
 

 

 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีD 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีH 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง

การเปลีHยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิLนสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั               

(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึH งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีLตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีHยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืHอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซึH งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืHน 

การสอบทานนีL มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชืHอมัHนวา่จะพบเรืHองทีHมีนยัสาํคญัทัLงหมดซึHงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัLนขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีHสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิHงทีHเป็นเหตุใหเ้ชืHอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึLนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัทีH 34 เรืHอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2565 



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,848,267            2,069,644            384,064               876,977               

ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 3 86,296                118,292               19,457                23,213                

สินคา้คงเหลอื 4 47,144,897          47,379,008          861,339               1,227,536            

ดอกเบี@ยคา้งรับ - กจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 -                        -                        939,197               765,798               

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสั@นแกก่จิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 -                        -                        32,167,300          32,172,800          

เงนิมัดจาํคา่วัสดกุอ่สร้าง 90,860                80,073                446                     2,162                  

เงนิมัดจาํคา่ทีBดนิ 927,259               1,172,986            -                        -                        

สินทรัพยท์ ีBรับรู้จากตน้ทนุในการไดม้าซ ึBง

  สัญญาทีBทาํกบัลกูคา้ 2,680                  4,749                  -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 136,602               127,883               12,322                19,094                

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 51,236,861          50,952,635          34,384,125          35,087,580          

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีBมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 549                     549                     549                     549                     

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                        -                        5,210,217            5,210,217            

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 6 6,799,247            6,644,025            6,233,785            6,233,785            

ทีBดนิและตน้ทนุโครงการรอการพฒันา 1,112,596            1,118,310            263,556               263,555               

อสังหาริมทรัพยเ์พืBอการลงทนุ 82,285                76,679                37,402                38,221                

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 7 348,877               366,639               173,015               181,537               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8 414,528               415,137               172,510               184,159               

คา่ความนยิม 100,063               100,063               -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 153,818               149,302               23,374                27,978                

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 539,718               505,070               54,737                56,338                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน 84,647                80,540                30,629                30,891                

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 9,636,328            9,456,314            12,199,774          12,227,230          

รวมสินทรัพย์ 60,873,189          60,408,949          46,583,899          47,314,810          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีDสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีDสินหมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะสั@น 9 -                        1,726,689            -                        998,439               

เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 2 2,936,597            2,449,430            579,401               510,539               

ดอกเบี@ยคา้งจ่าย - กจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 -                        -                        49,268                35,809                

ดอกเบี@ยคา้งจ่าย 97,467                180,140               97,382                179,946               

เงนิก ูย้มืระยะสั@นจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 2 -                        -                        1,510,000            1,514,000            

ส่วนของหนี@สินตามสัญญาเชา่ทีBถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึBงปี 10 125,100               125,764               52,361                52,939                

ส่วนของหุน้ก ูท้ ีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 12 2,500,000            4,500,000            2,500,000            4,500,000            

รายไดรั้บลว่งหนา้ 366,570               328,829               1,644                  7,184                  

คา่ใชจ้่ายเก ีBยวกบัโครงการคา้งจ่าย 991,476               932,243               86,364                97,940                

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,569,253            1,959,735            340,091               401,534               

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 547,446               236,415               111,251               68,055                

รวมหน ีDสินหมนุเวยีน 9,133,909            12,439,245          5,327,762            8,366,385            

หน ีDสินไม่หมนุเวยีน

หนี@สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนทีB

   ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 10 305,504               303,371               126,746               137,432               

เงนิก ูย้มืระยะยาว 11 970,200               970,200               -                        -                        

หุน้ก ู ้ - สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึBงปี 12 15,750,000          13,750,000          15,750,000          13,750,000          

เจ้าหนี@เงนิประกนัผลงาน 2 265,849               242,607               27,292                27,142                

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 294,540               280,115               100,124               96,939                

รวมหน ีDสินไม่หมนุเวยีน 17,586,093          15,546,293          16,004,162          14,011,513          

รวมหน ีDสิน 26,720,002          27,985,538          21,331,924          22,377,898          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีDสินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 3,145,912,151 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,145,912            3,145,912            3,145,912            3,145,912            

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้ 

      หุน้สามัญ 3,145,899,495 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,145,899            3,145,899            3,145,899            3,145,899            

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 89,416                89,416                89,416                89,416                

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 314,591               314,591               314,591               314,591               

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 30,621,681          28,891,775          21,702,069          21,387,006          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 34,171,587          32,441,681          25,251,975          24,936,912          

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย (18,400)               (18,270)               -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,153,187          32,423,411          25,251,975          24,936,912          

รวมหน ีDสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,873,189          60,408,949          46,583,899          47,314,810          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทนุ

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 10,620,717           8,878,903             745,687               1,431,967             

รายไดค้า่บริการ 144,418               131,657               -                         -                         

รายไดค้า่บริหารจัดการ 2 83,428                 95,244                 83,428                 95,244                 

รายไดด้อกเบี@ย 2 2                         -                         297,399               282,115               

เงนิปันผลรับ 2, 5, 6 -                         -                         91,637                 658,879               

รายไดอ้ ืBน 9,218                   120,070               21,932                 19,355                 

รวมรายได้ 10,857,783           9,225,874             1,240,083             2,487,560             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 7,189,236             6,085,974             521,628               981,436               

ตน้ทนุบริการ 43,549                 52,798                 -                         -                         

คา่ใชจ้่ายในการขาย 679,523               625,049               58,497                 81,509                 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 1,029,095             799,658               145,088               192,072               

คา่ใชจ้่ายอืBน 5,408                   2,129                   -                         184                     

รวมค่าใช้จ่าย 8,946,811             7,565,608             725,213               1,255,201             

กาํไรจากการดําเนนิงาน 1,910,972             1,660,266             514,870               1,232,359             

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 6 246,859               174,575               -                         -                         

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,157,831             1,834,841             514,870               1,232,359             

ตน้ทนุทางการเงนิ (27,606)                (102,446)              (142,475)              (162,297)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,130,225             1,732,395             372,395               1,070,062             

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 13 (400,449)              (329,475)              (57,332)                (92,160)                

กาํไรสําหรับงวด 1,729,776             1,402,920             315,063               977,902               

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย -                         39,010                 -                         17,512                 

   สาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 13 -                         (6,286)                 -                         (3,502)                 

รายการทีBจะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ -                         32,724                 -                         14,010                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสําหรับงวด -                         32,724                 -                         14,010                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,729,776             1,435,644             315,063               991,912               

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุ

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,729,906             1,402,754             315,063               977,902               

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุ

   ของบริษทัยอ่ย (130)                    166                     

รวม 1,729,776             1,402,920             

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,729,906             1,435,478             315,063               991,912               

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุ

   ของบริษทัยอ่ย (130)                    166                     

รวม 1,729,776             1,435,644             

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรตอ่หุน้ขั@นพื@นฐาน

   กาํไรส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.550                   0.446                   0.100                   0.311                   

   จาํนวนหุน้สามัญถวัเฉลีBยถว่งน ํ@าหนกั (พนัหุน้) 3,145,899             3,145,899             3,145,899             3,145,899             

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

ส่วนของผ ูม้ี

จัดสรรแลว้ - รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทีBไม่มี

ทนุเรือนหุน้ทีBออก ส่วนเกนิ สาํรอง ผ ูถ้อืหุน้ อาํนาจควบคมุ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผ ูถ้อืหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        1,402,754            1,402,754            166                     1,402,920            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                        -                        -                        32,724                32,724                -                        32,724                

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        1,435,478            1,435,478            166                     1,435,644            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2564 3,145,899            89,416                314,591               27,166,917          30,716,823          (17,880)               30,698,943          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2565 3,145,899            89,416                314,591               28,891,775          32,441,681          (18,270)               32,423,411          

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        1,729,906            1,729,906            (130)                   1,729,776            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        1,729,906            1,729,906            (130)                   1,729,776            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565 3,145,899            89,416                314,591               30,621,681          34,171,587          (18,400)               34,153,187          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

จัดสรรแลว้ -

ทนุเรือนหุน้ทีBออก ส่วนเกนิ สาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ผ ูถ้อืหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                              -                            977,902                   977,902                   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                            -                              -                            14,010                    14,010                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                              -                            991,912                   991,912                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2564 3,145,899                89,416                      314,591                   21,885,087              25,434,993              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2565 3,145,899                89,416                      314,591                   21,387,006              24,936,912              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                              -                            315,063                   315,063                   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรับงวด -                            -                              -                            -                            -                            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                              -                            315,063                   315,063                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565 3,145,899                89,416                      314,591                   21,702,069              25,251,975              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 2,130,225             1,732,395             372,395               1,070,062             

ปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสืBอมราคา 57,069                 56,650                 23,725                 27,501                 

   คา่ตดัจาํหนา่ย 13,304                 11,528                 4,603                   5,163                   

   ผลขาดทนุดา้นเครดติทีBคาดว่าจะเกดิขึ@น 79                       426                     -                         -                         

   คา่เผ ืBอการลดลงของมูลคา่ทีBดนิและ

      ตน้ทนุโครงการรอการพฒันา 5,714                   -                         -                         -                         

   ขาดทนุ(กาํไร)จากการจาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ (274)                    289                     (17)                      216                     

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ (246,859)              (174,575)              -                         -                         

   กาํไรจากการรับคนืเงนิลงทนุ -                         -                         (9,407)                 (2,445)                 

   รายไดเ้งนิปันผล -                         -                         (91,637)                (658,879)              

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14,821                 12,234                 3,185                   2,894                   

   รายไดด้อกเบี@ย (2)                       -                         (297,399)              (282,115)              

   คา่ใชจ้่ายดอกเบี@ย 17,442                 89,864                 140,273               157,916               

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีBยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี@สินดาํเนนิงาน 1,991,519             1,728,811             145,721               320,313               

สินทรัพยด์าํเนนิงาน(เพิBมขึ@น)ลดลง

   ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 38,110                 7,596                   3,756                   9,000                   

   สินคา้คงเหลอื 354,230               468,692               366,197               783,977               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 228,290               139,780               8,488                   5,341                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน (4,107)                 (6,035)                 263                     (3,341)                 

หนี@สินดาํเนนิงานเพิBมขึ@น(ลดลง) 

   เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 155,918               (94,709)                (4,157)                 (229,588)              

   รายไดรั้บลว่งหนา้ 37,741                 (308,851)              (5,541)                 (235,570)              

   เจ้าหนี@เงนิประกนัผลงาน 23,241                 (4,032)                 150                     (3,806)                 

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 2,824,942             1,931,252             514,877               646,326               

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (396)                    (1,072)                 -                         (40,507)                

   จ่ายดอกเบี@ย (218,673)              (192,693)              (207,816)              (173,554)              

   จ่ายภาษเีงนิได้ (130,258)              (111,720)              (12,536)                (20,524)                

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 2,475,615             1,625,767             294,525               411,741               

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

เงนิสดรับคนืจากเงนิใหก้ ูย้มืระยะสั@นแกก่จิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั -                         -                         4,817,500             2,398,100             

เงนิสดจ่ายเพืBอใหก้ ูย้มืระยะสั@นแกก่จิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั -                         -                         (4,812,000)           (3,241,900)           

เงนิสดรับจากการรับคนืเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ยทีBเลกิกจิการ -                         -                         9,407                   2,445                   

เงนิปันผลรับ 91,637                 454,879               91,637                 658,879               

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ 460                     1,404                   27                       14,185                 

เงนิสดจ่ายเพืBอซ ื@ออปุกรณ์ (12,342)                (6,545)                 (314)                    (76)                      

เงนิสดจ่ายเพืBอซ ื@อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,820)                (8,630)                 -                         (681)                    

เงนิสดรับจากดอกเบี@ย 2                         -                         124,000               90,000                 

เงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ 61,937                 441,108               230,257               (79,048)                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะสั@น 4,150,500             2,416,400             2,182,000             1,500,000             

เงนิสดจ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะสั@น (5,878,750)           (5,034,450)           (3,182,000)           (3,400,000)           

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะสั@นจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั -                         -                         -                         80,000                 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะสั@นจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั -                         -                         (4,000)                 (193,000)              

จ่ายชาํระหนี@สินตามสัญญาเชา่ (30,679)                (30,112)                (13,695)                (15,910)                

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาว 60,000                 40,000                 -                         -                         

เงนิสดจ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะยาว (60,000)                (244,500)              -                         -                         

เงนิสดรับจากการออกหุน้ก ู้ 2,000,000             3,000,000             2,000,000             3,000,000             

เงนิสดจ่ายคนืหุน้ก ู้ (2,000,000)           (1,000,000)           (2,000,000)           (1,000,000)           

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,758,929)           (852,662)              (1,017,695)           (28,910)                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ@มขึDน(ลดลง)สุทธ ิ 778,623               1,214,213             (492,913)              303,783               

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด 2,069,644             2,739,736             876,977               725,116               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิDนงวด 2,848,267             3,953,949             384,064               1,028,899             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ@มเติม

รายการทีBไม่ใชเ่งนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

   โอนสินคา้คงเหลอืเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พืBอการลงทนุ 7,048                   -                         -                         -                         

    สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิBมขึ@นจากสัญญาเชา่ 34,547                 3,484                   2,431                   -                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัCวไป 
1.1 ข้อมูลทัCวไปของบริษทัฯ 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") เป็นบริษทัมหาชนซึD งจดัตัEงและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พืDอขาย โดยมีทีDอยู่ตามทีDจดทะเบียนอยู่ทีD 170/57   
อาคารโอเชีDยนทาวเวอร์ 1 ชัEน 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชืBอไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืEอไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึD งความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเกีDยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีE สินและหนีE สินทีDอาจเกิดขึEนอยา่ง
ต่อเนืDอง ทัEงนีE ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ  เมืDอสถานการณ์มีการเปลีDยนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลนีE จดัทาํขึEนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีD 34 เรืDอง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน     
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีDยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส                       
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนีE จดัทาํขึEนเพืDอให้ขอ้มูลเพิDมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีDนาํเสนอครัE งล่าสุด ดงันัEน
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกีDยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพืDอไม่ให้
ขอ้มูลทีDนาํเสนอซํE าซอ้นกบัขอ้มูลทีDไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีEควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีDบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนีE  

1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 
 งบการเงินรวมนีE จดัทาํขึEนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) (ซึD งต่อไปนีE เรียกว่า 

“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึD งต่อไปนีE เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิEนสุดวนัทีD 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลีDยนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีCสําคญั  
งบการเงินระหวา่งกาลนีEจดัทาํขึEนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีDใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีสิEนสุดวนัทีD 31 ธนัวาคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีDมีการปรับปรุง ซึD งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีDมีรอบระยะเวลา                  
ทีDเริDมในหรือหลงัวนัทีD 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 
 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีDสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืDอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีDตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีDเกีDยวขอ้ง

กนัเหล่านัEน ซึD งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันีE  
   (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวนัที8 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา  
 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ดอกเบี5ยรับ - - 297,399 282,115 อตัราดอกเบี5ยร้อยละ 3.61 ต่อปี            

(2564: ร้อยละ 3.55 ต่อปี) 
รายไดค้่าธรรมเนียมการคํ5าประกนั - - 10,786 15,269 อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ                  

ภาระคํ5าประกนัคงคา้งถวัเฉลี8ย 
รายไดค้่าเช่า - - 1,071 1,052 ราคาที8ตกลงกนัตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - - 204,000 ตามอตัราที8ประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขาย - - 11,509 3,542 ราคาที8ตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - 16,055 14,534 ราคาที8เทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบี5ยจ่าย - - 13,459 11,924 อตัราดอกเบี5ยร้อยละ 3.61 ต่อปี            

(2564: ร้อยละ 3.55 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายไดค้่าบริหารจดัการ 83,428 95,244 83,428 95,244 ราคาที8ตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ 353 387 - - ราคาที8เทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ - - 91,637 454,879 ตามอตัราที8ประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับบริษทัที;เกี;ยวข้องกัน      
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,718 4,282 4,282 4,282 ราคาที8เทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯกับกิจการทีD เกีDยวข้องกัน ณ วนัทีD  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564            
มีรายละเอียด ดงันีE  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ดอกเบี'ยค้างรับ - กจิการที2เกี2ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเชี8ยน พร็อพเพอร์ตี5  (กรุงเทพ) จาํกดั - - 115,831 130,267 
บริษทั เอเชี8ยน พร็อพเพอร์ตี5   จาํกดั - - 307,807 196,154 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี5  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 319,451 247,447 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั - - 8,685 8,165 
บริษทั เอเชี8ยน พร็อพเพอร์ตี5  (2018) จาํกดั - - 148,805 148,974 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั - - 38,545 34,772 
บริษทั กรุงเทพ ซิตี5  สมาร์ท จาํกดั - - 56 19 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั - - 17 - 
รวมดอกเบี5ยคา้งรับ - กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั - - 939,197 765,798 
     
เจ้าหนี'การค้า - กจิการที2เกี2ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชั8น จาํกดั - - 2,426 1,324 
รวมเจา้หนี5การคา้ - กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั - - 2,426 1,324 

     
เจ้าหนี'อื2น - กจิการที2เกี2ยวข้องกนั      
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอเชี8ยน พร็อพเพอร์ตี5   จาํกดั  - - 1 1 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี5  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 62 40 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั - - 566 699 
บริษทั กรุงเทพ ซิตี5  สมาร์ท จาํกดั - - 8,253 6,593 
บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั8น เซ็นเตอร์ จาํกดั - - - 63 
รวมเจา้หนี5 อื8น - กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั - - 8,882 7,396 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ดอกเบี'ยค้างจ่าย - กจิการที2เกี2ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ไทยบิSกเบลลี8 จาํกดั - - 7,342 6,794 
บริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั - - 35,617 24,633 
บริษทั เอพี เอม็อี 5 จาํกดั - - 6,309 4,382 
รวมดอกเบี5ยคา้งจ่าย - กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั - - 49,268 35,809 
     
เจ้าหนี'เงนิประกนัผลงาน - กจิการที2เกี2ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอสคิวอี คอนสตรัคชั8น จาํกดั - - 17 15 
รวมเจา้หนี5 เงินประกนัผลงาน - กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั - - 17 15 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั ณ วนัทีD 31 มีนาคม 2565 
และ 31 ธนัวาคม 2564 และการเคลืDอนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันีE  

เงนิให้กู้ยืมระยะสัBนแก่กจิการทีCเกีCยวข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัที8                         

31 ธนัวาคม ในระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัที8                         

31 มีนาคม 
ชื8อบริษทั 2564 ใหกู้เ้พิ8ม รับชาํระ 2565 

บริษทั เอเชี8ยน พร็อพเพอร์ตี5  (กรุงเทพ) จาํกดั 4,082,500 449,000 (920,000) 3,611,500 
บริษทั เอเชี8ยน พร็อพเพอร์ตี5  จาํกดั 11,216,000 3,107,000 (990,000) 13,333,000  
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี5  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  14,833,000 1,225,000 (2,881,000)  13,177,000  
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั 62,900 - (5,500) 57,400 
บริษทั เอเชี8ยน พร็อพเพอร์ตี5  (2018) จาํกดั 1,549,500 8,000 (18,000) 1,539,500 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั 423,900 - - 423,900 
บริษทั กรุงเทพ ซิตี5สมาร์ท จาํกดั 5,000 2,000 (3,000) 4,000 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั - 21,000 - 21,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั5นแก่กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั 32,172,800 4,812,000 (4,817,500) 32,167,300 
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 เงนิกู้ยืมระยะสัBนจากกจิการทีCเกีCยวข้องกนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัที8                         

31 ธนัวาคม ในระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัที8                         

31 มีนาคม 
ชื8อบริษทั 2564 กูเ้พิ8ม จ่ายชาํระ 2565 

บริษทั ไทยบิSกเบลลี8 จาํกดั 63,000 - (3,000) 60,000 
บริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั 1,234,000 - - 1,234,000 
บริษทั เอพ ีเอม็อี 5 จาํกดั 217,000 - (1,000) 216,000 
รวมเงินกูย้มืระยะสั5นจากกิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั 1,514,000 - (4,000) 1,510,000 

เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมในรูปของสัญญาเงินกูแ้ละตั_วสัญญาใชเ้งินซึD งไม่มีหลกัทรัพย ์   
คํEาประกนัและครบกาํหนดชาํระคืนเมืDอทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีD 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีD
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีE  

  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวมและ                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2565 2564 
ผลประโยชนร์ะยะสั5น   26,634 26,475 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน   2,543 2,302 
รวม   29,177 28,777 

ภาระคํEาประกนักบักิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํEาประกนัใหก้บักิจการทีDเกีDยวขอ้งกนัตามทีDกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 16.4 ก) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

3. ลูกหนีBการค้าและลูกหนีBอืCน 

 ยอดคงเหลือของลูกหนีEการคา้และลูกหนีE อืDน ณ วนัทีD 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันีE  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีEการคา้:     
อายหุนีEคงคา้งนบัจากวนัทีDถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระหนีE  35,950 52,422 11,378 15,051 
เกินกาํหนดชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  18,334 13,931 - - 
3 - 6 เดือน 2,841 1,640 - - 
6 - 12 เดือน 3,164 1,091 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 5,612 5,533 - - 

รวมลูกหนีEการคา้ 65,901 74,617 11,378 15,051 
หกั: ค่าเผืDอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีDคาดวา่จะ

เกิดขึEน (5,612) (5,533) - - 
ลูกหนีEการคา้ - สุทธิ 60,289 69,084 11,378 15,051 
ลูกหนีE อืDน:     
ลูกหนีE อืDน - กรมสรรพากร 12,746 36,000 - - 
อืDนๆ 16,507 16,454 8,079 8,162 
รวมลูกหนีE อืDน 29,253 52,454 8,079 8,162 
หกั: ค่าเผืDอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีDคาดวา่จะ

เกิดขึEน (3,246) (3,246) - - 
ลูกหนีE อืDน - สุทธิ 26,007 49,208 8,079 8,162 
ลูกหนีEการคา้และลูกหนีE อืDน - สุทธิ 86,296 118,292 19,457 23,213 
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4. สินค้าคงเหลือ  
 กลุ่มบริษทัมีรายละเอียดสาํหรับโครงการทีDดาํเนินการอยูด่งันีE  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
31 มีนาคม

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
จาํนวนโครงการทีDดาํเนินการอยูต่น้งวด 107 104 7 12 
จาํนวนโครงการทีDปิดแลว้ (8) (18) (1) (5) 
จาํนวนโครงการทีDเปิดใหม่ 10 19 1 - 
จาํนวนโครงการทีDเพิDมขึEนจากการเปลีDยนสถานะ

ของการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย - 2 - - 
จาํนวนโครงการทีDดาํเนินการอยูสิ่Eนงวด 109 107 7 7 

 กลุ่มบริษัทได้นําทีD ดินพร้อมสิD งปลูกสร้างซึD งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัทีD  31 มีนาคม 2565 และ 31 
ธนัวาคม 2564 จาํนวน 23,622 ลา้นบาท และ 25,747 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการ: 245 ลา้นบาท และ 
273 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพืDอเป็นหลกัทรัพยค์ ํEาประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้มืจากธนาคารตามทีDกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 11 

 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมสําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีD 31 มีนาคม 2565 และ 2564 เขา้เป็น
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ โดยคาํนวณจากอตัราการตัEงขึEนเป็นทุนซึDงเป็นอตัราถวัเฉลีDยถ่วงนํEาหนกัของเงินกู้
ดงันีE  
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ5นสุดวนัที8 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนที8รวมเป็นตน้ทุน                                                        
ของสินคา้คงเหลือ (พนับาท) 120,491 75,073 - - 
อตัราการตั5งขึ5นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 3.10 - 3.61 2.96 - 4.05 - - 
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5. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที;แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนีB  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ชื-อบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื-อการดอ้ยค่าของ        
เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 
สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด
สามเดือนสิEนสุดวนัที-        

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 
  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
    ร้อยละ ร้อยละ      (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั เอเชี-ยน พร็อพเพอร์ตีE  (กรุงเทพ) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 300 300 100 100 294 294 - - 294 294 - - 
บริษทั เอเชี-ยน พร็อพเพอร์ตีE   จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 2,000 2,000 100 100 1,511 1,511 - - 1,511 1,511 - - 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตีE  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 - - 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วิส แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ใหบ้ริการ 5 5 100 100 5 5 - - 5 5 - - 
บริษทั กรุงเทพ ซิตีEสมาร์ท จาํกดั ใหบ้ริการ 4 4 100 100 4 4 - - 4 4 - - 
บริษทั ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 (50) (50) - - - - 
บริษทั ไทยบิOกเบลลี- จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 100 100 50 50 - - 50 50 - - 
บริษทั เอเชี-ยน พร็อพเพอร์ตีE  (2014) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - - - - - - - - - - - 204 
บริษทั เอเชี-ยน พร็อพเพอร์ตีE  (2018) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั เอพี เอม็อี 11 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั เอพี เอม็อี 19 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั เอพี เอม็อี 20 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1 1 100 100 1 1 - - 1 1 - - 
บริษทั เอพี เอม็อี 5 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 167 167 100 100 190 190 - - 190 190 - - 
บริษทั เอพี (เพชรบุรี) จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 992 992 100 100 1,152 1,152 - - 1,152 1,152 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,260 5,260 (50) (50) 5,210 5,210 - 204 
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 การเลกิกจิการของบริษทัย่อย 
สืบเนื7องจากเมื7อวนัที7 29 ตุลาคม 2564 ที7ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชี7ยน พร็อพเพอร์ตีJ  (2014) 
จาํกดั และ บริษทั เอพี เอ็มอี 1 จาํกดั มีมติอนุมติัการเลิกกิจการ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจการกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัที7 29 ตุลาคม 2564 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บคืนเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริษทั เอเชี7ยน พร็อพเพอร์ตีJ  (2014) 
จาํกดั และ บริษทั เอพี เอม็อี 1 จาํกดั เพิ7มเติมจาํนวน 5.7 ลา้นบาท และ 3.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ
รับรู้กาํไรจากการคืนเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนัเป็น
จาํนวน 9.4 ลา้นบาท 

บริษทั เอเชี7ยน พร็อพเพอร์ตีJ  (2014) จาํกดัไดจ้ดทะเบียนเสร็จสิJนการชาํระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยใ์น
วนัที7 28 มกราคม 2565 
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6. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ@งเป็นเงินลงทุนในกิจการที@บริษทัฯและบริษทัอื@นควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปนีF  

 

 
 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี                                               
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                                               
ตามวธีิราคาทุน 

เงินปันผลรับสาํหรับ                 
งวดสามเดือนสิHนสุดวนัทีI 

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 
  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั พรีเมีIยม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 51 51 6,799 6,644 6,234 6,234 92 455 
รวม    6,799 6,644 6,234 6,234 92 455 
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6.2 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน
ในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงันี?  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
การร่วมคา้  งบการเงินรวม 

   2565 2564 
บริษทั พรีเมี6ยม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย   247 175 
รวม   247 175 

7. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปลีAยนแปลงของบญัชีทีAดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565    
สรุปไดด้งันี?  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2564 366,639 181,537 
ซืBอเพิ6มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,294 314 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                       
ณ วนัที6จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (186) (10) 
ค่าเสื6อมราคาสาํหรับงวด (22,870) (8,826) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที5 31 มนีาคม 2565       348,877 173,015 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปลีAยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565     
สรุปไดด้งันี?  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2564 415,137 184,159 
เพิ6มขึBนระหวา่งงวด 34,547 2,431 
ยกเลิกสญัญาในระหวา่งงวด (2,399) - 
ค่าเสื6อมราคาสาํหรับงวด (32,757) (14,080) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที5 31 มนีาคม 2565       414,528 172,510 
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9. เงนิกู้ยืมระยะสั@น 
 วงเงินเบิกเกินบญัชีและตัMวสัญญาใช้เงินของกลุ่มบริษทับางส่วนคํ? าประกนัโดยการจดจาํนองทีAดินและ              

สิAงปลูกสร้างของโครงการบางส่วนของกลุ่มบริษทั และคํ?าประกนัโดยบริษทัฯ  

10. หนี@สินตามสัญญาเช่า 
 การเปลีAยนแปลงของหนี? สินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งันี?  

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2564 429,135 190,371 
บวก: เพิ6มขึBนระหวา่งงวด 34,547 2,431 
หกั: จ่ายชาํระระหวา่งงวด (30,679) (13,695) 
หกั: ยกเลิกสญัญาระหวา่งงวด (2,399) - 
ณ วนัที6 31 มีนาคม 2565 430,604 179,107 
หกั: ส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี (125,100) (52,361) 
หนีB สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี 305,504 126,746 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 การเปลีAยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี?  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน             
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2564 970,200 - 
บวก: กูเ้พิ6มระหวา่งงวด 60,000 - 
หกั: ชาํระคืนระหวา่งงวด (60,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที5 31 มนีาคม 2565  970,200 - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ? น สุดวัน ทีA  31 มีนาคม  2565 บริษัทย่อยสีA แห่ งได้ทําสัญญากู้ยืม เงิน                       
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงินรวมประมาณ 1,468 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวคิดดอกเบี? ยใน                 
อตัราระหวา่ง MLR ลบร้อยละ 2.15 ถึง MLR ลบร้อยละ 3.725 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในอตัรา
ร้อยละของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยที์Aมีการปลอดจาํนองและตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทั?งหมดภายในปี 2569 
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 วงเงินเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯคํ? าประกันโดยการจดจาํนองทีA ดินพร้อมสิA งปลูกสร้างของแต่ละ

โครงการของบริษัทฯ ส่วนวงเงินเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยคํ? าประกันโดยการจดจาํนองทีAดิน
โครงการของบริษทัยอ่ยเหล่านั?นและคํ?าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงืAอนไขทางการเงินบางประการตามทีAระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหนี? สินต่อทุน (Debt-to-Equity ratio) ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีAกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

 ณ วนัทีA 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้Aยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 
7,524 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 323 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2564: 6,902 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 323 ลา้น
บาท)) 

12.  หุ้นกู้  
 การเปลีAยนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี?  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2564 18,250 
บวก: หุน้กูที้6ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 2,000 
หกั: หุน้กูที้6ชาํระคืนระหวา่งงวด (2,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที5 31 มนีาคม 2565  18,250 

เมืAอวนัทีA 27 มกราคม 2565 ทีAประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้ออกและเสนอขายหุ้นกูจ้าํนวน 
2.0 ล้านหน่วย มูลค่าทีAตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั? งสิ?น 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่                    
ผูล้งทุนสถาบนั หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชืAอผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั และ                      
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ อาย ุ3 ปี นบัแต่วนัทีAออกหุน้กู ้มีอตัราดอกเบี?ยคงทีAร้อยละ 1.81 ต่อปี โดยชาํระดอกเบี?ย
ทุกๆ 6 เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนวนัทีA 20 มกราคม 2568 

ภายใต้รายละเอียดของหุ้นกู้ทีAออกมาแลว้นั? น บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเงืAอนไขสําคญับางประการ เช่น         
การดาํรงสดัส่วนหนี? สินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นตน้ 
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13. ภาษเีงนิได้ 
 กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565 และ 2564               

จากกาํไรหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีAไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉลีAยทั?งปีทีAประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี?  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 435,097 349,327 55,731 84,824 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั6วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั6วคราว (34,648) (19,852) 1,601 7,336 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที5แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 400,449 329,475 57,332 92,160 

จาํนวนภาษีเงินได้ทีA เกีAยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืAนสําหรับงวด                   
สามเดือนสิ?นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี?  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที6เกี6ยวขอ้งกบัผลกาํไรจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 6,286 - 3,502 
ภาษเีงนิได้ที5แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื5น - 6,286 - 3,502 

14.  กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั?นพื?นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนทีAเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืAน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีAยถ่วงนํ?าหนกัของหุน้สามญัทีAออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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15. ส่วนงานดาํเนินงาน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลีIยนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานทีIรายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิMนสุดวนัทีI 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนีM  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที9 31 มีนาคม 

 ส่วนงานแนวราบ ส่วนงานแนวสูง ส่วนงานอื9น ๆ รวมส่วนงาน 
การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายได้             
รายไดจ้ากภายนอก             
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 9,768 8,059 853 839 - - 10,621 8,898 - (19) 10,621 8,879 
รายไดค่้าบริหารจดัการและ 
  รายไดค่้าบริการ - - - - 228 227 228 227 - - 228 227 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - 105 61 105 61 (105) (61) - - 
รวมรายได้ทั+งสิ+น 9,768 8,059 853 839 333 288 10,954 9,186 (105) (80) 10,849 9,106 
ผลการดาํเนินงาน              
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 2,548 1,968 195 223 130 111 2,873 2,302 63 38 2,936 2,340 
รายไดอื้9น           9 120 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน     
การร่วมคา้           247 175 
ตน้ทุนทางการเงิน           (28) (102) 
ค่าใชจ่้ายอื9น           (1,034) (801) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้           2,130 1,732 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (400) (329) 
กาํไรสําหรับงวด           1,730 1,403 
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16. ภาระผูกพนัและหนี/สินที3อาจเกดิขึ/น 
16.1 ภาระผูกพนัเกี3ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที7 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซืEอที7ดินกบับริษทัอื7นและบุคคลภายนอก              

ซึ7 งมูลค่าของที7ดินคงเหลือที7ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 2,657 ลา้นบาท 
(เฉพาะกิจการ: ไม่มี) (31 ธนัวาคม 2564: 4,040 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

16.2 ภาระผูกพนัเกี3ยวกบัสัญญาเช่า 
ณ วนัที7 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขัEนตํ7าที7ตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต
ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานที7บอกเลิกไม่ไดส้าํหรับสญัญาเช่าซึ7 งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ7าและสญัญาเช่าที7

มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ ดงันีE  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ภายใน 1 ปี 19 13 1 - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 2 - - 
รวม 21 15 1 - 

16.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาในการพฒันาโครงการ 
กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้มีภาระผกูพนัตามสญัญาในการพฒันาโครงการตามรายละเอียดดงันีE   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ชืAอบริษทั 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 193 264 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (กรุงเทพ) จาํกดั 1,046  1,091 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  จาํกดั                             2,606  1,742  
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตีI  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 3,673  3,095  
บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัAน เซ็นเตอร์ จาํกดั 58 34 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (2017) จาํกดั 121 328 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (2018) จาํกดั 87 41 
บริษทั ไทยบิNกเบลลีA จาํกดั 1 1 
บริษทั เอพ ีเอม็อี 5 จาํกดั 4 4 
บริษทั เอพ ี(เพชรบุรี) จาํกดั 1 - 
การร่วมคา้   
บริษทั พรีเมีAยม เรสซิเดนซ์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 4,760 2,095 
รวม 12,550 8,695 
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16.4 การคํ/าประกนั 
ก) บริษทัฯมีหนีE สินที7อาจเกิดขึEนจากการคํEาประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเชื7อธนาคารของบริษทัยอ่ยตาม

รายละเอียดดงันีE  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัทีAไดรั้บการคํIาประกนั 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (กรุงเทพ) จาํกดั  4,250 4,091 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  จาํกดั 7,897 7,170 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตีI  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 9,413 9,714 
บริษทั ไทยบิNกเบลลีA จาํกดั 25 25 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (2017) จาํกดั 321 321 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (2018) จาํกดั 590 405 
บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัAน เซ็นเตอร์ จาํกดั 202 202 
บริษทั สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 5 5 
รวม 22,703 21,933 

ข) กลุ่มบริษทัมีหนีE สินที7อาจเกิดขึEนจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํEาประกนัให้กบัหน่วยงานราชการ

หรือบุคคลอื7น ซึ7 งส่วนใหญ่เกี7ยวกบัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค การซืEอสินคา้ และการใชไ้ฟฟ้า 
ตามรายละเอียดดงันีE   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ชืAอบริษทั 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัฯ   
บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 93 75 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (กรุงเทพ) จาํกดั 671 760 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  จาํกดั  1,093 1,068 
บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตีI  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  1,126 1,224 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (2017) จาํกดั 40 40 
บริษทั เอเชีAยน พร็อพเพอร์ตีI  (2018) จาํกดั 5 5 
บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัAน เซ็นเตอร์ จาํกดั 34 34 
รวม 3,062 3,206 
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16.5 คดฟ้ีองร้อง 
 ณ วนัที7 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องร้องในคดีความหลายคดีที7เกี7ยวเนื7องกบัการถูกกล่าวหาว่า           

ผิดสัญญาจะซืE อจะขายและคดีละเมิด ซึ7 งมีทุนทรัพย์รวมจํานวน  167 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2564:                   
137 ลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าผลเสียหายที7จะเกิดขึEนจริงจะไม่เกินกว่า
ประมาณการหนีE สินที7เกี7ยวขอ้งที7ไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน  

17.     มูลค่ายุติธรรมของเครื3องมือทางการเงนิ 
 เนื7องจากเครื7องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสัEนหรือมีอตัราดอกเบีEยใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบีEยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื7องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีที7แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

18.   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เมื7อวนัที7 28 เมษายน 2565 ที7ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัราหุน้ละ 0.5 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที7 26 พฤษภาคม 2565 

19. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 
 งบการเงินระหวา่งกาลนีEไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื7อวนัที7 10 พฤษภาคม 2565 
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