
 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส             

เงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2564 



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 2,947,851            2,739,736            682,462               725,116               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 92,111                 79,530                 20,104                 26,828                 

สินคา้คงเหลือ 4 45,124,261          46,139,580          1,914,957            3,327,561            

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                           -                           1,368,947            1,201,049            

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                           -                           30,753,700          30,919,900          

เงินมดัจาํค่าวสัดุก่อสร้าง 35,236                 125,598               1,522                   3,377                   

เงินมดัจาํค่าทีดิน 780,997               656,365               -                           -                           

สินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทนุในการไดม้าซึง

  สญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 7,580                   15,151                 -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 117,053               141,052               21,104                 30,001                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 49,105,089          49,897,012          34,762,796          36,233,832          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 2 549                      549                      549                      549                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           6,283,077            4,941,187            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 6,142,122            6,462,183            6,233,785            6,233,785            

ทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 1,108,011            597,576               253,256               65,258                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 79,588                 74,596                 39,895                 41,542                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 375,863               409,308               199,483               233,009               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10 506,051               554,731               221,572               282,860               

ค่าความนิยม 100,063               100,063               -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 132,500               132,178               35,695                 44,718                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 468,404               423,130               58,370                 70,640                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 81,068                 72,533                 32,041                 31,854                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,994,219            8,826,847            13,357,723          11,945,402          

รวมสินทรัพย์ 58,099,308          58,723,859          48,120,519          48,179,234          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนั 12 499,704               3,112,802            499,704               2,394,752            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 5 2,311,724            1,824,443            479,287               633,517               

ดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                           -                           36,765                 12,007                 

ดอกเบียคา้งจ่าย 176,650               152,501               176,498               152,146               

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                           -                           2,747,000            1,422,000            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 125,470               119,139               57,929                 64,637                 

ส่วนของหุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 4,600,000            4,600,000            4,600,000            4,600,000            

รายไดรั้บล่วงหนา้ 320,831               607,490               10,931                 246,516               

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัโครงการคา้งจ่าย 865,008               687,401               113,936               117,745               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,516,933            1,939,950            328,752               431,109               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 333,825               212,417               95,400                 2,396                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 10,750,145          13,256,143          9,146,202            10,076,825          

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 392,795               444,870               169,125               223,025               

เงินกูย้ืมระยะยาว 14 1,766,700            1,971,200            -                           -                           

หุ้นกู ้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 15 14,250,000          13,250,000          14,250,000          13,250,000          

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 5 286,914               269,017               38,300                 42,923                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 254,360               269,330               91,150                 143,380               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 16,950,769          16,204,417          14,548,575          13,659,328          

รวมหนีสิน 27,700,914          29,460,560          23,694,777          23,736,153          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

      หุ้นสามญั 3,145,899,495 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,145,899            3,145,899            3,145,899 3,145,899

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 89,416                 89,416                 89,416 89,416

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 314,591               314,591               314,591 314,591

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,866,470          25,731,439          20,875,836 20,893,175

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 30,416,376          29,281,345          24,425,742 24,443,081

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (17,982)                (18,046)                -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,398,394          29,263,299          24,425,742 24,443,081          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 58,099,308          58,723,859          48,120,519 48,179,234          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7,835,623            7,582,902            782,499               1,531,244            

รายไดค้า่บริการ 135,741               121,748               -                           -                           

รายไดค้า่บริหารจดัการ 5 63,935                 87,137                 63,935                 87,137                 

รายไดด้อกเบีย 5 3,986                   3,746                   284,228               247,576               

เงินปันผลรับ 5, 7 -                           -                           221,051               129,974               

รายไดอื้น 24,129                 13,053                 19,943                 23,947                 

รวมรายได้ 8,063,414            7,808,586            1,371,656            2,019,878            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5,450,501            5,435,833            552,612               1,114,413            

ตน้ทุนบริการ 43,209                 50,727                 -                           -                           

คา่ใชจ่้ายในการขาย 589,630               586,917               57,022                 147,633               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 802,792               929,056               153,957               335,369               

คา่ใชจ่้ายอืน 961                      4,729                   -                           -                           

รวมค่าใช้จ่าย 6,887,093            7,007,262            763,591               1,597,415            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,176,321            801,324               608,065               422,463               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 181,293               664,391               -                           -                           

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,357,614            1,465,715            608,065               422,463               

ตน้ทุนทางการเงิน (79,249)                (100,846)              (155,158)              (169,988)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,278,365            1,364,869            452,907               252,475               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (163,466)              (150,250)              (46,710)                (26,395)                

กาํไรสําหรับงวด 1,114,899            1,214,619            406,197               226,080               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ -                           (16)                       -                           -                           

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           (16)                       -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                           (16)                       -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,114,899            1,214,603            406,197               226,080               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,115,001            1,215,449            406,197               226,080               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (102)                     (830)                     

รวม 1,114,899            1,214,619            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,115,001            1,215,433            406,197               226,080               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (102)                     (830)                     

รวม 1,114,899            1,214,603            

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.354                   0.386                   0.129                   0.072                   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 16,714,526          12,744,935          2,214,466            2,831,689            

รายไดค้า่บริการ 267,398               255,407               -                           -                           

รายไดค้า่บริหารจดัการ 5 159,179               190,424               159,179               190,424               

รายไดด้อกเบีย 5 3,986                   3,746                   566,343               508,213               

เงินปันผลรับ 5, 6, 7 -                           -                           879,930               323,680               

รายไดอื้น 144,199               26,217                 39,114                 41,192                 

รวมรายได้ 17,289,288          13,220,729          3,859,032            3,895,198            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 11,536,475          8,915,700            1,534,048            1,983,319            

ตน้ทุนบริการ 96,007                 108,025               -                           -                           

คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,214,679            1,063,561            138,531               311,389               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,602,450            1,599,321            346,029               588,940               

คา่ใชจ่้ายอืน 3,090                   5,638                   -                           855                      

รวมค่าใช้จ่าย 14,452,701          11,692,245          2,018,608            2,884,503            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,836,587            1,528,484            1,840,424            1,010,695            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 355,868               773,465               -                           -                           

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,192,455            2,301,949            1,840,424            1,010,695            

ตน้ทุนทางการเงิน (181,695)              (176,043)              (317,455)              (352,098)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,010,760            2,125,906            1,522,969            658,597               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (492,941)              (293,688)              (138,870)              (69,359)                

กาํไรสําหรับงวด 2,517,819            1,832,218            1,384,099            589,238               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ -                           (3)                         -                           -                           

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           (3)                         -                           -                           

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 39,010                 -                           17,512                 -                           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 16 (6,286)                  -                           (3,502)                  -                           

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,724                 -                           14,010                 -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 32,724                 (3)                         14,010                 -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,550,543            1,832,215            1,398,109            589,238               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,517,755            1,833,907            1,384,099            589,238               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 64                        (1,689)                  

รวม 2,517,819            1,832,218            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,550,479            1,833,904            1,398,109            589,238               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 64                        (1,689)                  

รวม 2,550,543            1,832,215            

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.800                   0.583                   0.440                   0.187                   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 3,010,760            2,125,906            1,522,969            658,597               

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสือมราคา 113,892               114,062               54,016                 59,467                 

   คา่ตดัจาํหน่าย 23,517                 18,180                 10,425                 8,977                   

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 694                      2,560                   -                           -                           

   โอนกลบัคา่เผือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ -                           (7,000)                  -                           -                           

   โอนกลบัคา่เผือการลดลงของมูลคา่ทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา (1,660)                  -                           -                           -                           

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 321                      5,069                   160                      828                      

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (355,868)              (773,465)              -                           -                           

   กาํไรจากการรับคืนเงินลงทุน -                           -                           (2,445)                  -                           

   กาํไรจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (9,100)                  -                           -                           -                           

   รายไดเ้งินปันผล -                           -                           (879,930)              (323,680)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25,112                 23,790                 5,789                   11,079                 

   ภาษีเงินไดต้ดัจ่าย -                           2,668                   -                           -                           

   รายไดด้อกเบีย (3,986)                  (3,746)                  (566,343)              (508,213)              

   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 156,895               154,244               308,737               343,687               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 2,960,577            1,662,268            453,378               250,742               

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 592                      91,286                 6,724                   45,316                 

   สินคา้คงเหลือ 669,722               1,333,696            1,224,606            1,636,087            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,330)                  (179,036)              10,752                 382                      

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (7,196)                  (2,439)                  (187)                     2,826                   

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน และคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 115,593               (486,814)              (260,396)              (265,744)              

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (286,759)              22,448                 (235,585)              (8,157)                  

   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 13,419                 37,855                 (4,623)                  (6,680)                  

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,464,618            2,479,264            1,194,669            1,654,772            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,072)                  -                           (40,507)                -                           

   จ่ายดอกเบีย (290,971)              (391,144)              (254,675)              (327,566)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (430,175)              (230,503)              (37,098)                (131,192)              

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,742,400            1,857,617            862,389               1,196,014            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           4,562,100            8,002,700            

เงินสดจ่ายเพือใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           (4,395,900)           (6,544,000)           

เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีเลิกกิจการ -                           -                           2,445                   -                           

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,338,202)           -                           (1,341,890)           -                           

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ -                           (412,080)              -                           (412,080)              

เงินปันผลรับ 675,930               198,030               879,930               323,680               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,460                   8,801                   14,241                 623                      

เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์ (15,039)                (30,868)                (317)                     (21,557)                

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,990)                (34,922)                (1,402)                  (8,271)                  

เงินสดรับจากดอกเบีย 3,986                   3,746                   398,445               332,301               

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (695,855)              (267,293)              117,652               1,673,396            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 6,699,950            16,116,580          5,000,000            8,783,750            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสัน (9,318,000)           (15,725,130)         (6,900,000)           (9,348,750)           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,461,000            -                           1,549,000            30,000                 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           (224,000)              (143,000)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 40,000                 2,362,700            -                           -                           

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (244,500)              (390,000)              -                           (210,000)              

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 3,000,000            2,500,000            3,000,000            2,500,000            

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู ้ (2,000,000)           (2,000,000)           (2,000,000)           (2,000,000)           

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (61,432)                (58,160)                (32,247)                (30,132)                

เงินปันผลจ่าย (1,415,448)           (1,258,356)           (1,415,448)           (1,258,356)           

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (1,838,430)           1,547,634            (1,022,695)           (1,676,488)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง -                           (3)                         -                           -                           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 208,115               3,137,955            (42,654)                1,192,922            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,739,736            570,227               725,116               136,742               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด (หมายเหตุ 2) 2,947,851            3,708,182            682,462               1,329,664            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไมใ่ช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   โอนสินคา้คงเหลือเป็นทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา  508,775 -                           187,998               -                           

   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           2,547                   -                           2,547                   

   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                           760                      -                           -                           

    สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากสัญญาเช่า 44,438                 12,450                 -                           12,450                 

    สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (28,750)                -                           (28,361)                -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ผลต่างจากการ ส่วนของผูมี้

จดัสรรแลว้ - แปลงค่างบการเงิน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน สาํรอง ทีเป็นเงินตรา ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 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            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           (3)                         (3)                         -                           (3)                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           1,833,907            (3)                         1,833,904            (1,689)                  1,832,215            

เงินปันผลจ่าย 18 -                           -                           -                           (1,258,356)           -                           (1,258,356)           -                           (1,258,356)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2563 3,145,899            89,416                 314,591               23,338,811          (53)                       26,888,664          (18,679)                26,869,985          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 3,145,899            89,416                 314,591               25,731,439          -                           29,281,345          (18,046)                29,263,299          

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           2,517,755            -                           2,517,755            64                        2,517,819            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           32,724                 -                           32,724                 -                           32,724                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           2,550,479            -                           2,550,479            64                        2,550,543            

เงินปันผลจ่าย 18 -                           -                           -                           (1,415,448)           -                           (1,415,448)           -                           (1,415,448)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 3,145,899            89,416                 314,591               26,866,470          -                           30,416,376          (17,982)                30,398,394          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 3,145,899                89,416                       314,591                   20,334,870              23,884,776              

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                                 -                               589,238                   589,238                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                                 -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                                 -                               589,238                   589,238                   

เงินปันผลจ่าย 18 -                               -                                 -                               (1,258,356)               (1,258,356)               

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 3,145,899                89,416                       314,591                   20,893,175              24,443,081              

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                                 -                               1,384,099                1,384,099                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                                 -                               14,010                     14,010                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                                 -                               1,398,109                1,398,109                

เงินปันผลจ่าย 18 -                               -                                 -                               (1,415,448)               (1,415,448)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 3,145,899                89,416                       314,591                   20,875,836              24,425,742              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 
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บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี  170/57   

อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอก                    

ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว

อาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั

ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน     

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส                       

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 

“บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) และได้จดัทาํขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ           

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยในระหว่างงวดปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัจากการลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 
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1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ           

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักลา่วไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ           

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6     นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2564  

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564  

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินสด 3,527 3,584 510 2,225 

เงินฝากธนาคาร 2,944,873 2,736,701 682,501 723,440 

รวม 2,948,400 2,740,285 683,011 725,665 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,947,851 2,739,736 682,462 725,116 
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 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกัดในการใช้ขา้งตน้เป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัฯนําไปวางไวก้ับธนาคารเพื่อเป็น

ประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯ 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้:     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระหน้ี 46,427 32,889 11,139 5,519 

เกินกาํหนดชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  12,727 14,085 - - 

3 - 6 เดือน 2,890 371 - - 

6 - 12 เดือน 586 1,225 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 5,501 4,807 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 68,131 53,377 11,139 5,519 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น (5,501) (4,807) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 62,630 48,570 11,139 5,519 

ลูกหน้ีอ่ืน:     

ลูกหน้ีอ่ืน - กรมสรรพากร 18,457 20,996 - - 

อ่ืนๆ 14,270 13,210 8,965 21,309 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,727 34,206 8,965 21,309 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น (3,246) (3,246) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 29,481 30,960 8,965 21,309 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 92,111 79,530 20,104 26,828 
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4. สินค้าคงเหลือ  

 กลุ่มบริษทัมีรายละเอียดสาํหรับโครงการท่ีดาํเนินการอยูด่งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้งวด 104 95 12 29 

จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ (9) (32) (2) (18) 

จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ 6 40 - 1 

จาํนวนโครงการท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนสถานะ

ของกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 2 1 - - 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูส้ิ่นงวด 103 104 10 12 

 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 

27,353 ล้านบาท และ 31,223 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ: 753 ล้านบาท และ 1,878 ล้านบาท 

ตามลาํดบั) ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจาก

ธนาคารตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 14 

 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 เข้าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ โดยคาํนวณจากอัตราการตั้ งขึ้ นเป็นทุนซ่ึงเป็นอัตราถัวเฉล่ีย                 

ถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูยื้มส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                                                        

ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 88,105 113,107 - - 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละตอ่ปี) 3.10 - 4.05 2.79 - 3.88 - - 

     

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูยื้มส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน                                                        

ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 163,178 237,870 - - 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละตอ่ปี) 2.96 - 4.05 2.79 - 3.88 - - 
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 5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา  

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

ดอกเบ้ียรับ - - 281,782 245,275 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.55 ต่อปี            

(2563: ร้อยละ 3.04 ต่อปี) 

รายไดค้่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั - - 13,412 22,433 อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ                  

ภาระคํ้าประกนัคงคา้งถวัเฉล่ีย 

รายไดค้่าเช่า - - 1,052 684 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ตน้ทุนขาย - - 7,816 4,536 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร - - 11,767 13,021 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 11,555 7,334 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.55 ต่อปี            

(2563: ร้อยละ 3.04 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      

รายไดค้่าบริหารจดัการ 63,935 87,137 63,935 87,137 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดค้่าบริการ 2,002 3,025 - - ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 221,051 129,974 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน      

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 4,718 3,734 4,282 3,734 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 

  

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา  

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

ดอกเบ้ียรับ - - 563,897 505,912 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.55 ต่อปี            

(2563: ร้อยละ 3.04 ต่อปี) 

รายไดค้่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั - - 28,681 37,313 อตัราร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของ                  

ภาระคํ้าประกนัคงคา้งถวัเฉล่ีย 

รายไดค้่าเช่า - - 2,104 1,693 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 204,000 125,650 ตามอตัราท่ีประกาศจา่ย 

ตน้ทุนขาย - - 11,358 9,129 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร - - 26,301 43,155 ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 23,479 15,242 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.55 ต่อปี            

(2563: ร้อยละ 3.04 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      

รายไดค้่าบริหารจดัการ 159,179 190,424 159,179 190,424 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดค้่าบริการ 2,389 4,654 - - ราคาท่ีเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 675,930 198,030 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน      

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 9,000 7,469 8,564 7,469 ราคาท่ีเทียบเคยีงกบับคุคลภายนอก 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563            

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั - - 273,264 189,901 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั - - 215,591 257,335 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 697,495 603,469 

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั - - 7,076 5,953 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั - - 148,803 125,160 

บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั - - 26,695 19,231 

บริษทั เอพี เอม็อี 18 จาํกดั - - 23 - 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,368,947 1,201,049 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั - - 374 1,048 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 374 1,048 

     

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั - - - 1,278 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั  - - 1 1 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 20 163,228 

บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั - - 811 1,102 

บริษทั กรุงเทพ ซิต้ี สมาร์ท จาํกดั - - 4,940 4,372 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั - - 65 4,754 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,837 174,735 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั - - 5,594 4,533 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั - - 14,800 5,180 

บริษทั เอพี เอม็อี 1 จาํกดั - - 15,092 2,294 

บริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั - - 1,085 - 

บริษทั เอพี เอม็อี 5 จาํกดั - - 194 - 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 36,765 12,007 

     

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั - - 78 97 

รวมเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 78 97 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั 2563 ให้กูเ้พ่ิม รับชาํระ 2564 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั 4,667,500 1,223,000 (966,000) 4,924,500 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 7,518,000 2,341,000 (932,000) 8,927,000 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  16,489,000 705,000 (2,471,000) 14,723,000 

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั 67,900 49,900 (62,000) 55,800 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั 1,753,500 - (131,000) 1,622,500 

บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั 424,000 - (100) 423,900 

บริษทั เอพี เอม็อี 18 จาํกดั - 77,000 - 77,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,919,900 4,395,900 (4,562,100) 30,753,700 
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 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม ในระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                         

ณ วนัท่ี                         

30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั 2563 กูเ้พ่ิม จ่ายชาํระ 2564 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั 632,000 80,000 (215,000) 497,000 

บริษทั เอพี เอม็อี 1 จาํกดั 727,000 - - 727,000 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั 63,000 8,000 (9,000) 62,000 

บริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั - 1,240,000 - 1,240,000 

บริษทั เอพี เอม็อี 5 จาํกดั - 221,000 - 221,000 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,422,000 1,549,000 (224,000) 2,747,000 

เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมในรูปของสัญญาเงินกูแ้ละตัว๋สัญญาใช้เงินซ่ึงไม่มีหลกัทรัพย ์   

คํ้าประกนัและครบกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด     

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 33,489 25,757 59,964 51,359 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,301 1,763 4,603 3,527 

รวม 35,790 27,520 64,567 54,886 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20.4 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด           

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    ร้อยละ ร้อยละ         

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

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,000 2,000 100 100 1,511 1,511 - - 1,511 1,511 - - 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 - - 

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

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

บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 (50) (50) - - - - 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลลี่ จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 - - 50 50 - - 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 400 400 100 100 400 400 - - 400 400 204 - 

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

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

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

บริษทั เอพี (เอกมยั) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - 126 

บริษทั เอพี เอ็มอ ี19 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 20 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 1 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 654 654 100 100 672 672 - - 672 672 - - 

บริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 992 - 100 - 1,152 - - - 1,152 - - - 

บริษทั เอพี เอ็มอี 5 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 167 - 100 - 190 - - - 190 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      6,333 4,991 (50) (50) 6,283 4,941 204 126 
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6.1 การเลกิกจิการของบริษทัย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) จาํกดั มีมติ

อนุมัติการเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ในวนัท่ี                       

30 พฤศจิกายน 2563 

 โดยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํสัญญาโอนกิจการทั้งหมดรวมถึงโอนสินทรัพย์

และหน้ีสินให้แก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ในราคามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ซ่ึงคาํนวณจากงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 35.5 ลา้นบาท 

 ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บคืนเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) 

จาํกัด รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 308 ล้านบาท โดยบริษัทฯรับรู้กําไรจากการรับคืนเงินลงทุนของบริษัทย่อย

ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 8.0 ลา้นบาท  

 ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บคืนเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) 

จาํกัด เพิ่มเติมจาํนวน 2.4 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการคืนเงินลงทุนของบริษทัดังกล่าวในงบการเงิน

เฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนัเป็นจาํนวน 2.4 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการชาํระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 

6.2 การลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่เติม 

 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท           

เอพี เอม็อี 5 จาํกดั และบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั จากบริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้

ของบริษทัฯ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,341.89 ลา้นบาท ดงัน้ี 

- ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั เอพี เอ็มอี 5 จาํกดั จาํนวน 16.7 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.41 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 190.48 ลา้นบาท 

- ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั เอพี เอ็มอี (เพชรบุรี) จาํกดั จาํนวน 142 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 8.11 บาท รวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 1,151.41 ลา้นบาท 

 โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการซ้ือและลงนามในเอกสารการรับโอนหุ้นสามญัขา้งตน้ในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 

ดงันั้นบริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และบริษทัฯไดน้าํงบการเงินของบริษทั  

เอพี  เอ็มอี 5 จํากัด  และบริษัท เอพี  (เพชรบุ รี) จํากัด มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้ งแต่วันท่ี                         

22 มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพย ์โดยมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั เอพี เอ็มอี 5 จาํกดั และบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั ณ วนัท่ี

ซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั 

เอพี เอม็อี 5 

จาํกดั 

บริษทั 

เอพี (เพชรบุรี) 

จาํกดั 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,613 1,075 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 221,000 1,240,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 193 1,085 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 92 - 

อุปกรณ์  24 - 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,100 6,538 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,915 8,823 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 1,339 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,532) (49,900) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการคา้งจ่าย (14,575) (44,115) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (79) (76) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (100) - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (127) (4,825) 

เงินประกนัผลงาน (3,829) (649) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 191,695 1,159,295 

   

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 190,480 1,151,410 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (2,613) (1,075) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 187,867 1,150,335 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทนุ 

มูลค่าตามบญัชี                                               

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                                               

ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับสาํหรับ                 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลรับสาํหรับ                 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 6,142 6,462 6,234 6,234 221 130 676 198 

รวม    6,142 6,462 6,234 6,234 221 130 676 198 
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7.2 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร

จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 181 664 356 773 

รวม 181 664 356 773 

8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเป ล่ียนแปลงของบัญ ชีอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                              

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 74,596 41,542 

เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) 7,638 - 

คา่เส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,646) (1,647) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 79,588 39,895 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 409,308 233,009 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 15,039 317 

เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6 ) 24 - 

จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,630) (14,401) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (46,878) (19,442) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564       375,863 199,483 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564     

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 554,731 282,860 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 44,438 - 

ยกเลิกสัญญาในระหว่างงวด (28,750) (28,361) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (64,368) (32,927) 

มูลค่าสุทธติามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564       506,051 221,572 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564            

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                         

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 132,178 44,718 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 23,990 1,402 

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (151) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (23,517) (10,425) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564       132,500 35,695 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 1.40 - 1.46 - 1,118,050 - 400,000 

ตัว๋แลกเงิน 0.60 0.80 - 1.81 500,000 2,000,000 500,000 2,000,000 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอการ

ตดัจ่าย   

 

(296) 

 

(5,248) 

 

(296) 

 

(5,248) 

ตัว๋แลกเงินสุทธิ   499,704 1,994,752 499,704 1,994,752 

รวม   499,704 3,112,802 499,704 2,394,752 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและตัว๋สัญญาใช้เงินของกลุ่มบริษทับางส่วนคํ้าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินและ              

ส่ิงปลูกสร้างของโครงการบางส่วนของกลุ่มบริษทั และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 564,009 287,662 

บวก: เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 44,438 - 

หกั: จ่ายชาํระระหว่างงวด (61,432) (32,247) 

หกั: ยกเลิกสัญญาระหว่างงวด (28,750) (28,361) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 518,265 227,054 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (125,470) (57,929) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 392,795 169,125 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,971,200 - 

บวก: กูเ้พ่ิมระหว่างงวด 40,000 - 

หกั: ชาํระคืนระหว่างงวด (244,500) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2564  1,766,700 - 

 ใน ระห ว่างงวดห กเดือน ส้ิ นสุ ดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2564 บ ริษัท ย่อย ส่ี แห่ งได้ทําสั ญ ญ ากู้ยืม เงิน                       

จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศในวงเงินประมาณ 7,224 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียใน                 

อตัราระหวา่ง MLR ลบร้อยละ 2.0 ต่อปีถึง MLR ลบร้อยละ 3.4 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในอตัรา

ร้อยละของมูลคา่อสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2569 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของแต่ละโครงการของ

บริษทัฯ ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ และโดยการจดจาํนองท่ีดินโครงการ

ของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 

5,441 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 323 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 6,425 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 323 ลา้นบาท)) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15.  หุ้นกู้   

 หุ้นกู ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 

และไม่มีหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

ช่ือหุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อายุ วนัท่ีครบกาํหนด 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

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

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

AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 - 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 

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 2,500 2,500 

AP258A ร้อยละ 3.50 ต่อปี 5 ปี 28 สิงหาคม 2568 850 850 850 850 

AP238B ร้อยละ 2.80 ต่อปี 3 ปี 28 สิงหาคม 2566 400 400 400 400 

AP247A ร้อยละ 2.77 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 21 กรกฎาคม 2567 1,500 - 1,500 - 

AP261A ร้อยละ 3.51 ต่อปี 5 ปี 21 มกราคม 2569 1,500 - 1,500 - 

รวม      18,850 17,850 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (4,600) (4,600) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      14,250 13,250 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 17,850 

บวก: หุ้นกูท่ี้ออกจาํหน่ายระหว่างงวด 3,000 

หกั: หุ้นกูท่ี้ชาํระคนืระหว่างงวด (2,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2564  18,850 
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 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูต้ามท่ีมีมติในท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ดงัน้ี 

-  ออกและเสนอขายหุ้นกูจ้าํนวน 1.5 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้ งส้ิน 

1,500 ลา้นบาท โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ หุ้นกูด้ังกล่าวเป็นหุ้นกูช้นิด

ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และมีผูแ้ทนผู ้ถือหุ้น อายุ 3 ปี 6 เดือน                      

นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.77 ต่อปี โดยชําระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และ                       

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2567 

- ออกและเสนอขายหุ้นกู้จาํนวน 1.5 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้ งส้ิน 

1,500 ลา้นบาท โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ หุ้นกูด้ังกล่าวเป็นหุ้นกูช้นิด

ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ อาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออก

หุ้นกู ้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.51 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอน

วนัท่ี 21 มกราคม 2569 

ภายใต้รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ีออกมาแล้วนั้ น บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญบางประการ เช่น         

การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นตน้ 

16. ภาษีเงินได้ 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 จากกาํไรหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีคูณดว้ย

อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 141,348 159,837 490,675 302,659 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล     

ของปีก่อน 42,088 24,233 42,088 24,233 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (19,970) (33,820) (39,822) (33,204) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 163,466 150,250 492,941 293,688 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 45,209 23,364 130,033 61,967 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล     

ของปีก่อน 69 11,847 69 11,847 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,432 (8,816) 8,768 (4,455) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 46,710 26,395 138,870 69,359 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด                   

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไรจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 6,286 - 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 6,286 - 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไรจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 3,502 - 

ภาษเีงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 3,502 - 

17.  กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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18. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

ปี 2564    

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

    เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 1,415 0.45 

    

ปี 2563    

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 1,258 0.40 

 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท และเงินปันผลพิเศษในวาระครบรอบ 30 ปีของบริษทัฯในอตัรา 

หุน้ละ 0.05 บาท  
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19. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการบญัชี

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้             

รายไดจ้ากภายนอก             

รายไดจ้ากการขาย 7,515 6,732 320 851 - - 7,835 7,583 - - 7,835 7,583 

รายไดค้่าบริหารจดัการและ           

  รายไดค้า่บริการ - - - - 200 209 200 209 - - 200 209 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - 80 80 80 80 (80) (80) - - 

รวมรายได้ทั้งส้ิน 7,515 6,732 320 851 280 289 8,115 7,872 (80) (80) 8,035 7,792 

ผลการดําเนินงาน              

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 1,761 1,421 61 138 86 169 1,908 1,728 46 (10) 1,954 1,718 

รายไดอ่ื้น           28 17 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน     

การร่วมคา้           181 664 

ตน้ทุนทางการเงิน           (80) (101) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (804) (933) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           1,279 1,365 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (164) (151) 

กําไรสําหรับงวด           1,115 1,214 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน 

การตดัรายการบญัชี

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้             

รายไดจ้ากภายนอก             

รายไดจ้ากการขาย 15,574 11,135 1,159 1,610 - - 16,733 12,745 (19) - 16,714 12,745 

รายไดค้่าบริหารจดัการและ           

  รายไดค้่าบริการ - - - - 427 446 427 446 - - 427 446 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - 141 158 141 158 (141) (158) - - 

รวมรายได้ทั้งส้ิน 15,574 11,135 1,159 1,610 568 604 17,301 13,349 (160) (158) 17,141 13,191 

ผลการดําเนินงาน              

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 3,729 2,468 284 308 197 345 4,210 3,121 84 (18) 4,294 3,103 

รายไดอ่ื้น           148 30 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน      

การร่วมคา้           356 773 

ตน้ทุนทางการเงิน           (182) (176) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (1,605) (1,604) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           3,011 2,126 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (493) (294) 

กําไรสําหรับงวด           2,518 1,832 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือท่ีดินกับบริษทัอ่ืนและบุคคลภายนอก              

ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินคงเหลือท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 3,065 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการ: ไม่มี) (31 ธนัวาคม 2563: 2,966 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต

ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดส้ําหรับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าและสัญญาเช่าท่ี

มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

จา่ยชาํระ     

     ภายใน 1 ปี 23 21 1 1 

     มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 2 - - 

20.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาในการพฒันาโครงการ 

กลุ่มบริษทัและกิจการร่วมคา้มีภาระผกูพนัตามสญัญาในการพฒันาโครงการตามรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัฯ   

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 279 386 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั 1,043 938 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั                             2,040 2,158 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 2,247 2,334 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั 93 10 

บริษทั เอพี เอม็อี 1 จาํกดั 1 1 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั 7 12 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จาํกดั 73 54 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั 32 60 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั 1 1 

บริษทั เอพี เอม็อี 5 จาํกดั 4 - 

การร่วมคา้   

บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 5,048 6,636 

รวม 10,868 12,590 
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20.4 การคํา้ประกนั 

ก) บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือธนาคารของบริษทัยอ่ยตาม

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัท่ีไดรั้บการคํ้าประกนั 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั  2,954 2,519 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 8,169 7,603 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 8,519 8,925 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2014) จาํกดั  - 10 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จาํกดั 780 780 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั 405 405 

บริษทั ไทยบ๊ิกเบลล่ี จาํกดั 25 25 

บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั 202 - 

รวม 21,054 20,267 

ข) กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัให้กบัหน่วยงานราชการ

หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวกับการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค การซ้ือสินคา้ และการใช้ไฟฟ้า 

ตามรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัฯ   

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 226 391 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จาํกดั 672 665 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย 689 1,028 

บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  1,956 2,106 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017) จาํกดั 67 67 

บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2018) จาํกดั 5 5 

รวม 3,615 4,262 
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20.5 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องร้องในคดีความหลายคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการถูกกล่าวหาว่า           

ผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด  ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวมจํานวน 186 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2563:                   

192 ลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจริงจะไม่เกินกว่า

ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน  

21.     มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

22.   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้ตามมติการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู้

จาํนวน 2.0 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 2,000 ลา้นบาท โดยเสนอขายแก่          

ผูล้งทุนสถาบนั หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และไม่มี

ผู ้แทนผู ้ถือหุ้น อายุ 4 ปี นับแต่วันท่ีออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 1.94 ต่อปี โดยชําระดอกเบ้ีย              

ทุกๆ 6 เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2568 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
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