
 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส             
เงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของ
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”)  ซ่ึงผูบ้ริหำร
ของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรน
ชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019  ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่
อยำ่งใด 
 

 
 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2563 



บริษัท เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 3,708,182           570,227              1,329,664           136,742              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 82,722                169,180              31,308                76,624                
สินคา้คงเหลือ 5 48,625,861         49,714,687         4,612,438           6,248,525           
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         1,378,136           1,202,224           
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         32,329,700         33,788,400         
เงินมดัจาํค่าวสัดุก่อสร้าง 137,928              127,857              3,749                  5,830                  
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 886,931              709,037              -                         -                         
สินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้าซ่ึง
  สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 37,463                36,652                -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 133,010              142,750              47,964                46,265                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 53,612,097         51,470,390         39,732,959         41,504,610         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 3 549                     549                     549                     549                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         5,027,616           5,027,616           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 6,440,463           5,452,948           6,233,785           5,821,705           
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 679,074              679,074              146,756              146,756              
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9 69,363                72,629                43,211                45,673                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 446,031              468,094              251,552              258,016              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11 602,705              -                         301,047              -                         
ค่าความนิยม 100,063              100,063              -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 120,975              113,510              44,771                42,930                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 389,697              356,493              84,380                79,925                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 78,717                80,464                36,084                38,910                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,927,637           7,323,824           12,169,751         11,462,080         
รวมสินทรัพย์ 62,539,734         58,794,214         51,902,710         52,966,690         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13 8,573,660           8,180,147           6,808,660           7,371,597           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6 1,524,280           1,753,493           492,722              561,448              
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         25,416                10,174                
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 158,138              159,231              157,787              158,971              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         966,000              1,079,000           
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 4,500,000           4,500,000           4,500,000           4,500,000           
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 16 115,915              391                     61,219                -                         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 348,809              326,361              5,165                  13,322                
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการคา้งจ่าย 483,539              441,242              30,667                65,335                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,190,415           1,490,313           595,036              757,386              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 307,729              205,470              18,980                76,358                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 17,202,485         17,056,648         13,661,652         14,593,591         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 14 2,799,700           827,000              -                         210,000              
หุน้กู ้ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 15 14,600,000         14,100,000         14,600,000         14,100,000         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 491,716              237                     242,678              -                         
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6 329,727              291,872              50,421                57,101                
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 246,121              222,331              132,301              121,222              
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 18,467,264         15,441,440         15,025,400         14,488,323         
รวมหน้ีสิน 35,669,749         32,498,088         28,687,052         29,081,914         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 3,145,912,151 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,145,912           3,145,912           3,145,912 3,145,912

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุน้สามญั 3,145,899,495 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,145,899           3,145,899           3,145,899 3,145,899
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 89,416                89,416                89,416 89,416
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 314,591              314,591              314,591 314,591
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,338,811         22,763,260         19,665,752 20,334,870
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (53)                      (50)                      -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 26,888,664         26,313,116         23,215,658 23,884,776
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (18,679)               (16,990)               -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,869,985         26,296,126         23,215,658 23,884,776         
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 62,539,734         58,794,214         51,902,710 52,966,690         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 7,582,902            4,529,827            1,531,244            1,485,944            
รายไดค้่าบริการ 121,748               124,863               -                          -                          
รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 87,137                 107,075               87,137                 107,075               
รายไดด้อกเบ้ีย 3,746                   3,987                   247,576               258,820               
เงินปันผลรับ 6, 8 -                          -                          129,974               289,988               
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 7 -                          27,296                 -                          41,600                 
รายไดอ่ื้น 13,053                 10,050                 23,947                 15,445                 
รวมรายได้ 7,808,586            4,803,098            2,019,878            2,198,872            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 5,435,833            3,130,194            1,114,413            1,031,631            
ตน้ทุนบริการ 50,727                 47,171                 -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 586,917               505,977               147,633               170,894               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 929,056               631,616               335,369               252,825               
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,729                   50                        -                          24                        
รวมค่าใช้จ่าย 7,007,262            4,315,008            1,597,415            1,455,374            
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 801,324               488,090               422,463               743,498               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 664,391               167,235               -                          -                          
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,465,715            655,325               422,463               743,498               
ตน้ทุนทางการเงิน (100,846)              (80,525)               (169,988)              (180,065)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,364,869            574,800               252,475               563,433               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (150,250)              (87,682)               (26,395)               (56,492)               
กําไรสําหรับงวด 1,214,619            487,118               226,080               506,941               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (16)                      (23)                      -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16)                      (23)                      -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (16)                      (23)                      -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,214,603            487,095               226,080               506,941               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,215,449            488,247               226,080               506,941               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (830)                    (1,129)                 
รวม 1,214,619            487,118               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,215,433            488,224               226,080               506,941               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (830)                    (1,129)                 
รวม 1,214,603            487,095               

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.386                   0.155                   0.072                   0.161                   

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,145,899            3,145,899            3,145,899            3,145,899            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 12,744,935          12,032,428          2,831,689            4,659,457            
รายไดค้่าบริการ 255,407               276,755               -                          -                          
รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 190,424               243,077               190,424               243,077               
รายไดด้อกเบ้ีย 3,746                   3,987                   508,213               492,099               
เงินปันผลรับ 6, 7, 8 -                          -                          323,680               800,256               
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 7 -                          27,296                 -                          41,600                 
รายไดอ่ื้น 26,217                 19,646                 41,192                 26,236                 
รวมรายได้ 13,220,729          12,603,189          3,895,198            6,262,725            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 8,915,700            8,299,688            1,983,319            3,219,263            
ตน้ทุนบริการ 108,025               107,179               -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,063,561            1,115,322            311,389               435,875               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,599,321            1,523,110            588,940               662,384               
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,638                   11,649                 855                      24                        
รวมค่าใช้จ่าย 11,692,245          11,056,948          2,884,503            4,317,546            
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,528,484            1,546,241            1,010,695            1,945,179            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 773,465               460,251               -                          -                          
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,301,949            2,006,492            1,010,695            1,945,179            
ตน้ทุนทางการเงิน (176,043)              (125,634)              (352,098)              (333,020)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,125,906            1,880,858            658,597               1,612,159            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (293,688)              (316,100)              (69,359)               (174,172)              
กําไรสําหรับงวด 1,832,218            1,564,758            589,238               1,437,987            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3)                        (31)                      -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3)                        (31)                      -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (3)                        (31)                      -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,832,215            1,564,727            589,238               1,437,987            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,833,907            1,566,374            589,238               1,437,987            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (1,689)                 (1,616)                 
รวม 1,832,218            1,564,758            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,833,904            1,566,343            589,238               1,437,987            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (1,689)                 (1,616)                 
รวม 1,832,215            1,564,727            

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.583                   0.498                   0.187                   0.457                   

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,145,899            3,145,899            3,145,899            3,145,899            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,125,906            1,880,858            658,597               1,612,159            
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 114,062               42,528                 59,467                 19,573                 
   ค่าตดัจาํหน่าย 18,180                 10,798                 8,977                   8,210                   
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(โอนกลบัรายการ) 2,560                   (1,242)                 -                          -                          
   โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (7,000)                 (119)                    -                          -                          
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 5,069                   12,052                 828                      24                        
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (773,465)              (460,251)              -                          -                          
   กาํไรจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (716)                    -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                          (27,296)               -                          (41,600)               
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (323,680)              (800,256)              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,790                 26,675                 11,079                 9,934                   
   ภาษีเงินไดต้ดัจ่าย 2,668                   140                      -                          -                          
   รายไดด้อกเบ้ีย (3,746)                 (3,987)                 (508,213)              (492,099)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 154,244               106,266               343,687               323,838               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,662,268            1,585,706            250,742               639,783               
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 91,286                 51,401                 45,316                 43,956                 
   สินคา้คงเหลือ 1,333,696            (5,282,396)           1,636,087            1,950,138            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (179,036)              (926,605)              382                      12,532                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,439)                 (4,384)                 2,826                   (1,941)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (486,814)              67,911                 (265,744)              (216,304)              
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 22,448                 65,246                 (8,157)                 4,682                   
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 37,855                 14,440                 (6,680)                 (6,990)                 
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,479,264            (4,428,681)           1,654,772            2,425,856            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                          (491)                    -                          (491)                    
   จ่ายดอกเบ้ีย (391,144)              (351,032)              (327,566)              (337,465)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (230,503)              (442,947)              (131,192)              (197,638)              
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,857,617            (5,223,151)           1,196,014            1,890,262            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          8,002,700            11,485,620          
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (6,544,000)           (15,056,820)         
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (473,812)              -                          (3,091,166)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (2,493)                 -                          42,600                 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (412,080)              (179,010)              (412,080)              (179,010)              
เงินปันผลรับ 198,030               653,096               323,680               800,256               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 8,801                   1,575                   623                      791                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (30,868)               (132,187)              (21,557)               (100,062)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34,922)               (40,562)               (8,271)                 (16,516)               
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,746                   3,987                   332,301               94,094                 
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (267,293)              (169,406)              1,673,396            (6,020,213)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16,116,580          19,519,300          8,783,750            13,421,500          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (15,725,130)         (15,691,800)         (9,348,750)           (9,761,500)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          527,000               30,000                 702,748               
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (143,000)              (127,000)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,362,700            2,186,750            -                          684,750               
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (390,000)              (480,000)              (210,000)              (480,000)              
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,500,000            3,000,000            2,500,000            3,000,000            
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (2,000,000)           (1,850,000)           (2,000,000)           (1,850,000)           
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (58,160)               (184)                    (30,132)               -                          
เงินปันผลจ่าย (1,258,356)           (1,258,356)           (1,258,356)           (1,258,356)           
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 1,547,634            5,952,710            (1,676,488)           4,332,142            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (3)                        (31)                      -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 3,137,955            560,122               1,192,922            202,191               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 570,227               951,260               136,742               217,441               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตุ 3) 3,708,182            1,511,382            1,329,664            419,632               

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,547                   30,520                 2,547                   12,143                 
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 760                      -                          -                          -                          
    สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 12,450                 -                          12,450                 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจากการ ส่วนของผูม้ี

จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง ที่เป็นเงินตรา ผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 3,145,899         89,416              314,591            20,954,102       (10)                    24,503,998       (13,440)             24,490,558       
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                       1,566,374         -                       1,566,374         (1,616)               1,564,758         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       (31)                    (31)                    -                       (31)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       1,566,374         (31)                    1,566,343         (1,616)               1,564,727         
เงินปันผลจ่าย 19 -                       -                       -                       (1,258,356)        -                       (1,258,356)        -                       (1,258,356)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 3,145,899         89,416              314,591            21,262,120       (41)                    24,811,985       (15,056)             24,796,929       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,145,899         89,416              314,591            22,763,260       (50)                    26,313,116       (16,990)             26,296,126       
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                       1,833,907         -                       1,833,907         (1,689)               1,832,218         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       (3)                     (3)                     -                       (3)                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       1,833,907         (3)                     1,833,904         (1,689)               1,832,215         
เงินปันผลจ่าย 19 -                       -                       -                       (1,258,356)        -                       (1,258,356)        -                       (1,258,356)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 3,145,899         89,416              314,591            23,338,811       (53)                    26,888,664       (18,679)             26,869,985       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ  ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 3,145,899               89,416                      314,591                  18,982,859             22,532,765             
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                                -                              1,437,987               1,437,987               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                                -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                                -                              1,437,987               1,437,987               
เงินปันผลจ่าย 19 -                              -                                -                              (1,258,356)              (1,258,356)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 3,145,899               89,416                      314,591                  19,162,490             22,712,396             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,145,899               89,416                      314,591                  20,334,870             23,884,776             
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                                -                              589,238                  589,238                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                                -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                                -                              589,238                  589,238                  
เงินปันผลจ่าย 19 -                              -                                -                              (1,258,356)              (1,258,356)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 3,145,899               89,416                      314,591                  19,665,752             23,215,658             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม 
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บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ                
และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน     
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส                       
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบ
การเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า              
และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ        
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น            
มีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17                
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                   
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ี เก่ียวกับสถานการณ์  COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการ                   
ความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  
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1.6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสญัญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา   
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่า            
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก 
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก            
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุด
อายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบ               
จากมาตรฐาน
การรายงาน               
ทางการเงิน    
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 653,473 653,473 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 468,094 (760) 467,334 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
391 

 
114,427 

 
114,818 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

237 538,286 538,523 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบ               
จากมาตรฐาน
การรายงาน               
ทางการเงิน    
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 321,579 321,579 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 59,099 59,099 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

- 262,480 262,480 

สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 189,558 125,125 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า  572,691 240,623 
หกั:   สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (28,150) (4,937) 
        สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (5,919) - 
        ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (75,467) (36,588) 
        อ่ืน ๆ - (2,644) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 652,713 321,579 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 628 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 653,341 321,579 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 114,818 59,099 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 538,523 262,480 

 653,341 321,579 
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 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

   
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 605,015 279,728 
ยานพาหนะ 48,458 41,851 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 653,473 321,579 

3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 3,349 3,430 1,948 2,153 

เงินฝากธนาคาร 3,705,382 567,346 1,328,265 135,138 

รวม 3,708,731 570,776 1,330,213 137,291 

หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (549) (549) (549) (549) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,708,182 570,227 1,329,664 136,742 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชข้า้งตน้เป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็น
ประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัฯ 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้:     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระหน้ี 34,006 88,989 12,356 70,449 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  12,196 39,732 - - 
3 - 6 เดือน 2,245 3,701 - - 
6 - 12 เดือน 3,325 3,533 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 2,793 2,605 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 54,565 138,560 12,356 70,449 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน (2,785) (2,597) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 51,780 135,963 12,356 70,449 
ลูกหน้ีอ่ืน:     
ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร 18,680 23,278 - - 
อ่ืนๆ 15,508 13,185 18,952 6,175 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 34,188 36,463 18,952 6,175 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน (3,246) (3,246) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 30,942 33,217 18,952 6,175 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 82,722 169,180 31,308 76,624 
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5. สินค้ำคงเหลือ  

 กลุ่มบริษทัมีรายละเอียดส าหรับโครงการท่ีด าเนินการอยูด่งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูต่น้งวด 95 85 29 40 
จ านวนโครงการท่ีปิดแลว้ (16) (16) (12) (12) 
จ านวนโครงการท่ีเปิดใหม่ 15 24 - 1 
จ านวนโครงการท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนสถานะ
ของกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - 2 - - 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูส้ิ่นงวด 94 95 17 29 

 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 
32,740 ล้านบาท และ 31,088 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะกิจการ: 3,137 ล้านบาท และ 4,692 ล้านบาท 
ตามล าดบั) ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจาก
ธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 14 

 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 เข้าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ  โดยค านวณจากอัตราการตั้ งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอัตราถัวเฉล่ีย                 
ถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                                                        
ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 113,107 103,165 - - 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 2.79 - 3.88 3.00 - 4.13 - - 
     

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                                                        
ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 237,870 212,768 - - 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 2.79 - 3.88 3.00 - 4.13 - - 
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 6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา  

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ดอกเบ้ียรับ - - 245,275 256,730 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.04 ต่อปี            

(2562: ร้อยละ 3.30 ต่อปี) 
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 22,433 9,853 อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ                  

ภาระค ้าประกนัคงคา้งถวัเฉล่ีย 
รายไดค้่าเช่า - - 684 850 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ตน้ทุนขาย - - 4,536 51,063 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - 13,021 16,547 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 7,334 11,653 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.04 ต่อปี            

(2562: ร้อยละ 3.30 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายไดค้่าบริหารจดัการ 87,137 107,075 87,137 107,075 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ 3,025 405 - - ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ - - 129,974 289,988 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,734 3,734 3,734 3,734 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา  

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ดอกเบ้ียรับ - - 505,912 490,009 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.04 ต่อปี            

(2562: ร้อยละ 3.30 ต่อปี) 
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 37,313 17,387 อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ                  

ภาระค ้าประกนัคงคา้งถวัเฉล่ีย 
รายไดค้่าเช่า - - 1,693 1,954 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 125,650 147,160 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขาย - - 9,129 118,471 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - 43,155 32,833 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 15,242 19,107 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.04 ต่อปี            

(2562: ร้อยละ 3.30 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายไดค้่าบริหารจดัการ 190,424 243,077 190,424 243,077 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ 4,654 1,502 - - ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ - - 198,030 653,096 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 7,469 7,469 7,469 7,469 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562            
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน  
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั - - 165,573 118,798 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ากดั - - 340,915 479,738 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 748,713 492,581 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดั - - 4,810 3,180 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั - - 8,007 25,285 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั - - 97,362 76,296 

บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ  ากดั - - 12,756 6,346 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,378,136 1,202,224 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ซิกเนเจอร์แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  - - 44,175 44,175 

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - 886 1,916 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 45,061 46,091 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ากดั  - - 18 1 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  - - 8 - 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั - - 1,614 2,378 
บริษทั กรุงเทพ ซิต้ี สมาร์ท จ ากดั - - - 2,970 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั - - 21 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,661 5,349 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน  
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั - - 12,083 3,713 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั - - 3,713 2,802 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั - - 9,620 3,659 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,416 10,174 

     
เจ้ำหนีเ้งินประกันผลงำน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - 90 201 

รวมเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 90 201 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

30 มิถุนายน 
ช่ือบริษทั 2562 ใหกู้เ้พ่ิม รับช าระ 2563 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั 2,596,500 1,088,000 (226,000) 3,458,500 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 11,673,000 2,712,000 (5,485,000) 8,900,000 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  16,612,000 2,678,000 (1,892,000) 17,398,000 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 94,400 25,000 (7,000) 112,400 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั 244,000 20,000 (217,700) 46,300 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั 2,144,500 21,000 (175,000) 1,990,500 

บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ  ากดั 424,000 - - 424,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,788,400 6,544,000 (8,002,700) 32,329,700 
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 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี                         

30 มิถุนายน 
ช่ือบริษทั 2562 กูเ้พ่ิม จ่ายช าระ 2563 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั 372,000 30,000 (6,000) 396,000 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั 641,000 - (127,000) 514,000 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั 66,000 - (10,000) 56,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,079,000 30,000 (143,000) 966,000 

เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมในรูปของสัญญาเงินกูแ้ละตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงไม่มีหลกัทรัพย ์   
ค  ้าประกนัและครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด     
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,757 30,959 51,359 56,169 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,763 1,763 3,527 3,527 

รวม 27,520 32,722 54,886 59,696 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21.4 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า                   
ของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 
สุทธิ 

เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

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

    ร้อยละ ร้อยละ           
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 300 300 100 100 294 294 - - 294 294 - - - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,000 2,000 100 100 1,511 1,511 - - 1,511 1,511 - - - - 
บริษทั เดอะแวล ูพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 - - - - 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ใหบ้ริการ 5 5 100 100 5 5 - - 5 5 - - - - 
บริษทั กรุงเทพ ซิต้ีสมาร์ท จ ากดั ใหบ้ริการ 4 4 100 100 4 4 - - 4 4 - - - 30 
บริษทั ทองหลอ่ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 (25) (25) 25 25 - - - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 300 300 100 100 300 300 - - 300 300 - - - - 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 - - 50 50 - - - 25 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 400 400 100 100 400 400 - - 400 400 - - - - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 
บริษทั เอพ ีเอม็อี (กรุงเทพ) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - - - 92 
บริษทั เอพ ีเอม็อี 11 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 
บริษทั เอพ ีเอม็อี 18 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 
บริษทั เอพ ี(เอกมยั) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 359 359 100 100 433 433 - - 433 433 - - 126 - 
บริษทั เอพ ีเอม็อี 19 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 

บริษทั เอพ ีเอม็อี 20 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,052 5,052 (25) (25) 5,027 5,027 - - 126  147 
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7.1 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท           
เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั จาก บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ
จ านวน 66 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 99.99 ในราคาหุ้นละ 7.33 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน                 
484 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้ด าเนินการซ้ือและลงนามในเอกสารการรับโอนหุ้นสามญัขา้งตน้ในวนัท่ี             
27 มีนาคม 2562 ดังนั้นบริษทัดังกล่าวจึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และบริษทัฯได้น า       
งบการเงินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากัด มารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี       
27 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพย ์โดยมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

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

สินทรัพยสุ์ทธิ 484,716 

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

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 473,812 
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 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015) จ ากดั มีมติ
อนุมติัการเลิกกิจการ โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 สิงหาคม 
2562 และจดทะเบียนการช าระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 

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

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี                                               
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                                               
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับส าหรับ                 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับส าหรับ                 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - - - - - - - 134 - 315 
บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ 
จ ากดั และบริษทัยอ่ย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 51 51 6,440 5,453 6,234 5,822 130 156 198 338 

รวม    6,440 5,453 6,234 5,822 130 290 198 653 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั - 128 - 307 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 664 39 773 153 

รวม 664 167 773 460 

8.3 การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติั
ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1,000 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัดงักล่าว
ไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 ร้อยละ 10.9 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม คิดเป็นจ านวนเงิน 109 ลา้น
บาท ทั้งน้ีการเพิ่มทุนจ านวนรวม 1,000 ลา้นบาท ไดรั้บช าระครบถว้นแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติั
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 2,000 ลา้นบาท ในระหว่างงวด บริษทัดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ังดงัน้ี 

 - เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 ไดรั้บช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 ร้อยละ 9.55 ของทุนจดทะเบียนท่ี
เพิ่ม คิดเป็นจ านวนเงิน 191 ลา้นบาท 

 - เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ไดรั้บช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 3 ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม 
คิดเป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท  

- เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ไดรั้บช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังท่ี 4 ร้อยละ 15.4 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม 
คิดเป็นจ านวนเงิน 308 ลา้นบาท 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 72,629 45,673 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (806) (806) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,460) (1,656) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563       69,363 43,211 

10. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563    
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 468,094 258,016 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (760) - 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 30,868 21,557 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,547) (2,547) 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,240) (645) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (48,384) (24,829) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563       446,031 251,552 
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11. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563     
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                       
มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 652,713 321,579 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 760 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 653,473 321,579 
สิทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนระหว่างงวด 12,450 12,450 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (63,218) (32,982) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563       602,705 301,047 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563            
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                         

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 113,510 42,930 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 34,922 8,271 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,547 2,547 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (11,824) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (18,180) (8,977) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563       120,975 44,771 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทับางส่วนค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ท่ีดินโครงการบางส่วนของกลุ่มบริษทัและค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 827,000 210,000 
บวก: กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 2,362,700 - 

หกั: ช าระคืนระหวา่งงวด (390,000) (210,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  2,799,700 - 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของแต่ละโครงการของ
บริษทัฯ ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยหลายแห่งค ้าประกนัโดยบริษทัฯ และโดยการจดจ านองท่ีดิน
โครงการของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ  วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2563 ก ลุ่มบ ริษัท มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ ท่ี ย ังมิได้ เบิ กใช ้                             
เป็นจ านวนเงิน 6,105 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 323 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2562: 6,296 ล้านบาท                  
(เฉพาะกิจการ: 323 ลา้นบาท)) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15.  หุ้นกู้  

 หุ้นกู ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
และไม่มีหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

ช่ือหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อาย ุ วนัท่ีครบก าหนด 
30 มิถุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 

    (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 - 1,500 - 1,500 
AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 - 500 - 500 
AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภาพนัธ์ 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP217A ร้อยละ 2.32 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2564 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP221A ร้อยละ 2.40 ต่อปี 4 ปี 22 มกราคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP222A ร้อยละ 2.81 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 7 กุมภาพนัธ์ 2565 500 500 500 500 
AP228A ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 7 สิงหาคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500 
AP228B ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 24 สิงหาคม 2565 500 500 500 500 
AP218A ร้อยละ 2.60 ต่อปี 2 ปี 11 เดือน 24 วนั 17 สิงหาคม 2564 100 100 100 100 
AP20DA ร้อยละ 2.78 ต่อปี 2 ปี 25 ธนัวาคม 2563 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP21DA ร้อยละ 3.13 ต่อปี 3 ปี 25 ธนัวาคม 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 
AP235A ร้อยละ 3.17 ต่อปี 4 ปี 17 พฤษภาคม 2566 3,000 3,000 3,000 3,000 
AP227A ร้อยละ 2.63 ต่อปี 3 ปี 11 กรกฎาคม 2565 500 500 500 500 
AP238A ร้อยละ 2.42 ต่อปี 4 ปี 19 สิงหาคม 2566 1,230 1,230 1,230 1,230 
AP248A ร้อยละ 2.62 ต่อปี 5 ปี 19 สิงหาคม 2567 770 770 770 770 
AP241A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 4 ปี 23 มกราคม 2567 2,500 - 2,500 - 

รวม      19,100 18,600 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (4,500) (4,500) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    14,600 14,100 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 18,600 
บวก: หุน้กูท่ี้ออกจ าหน่ายระหวา่งงวด 2,500 
หกั: หุน้กูท่ี้ช าระคืนระหวา่งงวด (2,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  19,100 
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 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 2.5 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 
1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น อายุ 4 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                
ร้อยละ 2.35 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 23 มกราคม 2567 

ภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขส าคญับางประการ เช่น การ
ด ารงสดัส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นตน้ 

16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 652,713 321,579 

รายการท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 628 - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 653,341 321,579 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 12,450 12,450 
หกั: จ่ายช าระระหวา่งงวด (58,160) (30,132) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 607,631 303,897 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (115,915) (61,219) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 491,716 242,678 

17. ภำษีเงินได้ 

 กลุ่มบริษทัค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 จากก าไรหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือน                               
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 184,070 117,953 326,892 377,670 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (33,820) (30,271) (33,204) (61,570) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 150,250 87,682 293,688 316,100 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส าหรับงวดหกเดือน                               
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 35,211 49,589 73,814 174,484 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (8,816) 6,903 (4,455) (312) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 26,395 56,492 69,359 174,172 

18. ก ำไรต่อหุ้น 

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

19. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
ปี 2563    
เงินปันผลระหว่างกาล

ส าหรับปี 2563 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 

28 เมษายน 2563 1,258 0.40 

    
ปี 2562    
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 1,258 0.40 
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20. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 
การตดัรายการบญัชี

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

รำยได้             
รายไดจ้ากภายนอก             
รายไดจ้ากการขาย 6,732 3,237 851 1,292 - - 7,583 4,529 - - 7,583 4,529 
รายไดค้่าบริหารจดัการและ           
  รายไดค้่าบริการ - - - - 209 232 209 232 - - 209 232 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 80 166 80 166 (80) (166) - - 

รวมรำยได้ทั้งส้ิน 6,732 3,237 851 1,292 289 398 7,872 4,927 (80) (166) 7,792 4,761 

ผลกำรด ำเนินงำน              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,421 717 138 220 169 179 1,728 1,116 (10) (38) 1,718 1,078 
รายไดอ่ื้น           17 41 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน                         
การร่วมคา้           664 167 

ตน้ทุนทางการเงิน           (101) (81) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (933) (630) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           1,365 575 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (151) (88) 

ก ำไรส ำหรับงวด           1,214 487 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 
การตดัรายการบญัชี

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

รำยได้             
รายไดจ้ากภายนอก             
รายไดจ้ากการขาย 11,135 9,223 1,610 2,809 - - 12,745 12,032 - - 12,745 12,032 
รายไดค้่าบริหารจดัการและ           
  รายไดค้่าบริการ - - - - 446 520 446 520 - - 446 520 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 158 344 158 344 (158) (344) - - 

รวมรำยได้ทั้งส้ิน 11,135 9,223 1,610 2,809 604 864 13,349 12,896 (158) (344) 13,191 12,552 

ผลกำรด ำเนินงำน              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,468 2,253 308 445 345 422 3,121 3,120 (18) (90) 3,103 3,030 
รายไดอ่ื้น           30 51 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน                         
การร่วมคา้           773 460 

ตน้ทุนทางการเงิน           (176) (126) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (1,604) (1,534) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           2,126 1,881 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (294) (316) 

ก ำไรส ำหรับงวด           1,832 1,565 
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21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือท่ีดินกบับริษทัอ่ืนและบุคคลภายนอก              
ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินคงเหลือท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 2,177 ลา้นบาท 
(เฉพาะกิจการ: ไม่มี) (31 ธนัวาคม 2562: 3,246 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

21.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน ยานพาหนะ และพื้นท่ีโฆษณา 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่า
ในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

จ่ายช าระ     
     ภายใน 1 ปี 28 109 5 61 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 81 - 64 

21.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำในกำรพฒันำโครงกำร 

กลุ่มบริษทัและกิจการร่วมคา้มีภาระผกูพนัตามสัญญาในการพฒันาโครงการตามรายละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 516 658 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั 1,001 383 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 2,529 3,389 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 3,019 3,224 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั  2 11 
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั 4 4 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั 11 10 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั 1 1 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ากดั 79 - 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั 19 76 
กิจการร่วมคา้   
บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 8,321 8,390 
รวม 15,502 16,146 
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21.4 กำรค ำ้ประกนั 

ก) บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือธนาคารของบริษทัยอ่ยตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทัท่ีไดรั้บการค ้าประกนั 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั  1,540 1,540 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 9,044 8,960 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 8,609 5,915 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั  30 330 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั  10 210 
บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จ ากดั 25 25 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ากดั 680 780 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั 405 345 

รวม 20,343 18,105 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัให้กบัหน่วยงานราชการ
หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวกบัการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค การซ้ือสินคา้ และการใช้ไฟฟ้า 
ตามรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 777 1,144 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั 391 449 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทัยอ่ย 1,017 1,692 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  1,727 1,120 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จ ากดั - 1 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จ ากดั 5 5 
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จ ากดั 154 124 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จ ากดั 7 7 

รวม 4,078 4,542 
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21.5 คดฟ้ีองร้อง 

ก) ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหาย โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 89 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีความอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล
ชั้นตน้ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญั ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 283 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2562: 331 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าผลเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนจริงจะไม่เกินกวา่ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน  

22.   เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการเลิกกิจการของ       
บริษทั เอพี (เอกมยั) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวจะท าสัญญาโอนกิจการ
ทั้งหมดให้แก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด และจะขายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด รวมถึงโอน          
ภาระผกูพนัท่ีมีอยูใ่หก้บับริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

23. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
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