โดยจ่ำยแทนลูกคำ้เม่ือลูกคำ้จดทะเบียนโอนบ้ำนหรือหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำรำยกำรเหล่ำน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้ลูกคำ้ ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกรำยกำร
ดงักล่ำวหกัจำกมูลค่ำรำยไดใ้นสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
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5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและรำยไดจ้ำกกำรขำยหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้
มีกำรโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แลว้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง  กล่ำวคือ เม่ือมีกำรจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ/เม่ือมีกำรส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์สดงตำมมูลค่ำท่ี ได้รับหักด้วย
ส่วนลดและค่ำใช้จ่ำยท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยแทนให้แก่ลูกคำ้ เง่ือนไขในกำรจ่ำยช ำระเป็นไปตำมงวดกำรจ่ำย
ช ำระท่ีระบุในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจำกลูกคำ้ก่อนกำรโอนอ ำนำจควบคุมใน
สินคำ้ใหก้บัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “รำยไดรั้บล่วงหนำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

รายได้จากงานก่อสร้าง 

 รำยไดจ้ำกงำนก่อสร้ำงค ำนวณตำมอตัรำส่วนของตน้ทุนก่อสร้ำงท่ีเกิดขึ้นของงำนท่ีส ำเร็จจนถึงปัจจุบนักบั
ประมำณกำรตน้ทุนก่อสร้ำงทั้งส้ิน 

 ส ำรองเผ่ือผลขำดทุนจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำจะตั้งขึ้นทั้งจ ำนวนเม่ือทรำบแน่ชดัว่ำงำนก่อสร้ำงตำม
สัญญำนั้นจะประสบผลขำดทุน 

 รำยไดจ้ำกงำนก่อสร้ำงเป็นรำยไดท่ี้บริษทัยอ่ยใหบ้ริกำรแก่กลุ่มบริษทัซ่ึงไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ิน หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรโดยพิจำรณำถึงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงค ำนวณจำกกำรประมำณกำรโดยผูจ้ดักำรโครงกำร 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยไดรั้บล่วงหนำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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5.2 ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 

 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมท่ีดิน/หน่วยในอาคารชุด  

 ตน้ทุนกำรขำยบ้ำนพร้อมท่ีดิน/หน่วยในอำคำรชุด บันทึกตำมตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดของโครงกำรท่ี           
คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง) โดยแบ่งสรรตน้ทุนให้แก่บำ้นพร้อมท่ีดิน/หน่วยใน
อำคำรชุด ตำมเกณฑม์ูลค่ำขำยและรับรู้เป็นตน้ทุนตำมกำรรับรู้รำยได ้

 ต้นทุนการขายท่ีดิน 

 ตน้ทุนกำรขำยท่ีดินจะรับรู้เป็นตน้ทุนตำมกำรรับรู้รำยได ้

 ต้นทุนงานก่อสร้าง 

 ตน้ทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงประกอบดว้ยตน้ทุนค่ำวสัดุ ค่ำแรง ค่ำรับเหมำก่อสร้ำงช่วง ค่ำบริกำร และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ซ่ึงค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้เสร็จ 

 ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงเป็นตน้ทุนท่ีบริษทัย่อยรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่กลุ่มบริษทัซ่ึงไดต้ดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมแลว้ 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

5.4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

5.5 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ โดยมีรำยละเอียด
กำรค ำนวณรำคำทุนดงัน้ี 

 ท่ีดิน 

 ท่ีดินท่ีซ้ือมำบนัทึกตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (แยกตำมแต่ละโครงกำร) และจะรับรู้เป็นตน้ทุนตำม
กำรรับรู้รำยได ้  

 ดอกเบีย้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำโครงกำรบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ำยรอตดัตั้งพกัไว ้และจะหยดุบนัทึกเม่ือ
มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหำริมทรัพย์ ซ่ึงดอกเบ้ียรอตดัดงักล่ำวบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินคำ้คงเหลือ
และจะรับรู้เป็นตน้ทุนตำมกำรรับรู้รำยไดโ้ดยวิธีถวัเฉล่ีย (แยกตำมแต่ละโครงกำร) 
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 ค่าสาธารณูปโภค 

 รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงถนน ไฟฟ้ำ ประปำและสำธำรณูปโภคส่วนกลำงอ่ืน ๆ บนัทึกไวใ้นบญัชีค่ำ
สำธำรณูปโภคซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสินคำ้คงเหลือ โดยจะตดัจ่ำยเป็นตน้ทุนขำยตำมกำรรับรู้รำยได้  

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 

รำยจ่ำยเก่ียวขอ้งกับกำรเตรียมกำรและพฒันำโครงกำรก่อนกำรเปิดขำยบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินค้ำ
คงเหลือ โดยจะตดัจ่ำยเป็นตน้ทุนตำมกำรรับรู้รำยได ้

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.6 ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่ำใชจ่้ำย
อยำ่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ และจะบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีระยะเวลำของกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส ำหรับตน้ทุนในกำรได้มำซ่ึง
สัญญำมีระยะเวลำหน่ึงงวดหรือสั้นกวำ่ กิจกำรจะบนัทึกตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร  

5.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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5.8 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 5 และ 10 ปี 
อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  - 10 และ 20 ปี 
สโมสร สระวำ่ยน ้ำและสนำมเด็กเล่น  - 20 ปี 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย  - 5 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์  - 3 และ 5 ปี 
ยำนพำหนะ - 5 ปี 
แบบหล่อ - 3 ปี 
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน  - 5 ปี 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน โดยไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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5.10 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิตสินทรัพย์ หรือกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำ
ทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืม
อ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำก
กำรกูย้มืนั้น 

 ส ำหรับเงินกูท่ี้กูม้ำโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพำะเพื่อพฒันำโครงกำร ดอกเบ้ียจ่ำยดงักล่ำวประกอบดว้ยดอกเบ้ีย
ท่ีจ่ำยจริงหักดว้ยรำยไดจ้ำกกำรน ำเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่ครำว ส่วนเงินท่ีกูม้ำเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปดอกเบ้ีย
จะค ำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรนั้นดว้ยอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุน อตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัรำ
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของตน้ทุนกำรกูย้มืในระหวำ่งปีท่ีไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี  

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3 และ 5 ปี 

5.12 ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำสูงกว่ำตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
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บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำก
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำร           
ดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

5.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้
งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้เช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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5.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์ังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท ำกำร
ประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ
สูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
คำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึง
กำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่ม
บริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำร
สำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำย
มีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้
ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ัง
ล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูง
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที  

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย  เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.17 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.18 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ  

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจ
แตกตำ่งไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำควำมนิยม  

ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้นๆ 
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและเช่ือมัน่ว่ำประมำณกำรหน้ีสินจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นดงักล่ำวท่ี
บนัทึกไว ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนมีจ ำนวนเพียงพอ 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 3,430 2,188 2,153 1,038 
เงินฝำกธนำคำร 567,346 949,620 135,138 216,952 
รวม 570,776 951,808 137,291 217,990 
หกั: เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ (549) (549) (549) (549) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 570,227 951,259 136,742 217,441 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี (2561:  
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.05 ต่อปี) 

 เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชข้ำ้งตน้เป็นเงินฝำกธนำคำรซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ ำไปวำงไวก้บัธนำคำร
เพื่อเป็นประกนัหนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำรออกใหใ้นนำมของกลุ่มบริษทั 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็นลูกหน้ีกับกิจกำรท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีกำรคำ้:     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระหน้ี 88,989 113,736 70,449 71,449 
เกินก ำหนดช ำระ     

ไม่เกิน 12 เดือน 46,966 26,144 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 2,605 1,974 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 138,560 141,854 70,449 71,449 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,597) (1,974) - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 135,963 139,880 70,449 71,449 
ลูกหน้ีอ่ืน:     
ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพำกร 23,278 4,763 - - 
อื่นๆ 13,185 - 6,175 7,571 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 36,463 4,763 6,175 7,571 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,246) (3,246) - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 33,217 1,517 6,175 7,571 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 169,180 141,397 76,624 79,020 

9. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดิน 30,537,395 25,955,880 3,158,361 5,270,827 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,917,478 1,361,053 194,002 318,148 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 10,846,894 8,929,396 1,891,935 2,730,483 
งำนสำธำรณูปโภค 4,332,058 3,089,778 685,454 1,021,572 
ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี 1,139,397 1,005,514 169,294 269,450 
ค่ำใชจ้่ำยพฒันำโครงกำรรอตดับญัชี 942,316 842,794 142,319 241,009 
สินคำ้รอกำรขำย 7,704 14,072 7,704 7,704 
วสัดุก่อสร้ำง 3,619 2,535 - - 
สินคำ้อ่ืน 370 370 - - 
รวม 49,727,231 41,201,392 6,249,069 9,859,193 
หกั: รำยกำรปรับลดเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (12,544) (52,275) (544) (544) 
สุทธิ 49,714,687 41,149,117 6,248,525 9,858,649 
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 กลุ่มบริษทัมีรำยละเอียดส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูด่งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูต่น้ปี 85 74 40 53 
จ ำนวนโครงกำรท่ีปิดแลว้ (16) (21) (12) (14) 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเปิดใหม ่ 24 29 1 1 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรเปล่ียนสถำนะของ
กิจกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ย 2 3 - - 

จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูส้ิ่นปี 95 85 29 40 

 กลุ่มบริษทัได้น ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
จ ำนวน 31,088 ลำ้นบำท และ 24,342 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร: 4,692 ลำ้นบำท และ 7,514 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั) ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
จำกธนำคำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 18 และ 20 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้รวมตน้ทุนกำรกู้ยืมเขำ้เป็นตน้ทุนของสินค้ำคงเหลือโดยค ำนวณจำกอตัรำกำร
ตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของสินคำ้คงเหลือ (พนับำท) 482,621 478,125 - 16,340 
อตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี)  3.30 - 4.13 2.75 - 4.28 - 2.75 - 3.16 

10.  รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนั - - 41,407 21,101 อตัรำร้อยละ 1.00 ต่อปี ของภำระค ้ำประกนั

คงคำ้งถวัเฉลี่ย 
รำยไดค้่ำเช่ำ - - 3,908 4,416 รำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,031,804 719,067 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี           

(2561: ร้อยละ 3.10 - 3.30 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - - 449,441 633,767 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ตน้ทุนขำย - - 163,035 331,759 รำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร - - 87,950 72,437 รำคำท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภำยนอก 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 34,351 47,526 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 ต่อปี           

(2561: ร้อยละ 3.10 - 3.30 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 557,942 480,932 557,942 480,932 รำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำบริกำร 1,735 12,037 - - รำคำท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภำยนอก 
เงินปันผลรับ - - 945,115 988,150 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดอ่ื้น - 3,358 - - รำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 14,938 12,453 14,938 12,453 รำคำท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภำยนอก 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ำกดั - - 118,798 30,906 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ ำกดั - - 479,738 136,513 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 492,581 78,721 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั - - 3,180 787 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั - - - 16,293 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ำกดั - - 25,285 12,232 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ำกดั - - 76,296 16,363 
บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ำกดั - - - 565 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ำกดั - - 6,346 - 

บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ำกดั - - - 177 

รวมดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,202,224 292,557 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ซิกเนเจอร์แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั  - - - 44,175 

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั - - 1,916 18,585 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,916 62,760 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ ำกดั  - - 1 8,154 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั   - - - 5 
บริษทั สมำร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั - - 2,378 1,780 
บริษทั กรุงเทพ ซิต้ี สมำร์ท จ ำกดั - - 2,970 - 
บริษทั  เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ำกดั - - - 2,606 

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั - - - 2,304 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,349 14,849 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ำกดั - - - 7,854 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั - - 3,713 - 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลลี ่จ ำกดั - - 2,802 475 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั - - 3,659 - 

รวมดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,174 8,329 

     
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั - - 201 458 

รวมเจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 201 458 
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ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับำท) 

 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวำคม ในระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวำคม 
ช่ือบริษทั 2561 ให้กูเ้พ่ิม รับช ำระ 2562 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ำกดั 2,896,000 2,466,500 (2,766,000) 2,596,500 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 12,052,700 8,939,800 (9,319,500) 11,673,000 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  8,611,000 11,484,000 (3,483,000) 16,612,000 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั 44,100 85,300 (35,000) 94,400 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั 695,600 14,000 (709,600) - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ำกดั 492,000 289,000 (537,000) 244,000 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ำกดั 1,548,000 728,500 (132,000) 2,144,500 
บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ำกดั 211,000 730,000 (941,000) - 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ำกดั - 424,000 - 424,000 
บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ำกดั 174,000 1,901,020 (2,075,020) - 
บริษทั เอพี เอม็อี 15 จ ำกดั - 1,597,000 (1,597,000) - 
บริษทั เอพี เอม็อี 16 จ ำกดั - 110,000 (110,000) - 
บริษทั เอพี เอม็อี 17 จ ำกดั - 484,000 (484,000) - 
บริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั - 33,000 (33,000) - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,724,400 29,286,120 (22,222,120) 33,788,400 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับำท) 

 
ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี                           

ยอดคงเหลือ     
ณ วนัท่ี                          

 31 ธนัวำคม ในระหว่ำงปี 31 ธนัวำคม 
ช่ือบริษทั 2561 กูเ้พ่ิม จ่ำยช ำระ 2562 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั - 384,000 (12,000) 372,000 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกดั - 527,000 (527,000) - 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ำกดั 820,300 97,000 (917,300) - 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั - 651,000 (10,000) 641,000 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ำกดั 81,000 10,000 (25,000) 66,000 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 901,300 1,669,000 (1,491,300) 1,079,000 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืขำ้งตน้เป็นเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญำใชเ้งินซ่ึงไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัและครบ
ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 156,744 168,167 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7,054 8,472 

รวม 163,798 176,639 

ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ ำประกันให้กับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 31.4 ก) 

11.  สินทรัพย์ท่ีรับรู้จำกต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 6,587 - - - 
เพิ่มขึ้น 38,599 20,041 - 791 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,535) (13,454) - (791) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 36,651 6,587 - - 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

เงินปันผลที่บริษทัฯ                         
รับระหว่ำงปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
    ร้อยละ ร้อยละ         
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 300 300 100 100 294 294 - - 294 294 - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 2,000 896 100 100 1,511 407 - - 1,511 407 - - 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ  ำกดั 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

2,000 500 100 100 2,000 500 - - 2,000 500 - - 
บริษทั สมำร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเมน้ท ์

จ  ำกดั 
ให้บริกำร 

5 
 

5 100 
 

100 5 
 

5 - 
 

- 5 
 

5 40 - 
บริษทั กรุงเทพ ซิต้ีสมำร์ท จ ำกดั ให้บริกำร 4 4 100 100 4 4 - - 4 4 30 - 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ  ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 39 100 100 50 39 (25) (25) 25 14 - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2011) จ  ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - 15 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ  ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 300 300 100 100 300 300 - - 300 300 - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2013) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - 502 
บริษทั ไทยบิก๊เบลลี่ จ  ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 - - 50 50 25 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 400 400 100 100 400 400 - - 400 400 220 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 768 - 100 - 770 - - - 770 119 - 
บริษทั เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - 31 
บริษทั เอพี เอ็มอี (อโศก) จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - 86 
บริษทั เอพี เอ็มอี 10 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 1 - 100 - 1 - - - 1 - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 11 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 12 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 1 - 100 - 1 - - - 1 - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 15 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 1 - 100 - 1 - - - 1 - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 18 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - 15 - 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 359 - 100 - 433 - - - 433 - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 19 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - 
บริษทั เอพี เอ็มอี 20 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1 - 100 - 1 - - - 1 - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,052 2,774 (25) (25) 5,027 2,749 449 634 
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12.2 กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

กำรจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

สืบเน่ืองจำกมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2561 และ 2562 บริษทัฯมีกำรจดัตั้ง
บริษทัยอ่ยเพิ่มเติมในปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 16 จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีอตัรำส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 

(ข) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 17 จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีอตัรำส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 

(ค) จดัตั้งบริษทั เอพี เอ็มอี 18 จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีอตัรำส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 

(ง) จดัตั้ งบริษัท เอพี เอ็มอี 19 จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 0.1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ     
10 บำท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีอตัรำส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

(จ) จดัตั้ งบริษทั เอพี เอ็มอี 20 จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 0.1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ     
10 บำท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีอตัรำส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.99 โดย
บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

กำรลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นสำมัญในบริษัท      
เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกดั จำก บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมคำ้ของบริษทัฯ
จ ำนวน 66 ลำ้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกบัร้อยละ 99.99  ในรำคำหุ้นละ 7.33 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 484 
ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้ด ำเนินกำรซ้ือและลงนำมในเอกสำรกำรรับโอนหุ้นสำมัญข้ำงต้นในวนัท่ี        
27 มีนำคม 2562 ดังนั้ นบริษทัดังกล่ำวจึงเปล่ียนสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ และบริษัทฯได้น ำ      
งบกำรเงินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกัด มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี    
27 มีนำคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินกำรไดม้ำของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นกำรซ้ือสินทรัพย ์โดยมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกดั ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 10,188 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527,000 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 242 
อุปกรณ์  11 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1,399 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,577 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (19,573) 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัโครงกำรคำ้งจ่ำย (22,885) 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (32) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (14,809) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (171) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,240) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 484,716 

  
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 484,000 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (10,188) 

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 473,812 

บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั เอพี 
(เอกมยั) จ ำกดั จำกบริษทั เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 20.58 ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 12.16 
บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 250.2 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรซ้ือและลงนำมในเอกสำรกำรรับโอนหุ้น
สำมญัขำ้งตน้ในวนัท่ี 29 ตุลำคม 2562 ส่งผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 99.99 ดงันั้นบริษทัดงักล่ำวจึงเปล่ียนสถำนะจำกกิจกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ และบริษทัฯได้น ำงบกำรเงินของบริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกัด มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลำคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินกำรไดม้ำของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นกำรซ้ือสินทรัพย ์โดยมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,586 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 650,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176 
อุปกรณ์  89 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1,316 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,769 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (82,688) 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัโครงกำรคำ้งจ่ำย (23,845) 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (1,318) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (29,690) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (53) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,209) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 523,133 

  
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 250,200 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (5,586) 

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 244,614 

กำรเลกิกจิกำรของบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกดั และ
บริษทั เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จ ำกดั มีมติอนุมติักำรเลิกกิจกำร โดยบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจกำรกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 29 สิงหำคม 2562  

โดยเม่ือวันท่ี  29 สิงหำคม 2562 บริษัทย่อยทั้ ง 2 แห่ง ได้ท ำสัญญำโอนกิจกำรทั้ งหมดให้แก่บริษัท         
เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั โดยไดโ้อนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้กบับริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ใน
รำคำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงค ำนวณจำกงบกำรเงินของบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ 
วนัท่ี 29 สิงหำคม 2562 โดยบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด ได้รับเงินจำกบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง เป็น
จ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 55.78 ลำ้นบำท  
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ต่อมำบริษทัฯไดรั้บคืนเงินทุนจำกกำรเลิกกิจกำรของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ำกดั และบริษทั 
เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จ ำกดั ในอตัรำ 11.0 บำทต่อหุ้น และ 10.35 บำทต่อหุ้น ตำมล ำดบั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,253.88 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรรับคืนเงินลงทุนของบริษทัย่อยทั้งสองแห่งดงักล่ำวในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนรวม 17.51 ลำ้นบำท 

บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่งไดจ้ดทะเบียนกำรช ำระบญัชีกบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 7 ตุลำคม 2562 

กำรเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 150 ลำ้นหุน้ มูลค่ำ
หุน้ละ 10 บำท) จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 500 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 50 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 200 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)  โดยบริษทั
ดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2562 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด ได้มีมติ
อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 1,104 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 110.4 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท) จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 896 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 89.6 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 200 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษทัดงักล่ำวได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2562 

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ไดมี้มติอนุมติั
ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 1.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) จำกทุน
จดทะเบียนเดิม จ ำนวน 39 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 3.9 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ ำนวน 50 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 5 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 

บริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 
ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท) จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 3 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็นทุน         
จดทะเบียนใหม่จ ำนวน 41 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 4.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษทัดังกล่ำวได ้         
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2562 
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บริษทั เคลย ์มอร์ อินโนเวชัน่ แลบ็ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เคลย ์มอร์ อินโนเวชัน่ แลบ็ จ ำกดั ไดมี้มติ
อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) 
จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 5 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 0.5 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท) เป็นทุน        จด
ทะเบียนใหม่จ ำนวน  16 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษัทดังกล่ำวได ้        
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ไดมี้
มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 20 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท) จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 300 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 30 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็นทุน 
จดทะเบียนใหม่จ ำนวน 500 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 50 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษทัดงักล่ำวได ้        
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2562 

กำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2562 บริษทัฯไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทั เอพี เอ็มอี 12 จ ำกดั ให้กบับริษทั พรีเม่ียม  
เรสซิเดนซ์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท         
เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 42.6 ลำ้นบำท บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
ดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 27.3 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 41.6 ลำ้นบำท) เป็นผลให้
บริษทัดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ของบริษทัฯในหมำยเหตุ 13 

บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 บริษทัฯไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทั เอพี เอ็มอี 10 จ ำกดั ให้กับบริษทั พรีเม่ียม  
เรสซิเดนซ์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท         
เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 40.3 ลำ้นบำท บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
ดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 23.1 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 39.3 ลำ้นบำท) เป็นผลให้
บริษทัดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ของบริษทัฯในหมำยเหตุ 13 
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บริษทั เอพี เอม็อี 15 จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 บริษทัฯไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทั เอพี เอ็มอี 15 จ ำกดั ให้กับบริษทั พรีเม่ียม  
เรสซิเดนซ์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท         
เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 32.6 ลำ้นบำท บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
ดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 20.3 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 31.6 ลำ้นบำท) เป็นผลให้
บริษทัดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ของบริษทัฯในหมำยเหตุ 13 

บริษทั เอพี เอม็อี 16 จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทั เอพี เอม็อี 16 จ ำกดั ใหก้บับริษทั พรีเม่ียม  
เรสซิเดนซ์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท         
เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน 5.4 ลำ้นบำท บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
ดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 3.0 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 4.4 ลำ้นบำท) เป็นผลให้
บริษทัดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ของบริษทัฯในหมำยเหตุ 13 

บริษทั เอพี เอม็อี 17 จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทั เอพี เอม็อี 17 จ ำกดั ใหก้บับริษทั พรีเม่ียม  
เรสซิเดนซ์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท         
เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน 5.8 ลำ้นบำท บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
ดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 4.8 ลำ้นบำท) เป็นผลให้
บริษทัดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ของบริษทัฯในหมำยเหตุ 13 
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13. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

13.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทนุ รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่ำงปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่)   
บริษทั เอพี เอม็อี (สุขมุวิท) จ ำกดั                            พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - 21 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ำกดั                           พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - 7 
บริษทั เอพี เอม็อี (อโศก) จ ำกดั                                    พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - - 24 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 51 - 183 - 270 375 - 
บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั 
และบริษทัยอ่ย พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 51 5,822 4,582 5,453 4,227 570 936 

รวม    5,822 4,765 5,453 4,497 945 988 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั เอพี เอม็อี (สุขมุวิท) จ ำกดั    - 13 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ำกดั  - 16 
บริษทั เอพี เอม็อี (อโศก) จ ำกดั  - 29 
บริษทั เอพ ี(เอกมยั) จ ำกดั 372 139 
บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 637 1,020 

รวม 1,009 1,217 

13.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทั พรีเม่ียม 
เรสซิเดนซ์ จ ำกดั 
และบริษทัยอ่ย 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 902 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 28,356 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 890 

 30,148 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 1,668 
หน้ีสินหมุนเวียน 5,111 
เงินกูย้ืมระยะยำว 12,053 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 135 

 18,967 

สินทรัพยสุ์ทธิ 11,181 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 51 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 5,702 

รำยกำรตดับญัชี (249) 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในกำรร่วมค้ำ 5,453 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2561 

 

บริษทั พรีเม่ียม 
เรสซิเดนซ์ จ ำกดั
และบริษทัยอ่ย 

บริษทั 
(เอกมยั) จ ำกดั 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,331 125 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 19,863 773 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 687 3 

 21,881 901 
เงินกูยื้มระยะส้ัน 40 - 
หน้ีสินหมุนเวียน 4,085 368 
เงินกูย้ืมระยะยำว 9,019 - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 85 4 

 13,229 372 
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,652 529 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 51 51 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 4,412 270 

รำยกำรตดับญัชี (185) - 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในกำรร่วมค้ำ 4,227 270 

กิจกำรร่วมคำ้เหล่ำน้ีไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน
รวมประมำณ 26,870 ลำ้นบำท (ตำมสัดส่วนของบริษทัฯ: 13,704 ลำ้นบำท) (2561: 17,387 ลำ้นบำท (ตำม
สัดส่วนของบริษทัฯ: 8,867 ลำ้นบำท)) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทั  
เอพี (เอกมยั) 

จ ำกดั 

บริษทั                 
พรีเมี่ยม 

 เรสซิเดนซ์ จ ำกดั
และบริษทัยอ่ย 

รำยได ้ 1,877 6,773 
รำยไดด้อกเบ้ีย 3 8 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย - (23) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (182) (345) 
ก ำไร  729 1,218 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 729 1,218  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 

บริษทั                  
เอพี เอม็อี  
(สุขมุวิท)  
จ ำกดั 

บริษทั                 
เอพี เอม็อี  

(กรุงเทพ) จ ำกดั 

บริษทั                 
เอพี เอม็อี 

(อโศก) จ ำกดั 

บริษทั  
เอพี (เอกมยั) 

จ ำกดั 

บริษทั                 
พรีเมี่ยม 

 เรสซิเดนซ์ จ ำกดั
และบริษทัยอ่ย 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได ้ 23 220 209 847 8,940 
รำยไดด้อกเบ้ีย 3 1 - - 12 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย - - - (4) (28) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (7) (8) (14) (68) (505) 
ก ำไร   26 32 56 272 1,984 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 26 32 56 272 1,984 

13.4 กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั 

สืบเน่ืองจำกเม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ได้มี
มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปีปัจุบนั บริษทัดงักล่ำว  ไดมี้
กำรเรียกรับช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคร้ังดงัน้ี 

-  เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2562 ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 ร้อยละ 17.3 ของทุนจดทะเบียนท่ี
เพิ่ม คิดเป็นจ ำนวนเงิน 346 ลำ้นบำท 

- เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 ได้รับช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 5 ร้อยละ 14.4 ของทุนจดทะเบียนท่ี
เพิ่ม คิดเป็นจ ำนวนเงิน 288.3 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ีกำรเพิ่มทุนจ ำนวนรวม 2,000 ลำ้นบำท ไดมี้กำรเรียกช ำระครบถว้นแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ไดมี้มติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) จำกทุน
จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 9,619.4 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 961.9 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จ ำนวน 10,619.4 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,061.9 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษัทดังกล่ำวได ้         
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2562 ในระหว่ำงปีปัจุบนั บริษทัดงักล่ำวไดมี้กำร
เรียกรับช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนในแต่ละคร้ังดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2562 ได้รับช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 ร้อยละ 35.1 ของทุนจดทะเบียน          
ท่ีเพิ่มคิดเป็นจ ำนวนเงิน 351 ลำ้นบำท 

- เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2562 ได้รับช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 ร้อยละ 23 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 230 ลำ้นบำท 
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- เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 3 ร้อยละ 31 ของทุนจดทะเบียนท่ี
เพิ่ม คิดเป็นจ ำนวนเงิน 310 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ไดมี้มติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 200 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท) จำกทุน
จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 10,619.4 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,061.9 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ ำนวน 12,619.4 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,261.9 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยบริษทัดงักล่ำว
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2562 และมีกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นสำมญัร้อยละ 
45.2 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 904.7 ลำ้นบำท 

14.  ท่ีดินและต้นทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดิน  745,393 745,393 165,719 165,719 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  18,980 18,980 - - 
งำนก่อสร้ำง 2,691 2,691 - - 
งำนสำธำรณูปโภค  13,036 13,036 - - 
ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี  239,153 239,153 - - 

ค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัชี  18,434 18,434 - - 
รวม 1,037,687 1,037,687 165,719 165,719 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (358,614) (358,614) (18,963) (18,963) 

ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ - สุทธิ 679,073 679,073 146,756 146,756 

15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 อสั งหำริมท รัพย์เพื่ อกำรลงทุนของบ ริษัทฯได้แ ก่ห้ องชุดให้ เช่ ำ  ซ่ึ งมีมูลค่ ำตำมบัญ ชี  ณ  วัน ท่ี                         
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
รำคำทุน 99,727 97,258 67,378 67,378 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (27,099) (22,432) (21,706) (18,337) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 72,628 74,826 45,672 49,041 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 74,826 70,648 49,041 52,410 
รับโอนจำกสินคำ้คงเหลือ - 4,556 - - 
รับโอนจำกกำรเปล่ียนสถำนะของกิจกำรร่วมคำ้เป็น
บริษทัยอ่ย 2,715 4,287 - - 

ค่ำเส่ือมรำคำระหว่ำงปี (4,913) (4,665) (3,369) (3,369) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 72,628 74,826 45,672 49,041 

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนเงินประมำณ 372  
ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 235 ล้ำนบำท) (2561: 346 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 230 ล้ำนบำท)) ซ่ึงเป็นมูลค่ำ
ยติุธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลำด โดยอิงกบัขอ้มูลของกำร
ซ้ือ-ขำยและรำยกำรเปรียบเทียบของทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ-ขำยในช่วงเวลำท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงปัจจยัของสถำน
ท่ีตั้ง ขนำดและรูปร่ำงของท่ีดิน ลกัษณะชนิดและสภำพของทรัพยสิ์น 
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16.  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ                  
ส่ิงปลูกสร้ำง 

สโมสร-สระ
ว่ำยน ้ำและ
สนำมเด็กเล่น 

บำ้นตวัอยำ่งและ
ส ำนกังำนขำย 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ ยำนพำหนะ แบบหล่อ 

สินทรัพย ์
ถำวรอ่ืน 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน           
1 มกรำคม 2561 26,216 9,785 42,473 588 419,093 3,713 63,802 65,593 1,718 632,981 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 35,517 - 17,778 16,341 143,689 213,325 
เพิ่มขึ้นจำกกำรเปล่ียนสถำนะของกิจกำรร่วมคำ้
เป็นบริษยัอ่ย - - - - 302 - - 209 - 511 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (53,034) - (7,749) (12,813) - (73,596) 
โอนเขำ้(ออก) - - - - 44,038 - - 9,925 (56,245) (2,282) 
31 ธนัวำคม 2561 26,216 9,785 42,473 588 445,916 3,713 73,831 79,255 89,162 770,939 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 149,761 - 6,187 19,410 25,264 200,622 
เพิ่มขึ้นจำกกำรเปล่ียนสถำนะของกิจกำรร่วมคำ้เป็น
บริษทัยอ่ย - - - - 369 - - 45 - 414 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (33,649) - (15,119) (8,005) (11,654) (68,427) 
โอนไปสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน - - - - - - - - (37,731) (37,731) 
โอนเขำ้(ออก) - - - - 35,540 - - - (35,540) - 

31 ธนัวำคม 2562 26,216 9,785 42,473 588 597,937 3,713 64,899 90,705 29,501 865,817 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
1 มกรำคม 2561 6,992 5,319 36,780 588 210,886 2,091 47,212 47,475 - 357,343 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 331 306 - - 45,401 527 10,620 8,043 - 65,228 
เพิ่มขึ้นจำกกำรเปล่ียนสถำนะของกิจกำรร่วมคำ้เป็น
บริษทัยอ่ย - - - - 220 - - 136 - 356 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (50,775) - (7,155) (12,304) - (70,234) 
31 ธนัวำคม 2561 7,323 5,625 36,780 588 205,732 2,618 50,677 43,350 - 352,693 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 331 295 - - 61,266 334 11,661 12,703 - 86,590 
เพิ่มขึ้นจำกกำรเปล่ียนสถำนะของกิจกำรร่วมคำ้เป็น
บริษทัยอ่ย - - - - 280 - - 34 - 314 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (31,867) - (13,568) (6,934) - (52,369) 
31 ธนัวำคม 2562 7,654 5,920 36,780 588 235,411 2,952 48,770 49,153 - 387,228 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ                  
ส่ิงปลูกสร้ำง 

สโมสร-สระ
ว่ำยน ้ำและ
สนำมเด็กเล่น 

บำ้นตวัอยำ่งและ
ส ำนกังำนขำย 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ ยำนพำหนะ แบบหล่อ 

สินทรัพย ์
ถำวรอ่ืน 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ           
31 ธนัวำคม 2560 4,802 32 5,693 - - - - - - 10,527 
โอนกลบัรำยกำรส ำหรับปี - (21) - - - - - - - (21) 
31 ธนัวำคม 2561 4,802 11 5,693 - - - - - - 10,506 
โอนกลบัรำยกำรส ำหรับปี - (11) - - - - - - - (11) 
31 ธนัวำคม 2562 4,802 - 5,693 - - - - - - 10,495 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี           
31 ธนัวำคม 2561 14,091 4,149 - - 240,184 1,095 23,154 35,905 89,162 407,740 

31 ธนัวำคม 2562 13,760 3,865 - - 362,526 761 16,129 41,552 29,501 468,094 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี           
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)     65,228 

  2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)     86,590 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ                   
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพยถ์ำวร
อ่ืน 

สินทรัพย ์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2561 22,907 4,085 220,578 35,491 605 283,666 
ซ้ือเพ่ิม - - 21,897 9,219 85,102 116,218 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (44,425) (10,059) - (54,484) 

โอนเขำ้(ออก) - - 34,330 9,925 (44,255) - 

31 ธนัวำคม 2561 22,907 4,085 232,380 44,576 41,452 345,400 
ซ้ือเพ่ิม - - 126,976 13,234 22,384 162,594 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (28,701) (5,511) - (34,212) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - (15,870) (15,870) 

โอนเขำ้(ออก) - - 19,807 - (19,807) - 

31 ธนัวำคม 2562 22,907 4,085 350,462 52,299 28,159 457,912 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2561 5,511 4,053 178,816 26,513 - 214,893 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 21 21,297 4,491 - 25,809 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (43,577) (9,770) - (53,347) 

31 ธนัวำคม 2561 5,511 4,074 156,536 21,234 - 187,355 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 11 31,800 8,586 - 40,397 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (27,592) (5,066) - (32,658) 

31 ธนัวำคม 2562 5,511 4,085 160,744 24,754 - 195,094 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ) 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ                   
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพยถ์ำวร
อ่ืน 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       

31 ธนัวำคม 2559 4,802 32 - - - 4,834 

โอนกลบัรำยกำรส ำหรับปี - (21) - - - (21) 

31 ธนัวำคม 2561 4,802 11 - - - 4,813 

โอนกลบัรำยกำรส ำหรับปี - (11) - - - (11) 

31 ธนัวำคม 2562 4,802 - - - - 4,802 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2561 12,594 - 75,844 23,342 41,452 153,232 

31 ธนัวำคม 2562 12,594 - 189,718 27,545 28,159 258,016 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)      25,809 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)      40,397 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่  มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 360 ลำ้นบำท และ 235 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร: 254 ลำ้นบำท และ 129 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั)
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17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน    

เฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน   
1 มกรำคม 2561 166,901 152,367 
ซ้ือเพิ่ม 2,148 694 
รับโอนจำกสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 2,282 - 
จ ำหน่ำย (4,562) (4,416) 
31 ธนัวำคม 2561 166,769 148,645 
ซ้ือเพิ่ม 85,427 33,217 
รับโอนจำกสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 37,731 15,870 

31 ธนัวำคม 2562 289,927 197,732 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกรำคม 2561 137,566 126,846 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  15,880 14,025 
จ ำหน่ำย (4,020) (3,874) 
31 ธนัวำคม 2561 149,426 136,997 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 26,992 17,805 

31 ธนัวำคม 2562 176,418 154,802 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

31 ธนัวำคม 2561 17,343 11,648 

31 ธนัวำคม 2562 113,509 42,930 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี   

2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 15,880 14,025 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 26,992 17,805 
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
ตัว๋แลกเงิน 1.50 - 2.70 1.88 - 2.78 8,213,550 3,190,000 7,405,000 2,480,000 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้   (33,403) (5,368) (33,403) (5,368) 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน   8,180,147 3,184,632 7,371,597 2,474,632 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทับำงส่วนค ้ำประกนัโดยกำรจด
จ ำนองท่ีดินโครงกำรบำงส่วนของกลุ่มบริษทัและค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ  

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,916 62,760 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,531,452 1,416,645 522,958 620,671 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 48,547 44,428 12,694 17,043 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,349 14,849 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 173,494 156,080 18,531 55,735 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,753,493 1,617,153 561,448 771,058 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 รำยละเอียดเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
   เง่ือนไขท่ีส ำคญัของสัญญำเงินกูย้ืม จ ำนวนเงินกูย้ืมระยะยำว 

      
ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยใน 

ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระเกินกว่ำ  

ล ำดบัท่ี ผูใ้ห้กู ้ วงเงินกูย้ืม กำรช ำระคืนเงินกูย้ืม ค ้ำประกนัโดย อตัรำดอกเบ้ีย หน่ึงปี หน่ึงปี รวม 

     (ร้อยละต่อปี)    
2562         
บริษัทฯ         
1. ธนำคำร 533,000 ร้อยละ 70 ของรำคำขำยเม่ือมีกำรขอ         

ปลอดจ ำนองพ้ืนท่ีขำยโครงกำร       
ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2566 

จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของแต่ละโครงกำรท่ีเสนอกู ้

MLR-2.00 - 210,000 210,000 

รวมเงินกูย้ืมของบริษทัฯ      - 210,000 210,000 

บริษัทย่อย        
บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด         
1. ธนำคำร 4,156,000 ร้อยละ 60 ของรำคำขำยเม่ือมีกำรขอ        

ปลอดจ ำนองพ้ืนท่ีขำยโครงกำร         
ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2566 

จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของโครงกำรท่ีเสนอกู ้

MLR-2.15 - 220,000 220,000 

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด      
2. ธนำคำร 2,121,000 ร้อยละ 50 ของรำคำขำยเม่ือมีกำรขอ      

ปลอดจ ำนองพ้ืนท่ีขำยโครงกำร         
ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2566 

จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของโครงกำรท่ีเสนอกู ้

MLR-2.125 ถึง 
MLR-2.15 

- 397,000 397,000 

รวมเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย      - 617,000 617,000 

รวมเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทั      - 827,000 827,000 
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(หน่วย: พนับำท) 
   เง่ือนไขท่ีส ำคญัของสัญญำเงินกูย้ืม จ ำนวนเงินกูย้ืมระยะยำว 

      
ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยใน 

ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระเกินกว่ำ  

ล ำดบัท่ี ผูใ้ห้กู ้ วงเงินกูย้ืม กำรช ำระคืนเงินกูย้ืม ค ้ำประกนัโดย อตัรำดอกเบ้ีย หน่ึงปี หน่ึงปี รวม 

     (ร้อยละต่อปี)    
2561         
บริษัทฯ         
1. ธนำคำร 1,576,750 ร้อยละ 70 ของรำคำขำยเม่ือมีกำรขอ        

ปลอดจ ำนองพ้ืนท่ีขำยโครงกำร           
ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2563 

จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของแต่ละโครงกำรท่ีเสนอกู ้

MLR-2.00 - 120,000 120,000 

รวมเงินกูย้ืมของบริษทัฯ      - 120,000 120,000 

บริษัทย่อย         
บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด          
1. ธนำคำร 2,742,000 ร้อยละ 60 ของรำคำขำยเม่ือมีกำรขอ        

ปลอดจ ำนองพ้ืนท่ีขำยโครงกำร              
ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2565 

จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของโครงกำรท่ีเสนอกู ้

MLR-2.15 ถึง 
MLR-2.00 

- 20,000 20,000 

รวมเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย      - 20,000 20,000 

รวมเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทั      - 140,000 140,000 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มื กลุ่มบริษทัตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไป
ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวนเงิน 6,296 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 323 ลำ้นบำท) (2561: 4,617 
ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 1,314 ลำ้นบำท))



 46 

21.  หุ้นกู้    

 หุ้นกู้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

     งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    จ ำนวนหน่วย จ ำนวนเงิน 

ช่ือหุ้นกู ้ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อำย ุ วนัท่ีครบก ำหนด 2562  2561 2562  2561 

    (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) 
AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกรำคม 2562 - 350 - 350 
AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน  27 กรกฎำคม 2562 - 1,000 - 1,000 
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกรำคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี  10 กรกฎำคม 2562 - 1,000 - 1,000 
AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกรำคม 2562 - 1,000 - 1,000 
AP191C ร้อยละ 2.55 ต่อปี 2 ปี 19 มกรำคม 2562 - 500 - 500 
AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎำคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนำคม 2563 500 500 500 500 
AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภำพนัธ์ 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษำยน 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP217A ร้อยละ 2.32 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 22 กรกฎำคม 2564 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP221A ร้อยละ 2.40 ต่อปี 4 ปี 22 มกรำคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP222A ร้อยละ 2.81 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 7 กุมภำพนัธ์ 2565 500 500 500 500 
AP228A ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 7 สิงหำคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP228B ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 24 สิงหำคม 2565 500 500 500 500 
AP218A ร้อยละ 2.60 ต่อปี 2 ปี 11 เดือน 24 วนั 17 สิงหำคม 2564 100 100 100 100 
AP20DA ร้อยละ 2.78 ต่อปี 2 ปี 25 ธนัวำคม 2563 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP21DA ร้อยละ 3.13 ต่อปี 3 ปี 25 ธนัวำคม 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP235A ร้อยละ 3.17 ต่อปี 4 ปี 17 พฤษภำคม 2566 3,000 - 3,000 - 
AP227A ร้อยละ 2.63 ต่อปี 3 ปี 11 กรกฎำคม 2565 500 - 500 - 
AP238A ร้อยละ 2.42 ต่อปี 4 ปี 19 สิงหำคม 2566 1,230 - 1,230 - 
AP248A ร้อยละ 2.62 ต่อปี 5 ปี 19 สิงหำคม 2567 770 - 770 - 

รวม      18,600 16,950 

หัก: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี      (4,500) (3,850) 

หุ้นกู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี      14,100 13,100 

21.1 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูจ้  ำนวน 1.5 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 
1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 1,500 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี        
30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัและ/หรือผูล้งทุนรำยใหญ่ หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิด
ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลกัประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ  3 ปี 6 เดือน นับแต่
วนัท่ีออกหุ้นกู้  มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนด            
ไถ่ถอนวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2564 
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21.2 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูจ้  ำนวน 1.5 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 
1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 1,500 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัและ/หรือผูล้งทุนรำยใหญ่ หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิด
ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ  4 ปี นับแต่วนัท่ีออก
หุ้นกู้  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.40 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอน
วนัท่ี 22 มกรำคม 2565 

21.3 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูจ้  ำนวน 0.5 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วย
ละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 500 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนั หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ 3 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  มีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 2.81 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2565 

21.4 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูจ้  ำนวน 1.5 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วย
ละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 1,500 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนั หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ  4 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 2.94 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 7 สิงหำคม 2565 

21.5 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูจ้  ำนวน 0.5 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วย
ละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 500 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจงซ่ึงมีจ ำนวนไม่เกิน 10 รำย หุ้นกูด้งักล่ำวเป็น
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ  4 ปี นบัแต่
วนัท่ีออกหุ้นกู้  มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.94 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนด          
ไถ่ถอนวนัท่ี 24 สิงหำคม 2565 

21.6 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูจ้  ำนวน 0.1 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 
1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 100 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจงซ่ึงมีจ ำนวนไม่เกิน 10 รำย หุ้นกูด้งักล่ำวเป็น
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ อำยุ 2 ปี 11 เดือน 
24 วนั นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.60 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและ          
ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 17 สิงหำคม 2564 
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21.7 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูจ้  ำนวน 1.0 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 
1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 1,000 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบัน หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท       
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ  2 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 2.78 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2563 

21.8 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูจ้  ำนวน 1.0 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 
1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 1,000 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบัน หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่         
ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.13 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2564 

21.9 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูจ้  ำนวน 3.0 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วย
ละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 3,000 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนั หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท 
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ 4 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 3.17 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2566 

21.10 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2562 บริษัทฯได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ  ำนวน 0.5 ล้ำนหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว ้          
หน่วยละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 500 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจงซ่ึงมีจ ำนวนไม่เกิน 10 รำย หุ้นกู้
ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 
อำยุ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.63 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและ
ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 

21.11 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 บริษทัฯได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ  ำนวน 1.23 ล้ำนหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว ้        
หน่วยละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 1,230 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบัน หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ  4 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกูมี้อตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.42 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 19 สิงหำคม 
2566 
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21.12 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 บริษัทฯได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ  ำนวน 0.77 ล้ำนหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว ้      
หน่วยละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 770 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบัน หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อำยุ  5 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.62 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 19 สิงหำคม 
2567 

ภำยใตร้ำยละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมำแลว้นั้น บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขส ำคญับำงประกำร เช่น กำรด ำรง
สัดส่วนหน้ีสินทำงกำรเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัรำส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้กูมี้มูลค่ำยติุธรรมเป็นจ ำนวนเงิน 18,855 ลำ้นบำท (2561: 16,920 ลำ้นบำท) 

22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 175,929 129,854 102,093 108,688 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  34,615 31,475 16,567 15,883 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,319 5,593 3,302 3,389 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 6,208 - - - 

ปรับปรุงจำกกำรโอนยำ้ยไปบริษทัยอ่ย - - - (19,686) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั          
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - 24,190 - 22,223 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - (29,505) - (29,586) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 15,378 - 2,239 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (740) (1,056) (740) (1,057) 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 222,331 175,929 121,222 102,093 
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ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเป็นส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร           
ซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  34,615 31,475 16,567 15,883 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,319 5,593 3,302 3,389 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 6,208 - - - 

รวมค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 47,142 37,068 19,869 19,272 

กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
1.4 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท) (2561: จ ำนวน 22.6 ลำ้นบำท (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 22.5 ลำ้นบำท)) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษัทประมำณ 17.00 - 25.49 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : 23.99 ปี) (2561: 17.00 - 26.33 ปี             
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 24.83 ปี)) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 3.08 - 3.35 3.08 - 3.35 3.34 3.34 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต                    
(ขึ้นกบัช่วงอำยขุองพนกังำน) 0 - 7 0 - 7 

 
0 - 7 0 - 7 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0 - 28.57 0 - 28.57 0 - 28.57 0 - 28.57 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำคิดลด (17) 36 (15) 18 
     
 เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  33 (15) 20 (17) 
     
 เพ่ิมขึ้น 10.0% ลดลง 10.0% เพ่ิมขึ้น 10.0% ลดลง 10.0% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (16) 26 (11) 13 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำคิดลด (15) 26 (5) 12 
     
 เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  25 (17) 13 (6) 
     
 เพ่ิมขึ้น 10.0% ลดลง 10.0% เพ่ิมขึ้น 10.0% ลดลง 10.0% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (9) 24 (3) 9 

เม่ือวันท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้ น 6.2 ล้ำนบำท บริษัทย่อยดังกล่ำวบันทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จของปีปัจจุบนั 
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ส ำหรับพนักงำนของบริษทัฯ บริษทัย่อยอ่ืนๆในกลุ่มบริษทัและกิจกำรร่วมคำ้ซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้น
ไปนั้นมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั ดังนั้นกำรแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำวจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีบนัทึกอยู่ในงบกำรเงินของบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ยอ่ืนๆท่ีเหลือและกิจกำรร่วมคำ้ 

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำม
กฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยครบถว้นแลว้ 

24. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

24.1 รำยได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตำมสัญญำ 

ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัมีกำรรับรู้รำยกำรท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมำของเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้เป็น
รำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจ ำนวน 166.8 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 20.2 ลำ้นบำท) (2561: 111.8 ลำ้น
บำท (เฉพำะกิจกำร: 24.2 ลำ้นบำท)) 

24.2 รำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีรำยไดท่ี้รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ลกัษณะธุรกจิ     
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์        8,966.2         6,839.4  1,460.7 2,531.6 
ใหบ้ริกำร 74.2  40.2  - - 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 1 - 5 ปี 

อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำกำรรับรู้รำยไดใ้นอนำคตดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กับทั้งปัจจยัภำยในและ
ภำยนอก ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกค้ำและกำรอนุมัติสินเช่ือของลูกค้ำจำกธนำคำร
พำณิชย ์ควำมคืบหนำ้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรของกลุ่มบริษทัรวมทั้งภำวะเศรษฐกิจและกำรเมือง 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงและระบบสำธำรณูปโภค 9,128,686 10,438,859 3,156,472 5,615,088 
ตน้ทุนค่ำท่ีดิน 5,569,129 5,627,867 2,112,467 3,628,604 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่น               
ของพนกังำน 1,787,515 1,603,619 697,029 780,373 

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 1,253,387 1,082,223 527,255 639,412 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 175,146 150,922 92,502 88,288 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ - 50,997 - - 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ - 16,579 - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ 91,503 69,893 43,766 29,179 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 26,992 15,880 17,805 14,025 

26. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 669,084 810,717 289,270 486,010 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษเีงินไดนิ้ติบุคคล 

ของปีก่อน 11,417 15,306 9,536 17,309 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง
ชัว่ครำว (99,503) (46,864) 16,181 (10,691) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 580,998 779,159 314,987 492,628 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไร

(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั  - (1,269) - 1,025 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,644,961 4,732,151 2,925,354 4,026,326 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 728,992 946,430 585,071 805,265 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษเีงินไดนิ้ติบุคคล 
     ของปีก่อน 11,417 15,306 9,536 17,309 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่
สำมำรถหกัเป็นค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ในทำงภำษี 13,954 17,968 633 (2,416) 

ผลกระทบทำงภำษจีำกรำยจ่ำยท่ีหกัไดม้ำกกว่ำ 1 เท่ำ (6,393) (9,072) (2,191) (5,109) 
ผลกระทบทำงภำษีของเงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี - - (278,911) (324,383) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (201,715) (243,515) - - 
อื่น ๆ  34,743 52,042 849 1,962 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุ
เบด็เสร็จ 580,998 779,159 314,987 492,628 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
  (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5 27 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำยไดสุ้ทธิทำงบญัชีและภำษี 580 1,236 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 39,649 46,249 
ก ำไรในสินคำ้คงเหลือปลำยงวด 25,913 13,061 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำรและอุปกรณ์ 1,548 1,192 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 40,721 32,484 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรอตดัจ่ำย 132,340 122,601 
ขำดทนุทำงภำษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 115,737 41,342 

รวม 356,493 258,192 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - 2,888 

รวม - 2,888 
 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 24,244 20,419 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรอตดัจ่ำย 55,681 75,687 

รวม 79,925 96,106 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีจ ำนวน 3.8 ลำ้นบำท (2561:  
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจ ำนวน 2 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชี  เน่ืองจำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ ำงชั่วครำว
ขำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้  
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27. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

28.  เงินปันผล 

 เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ำย             

ต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
2562    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  

 25 เมษำยน 2562 1,258 0.40 
2561    
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  

 26 เมษำยน 2561 1,101 0.35 

29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ถึง 8 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนไทยพำณิชย ์จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนทหำรไทย จ ำกดั และจะ
จ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 
2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 37 ลำ้นบำท และ 34 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร: 18 ลำ้นบำท และ 19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

30. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

•  ส่วนงำนแนวรำบ เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นบำ้นเด่ียวและทำวน์เฮำ้ส์ 

•  ส่วนงำนแนวสูง เป็นส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียม 

•  ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนธุรกิจท่ีประกอบไปด้วย กำรให้บริกำรหลังกำรขำย กำรเป็นตัวแทน
นำยหน้ำซ้ือขำยเช่ำอสังหำริมทรัพย ์กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่
บริษทัในกลุ่ม และบริกำรอ่ืน ๆ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน  

 กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก   
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 ขอ้มูลรำยได ้ก ำไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 ส่วนงำนแนวรำบ ส่วนงำนแนวสูง ส่วนงำนอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน 
กำรตดัรำยกำรบญัชี

ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 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             
รำยไดจ้ำกภำยนอก             
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 18,145 17,482 4,534 8,718 - - 22,679 26,200 - - 22,679 26,200 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำรและรำยไดค้่ำบริกำร - - - - 1,123 1,071 1,123 1,071 - - 1,123 1,071 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - - - 606 545 606 545 (606) (545) - - 

รวมรำยได้ทั้งส้ิน 18,145 17,482 4,534 8,718 1,729 1,616 24,408 27,816 (606) (545) 23,802 27,271 

ผลกำรด ำเนินงำน              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4,406 4,197 1,631 1,676 903 859 6,940 6,732 (1,073) (169) 5,867 6,563 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (247) (123) 
รำยไดอ่ื้น           164 64 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้           1,008 1,218 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน           (3,147) (2,990) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้           3,645 4,732 

ภำษีเงินได ้           (581) (779) 

ก ำไรส ำหรับปี           3,064 3,953 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
ส่วนงำนแนวรำบ ส่วนงำนแนวสูง ส่วนงำนอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน งบกำรเงินรวม 

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

  
(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่) 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 43,628 33,770 6,992 8,258 206 263 50,826 42,291 7,968 7,104 58,794 49,395 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - - - - 5,453 4,497 5,453 4,497 
กำรเพ่ิม(ลด)ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีไม่
รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1 5 (3) 4 (52) 48 (54) 57 1,171 (220) 1,117 (163) 

หนี้สินรวมของส่วนงำน - - - - - - - - 32,498 24,904 32,498 24,904 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 
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31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

31.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือท่ีดินกบับริษทัอ่ืนและบุคคลภำยนอกซ่ึงมี
มูลค่ำของท่ีดินคงเหลือท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3,246 ลำ้นบำท 
(เฉพำะกิจกำร: ไม่มี) (2561: 3,267 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: ไม่มี)) 

31.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน ยำนพำหนะ และพื้นท่ีโฆษณำ 
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 109 161 61 72 
1 ถึง 5 ปี 81 82 64 62 

31.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำในกำรพฒันำโครงกำร 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้มีภำระผกูพนัตำมสัญญำในกำรพฒันำโครงกำรตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
ช่ือบริษทั 2562 2561 

บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 658 1,444 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ำกดั 383 662 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั                             3,389 2,350 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 3,224 887 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั  11 18 
บริษทั เอพี เอม็อี (กรุงเทพ) จ ำกดั - 4 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั 4 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ำกดั 10 15 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ำกดั 1 2 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ำกดั - 107 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ำกดั 76 31 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
ช่ือบริษทั 2562 2561 

กิจกำรร่วมคำ้   
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ำกดั - 27 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 8,390 5,662 

รวม 16,146 11,209 

31.4 กำรค ำ้ประกนั 

ก) บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรค ้ำประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรของบริษทัยอ่ย 
ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
บริษทัท่ีไดรั้บกำรค ้ำประกนั 2562 2561 

บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ำกดั  1,540 1,975 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 8,960 6,971 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 5,915 2,093 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั  330 330 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ำกดั  210 230 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ำกดั 25 25 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ำกดั 780 412 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ำกดั 345 - 
รวม 18,105 12,036 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกนัให้กบัหน่วยงำนรำชกำร
หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวกับกำรบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค กำรซ้ือสินคำ้ และกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
ช่ือบริษทั 2562 2561 

บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 1,144 1,235 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ำกดั 449 495 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 1,692 1,269 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  1,120 354 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ำกดั 1 1 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ำกดั 5 5 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ำกดั 124 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ำกดั 7 - 
รวม 4,542 3,359 
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31.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ถูกฟ้องร้องเป็นจ ำเลยร่วมในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย โดยมีทุนทรัพยร์วมจ ำนวน 89 ลำ้นบำท ขณะน้ีคดีควำมอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลชั้นตน้ อย่ำงไรก็ตำม ทำงฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยดังกล่ำว คำดว่ำจะไม่เกิดผล
เสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน
ไวใ้นงบกำรเงิน 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ โดยกลุ่มบริษทัถูกกล่ำวหำว่ำท ำผิด
สัญญำ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ ำนวน 331 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ทำงฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั คำดว่ำ       
ผลเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นจริงจะไม่เกินกวำ่ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบกำรเงิน  

32. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน     
เฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม   
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ  372 235 

   
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม   
หุ้นกู ้ 18,855 18,855 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ           
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หุ้นกู ้เงินกูย้ืมระยะ
สั้น และเงินกูย้มืระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำย
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ และเงินให้กูย้ืม ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเ ช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่ม
บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู ้และ
เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน 
ดงันั้นควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ 
(หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

  งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำ
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ 

ไม่มี          
อตัรำ   

 ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 520 50 570 0.10 ถึง 1.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 169 169 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดั                    
ในกำรใช ้ - - 1 - 1 0.50 

 - - 521 219 740  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 8,180 - - - 8,180 1.50 ถึง 2.70 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1,753 1,753 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 827 - 827 MLR-2.00  

ถึง MLR-2.15  
หุ้นกู ้ - 18,600 - - 18,600 2.32 ถึง 3.58 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - 292 292 - 
 8,180 18,600 827 2,045 29,652  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำ
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ 

ไม่มี          
อตัรำ   

 ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 912 39 951 0.10 ถึง 1.05 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 142 142 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดั                    
ในกำรใช ้ - - 1 - 1 0.50 

 - - 913 181 1,094  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,185 - - - 3,185 1.88 ถึง 2.78 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1,617 1,617 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 140 - 140 MLR-2.0 ถึง          

MLR-2.15 
หุ้นกู ้ - 16,950 - - 16,950 2.15 ถึง 4.50 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - 238 238 - 
 3,185 16,950 140 1,855 22,130  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท)  

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำ
ดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง
ตำมรำคำ ไม่มีอตัรำ   

 ภำยใน1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 113 24 137 0.10 ถึง 0.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - 77 77 - 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 33,788 - 33,788 3.30 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - - 1 - 1 0.50 
 - - 33,902 101 34,003  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 7,372 - - - 7,372 1.50 ถึง 2.59 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - 561 561 - 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,079 - 1,079 3.30 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 210 - 210 MLR-2.0 
หุ้นกู ้ - 18,600 - - 18,600 2.32 ถึง 3.58 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - 57 57 - 
 7,372 18,600 1,289 618 27,879  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำ
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ 

ไม่มี             
อตัรำ   

 ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 198 19 217 0.10 ถึง 1.05 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 79 79 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,724 - 26,724 3.10 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - - 1 - 1 0.50 
 - - 26,923 98 27,021  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,475 - - - 2,475 1.88 ถึง 2.25 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 771 771 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 901 - 901 3.10 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 120 - 120 MLR-2.00  
หุ้นกู ้ - 16,950 - - 16,950 2.15 ถึง 4.50 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - 84 84 - 
 2,475 16,950 1,021 855 21,301  

33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมี
อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้หุน้กูซ่ึ้งบริษทัฯไดเ้ปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมของหุน้กูไ้วใ้นหมำยเหตุ 32 แลว้ 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมี
ควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะ
ก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ี ใช้
ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต (ทั้ง
ของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้น เจำ้หน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินกู้ยืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอัตรำใกลเ้คียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ค) มูลค่ำยติุธรรมของหุน้กูค้  ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

  ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้  

บริษทัฯบริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใช้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัเง่ือนไขภำยใตร้ำยละเอียดหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งรักษำระดบัของอตัรำส่วนหน้ีสินทำงกำรเงินสุทธิต่อส่วนของ   
ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่เกิน 2 ต่อ 1 

หน้ีสินของบริษทัฯท่ีใช้ในกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยถึง หน้ีสินทำงกำรเงินสุทธิซ่ึง
ไดแ้ก่หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียหักดว้ยเงินสดและ/หรือรำยกำรเทียบเท่ำในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯท่ี
ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชี 

ส่วนของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯท่ีใช้ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยถึง ส่วนของ                  
ผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชี 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่ได้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ นโยบำย 
หรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรทุน 

35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

35.1  เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้
จ  ำนวน 2.5 ลำ้นหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 2,500 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุม
สำมัญประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบัน หุ้นกู้
ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น  
อำย ุ4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.35 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน 
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35.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำหุน้ละ 0.4 บำท ซ่ึงบริษทัฯจะน ำเสนอเพื่อขออนุมติักำรจ่ำยเงินปัน
ผลดงักล่ำวในท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
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