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สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ปี 2553 ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์มีคว�มคึกคักตลอดทั้งปี เริ่มจ�กม�ตรก�รกระตุ้นตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ที่ค�ดว่�

จะหมดอ�ยุในสิ้นไตรม�สแรกของปี ส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบก�รและผู้บริโภคต่�งเร่งโอนบ้�นเพื่อรับสิทธิประโยชน์จ�กม�ตรก�ร

ดังกล่�ว ยังผลให้ผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่รับรู้ร�ยได้สูงสุดในไตรม�สแรกของปี ซ่ึงรวมถึงบมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

ด้วยเช่นกัน อย่�งไรก็ต�มต่อม�รัฐบ�ลได้ประก�ศต่ออ�ยุม�ตรก�รกระตุ้นอสังห�ริมทรัพย์ เฉพ�ะก�รลดค่�ธรรมเนียม

ก�รโอนและจดจำ�นองเท่�นั้นออกไปจนถึง 31 พฤษภ�คม 2553 โดยไม่ต่ออ�ยุภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ ส่งผลให้ไตรม�สสองตล�ด

อสังห�ริมทรัพย์มีคว�มคึกคักลดน้อยลง แต่ยังไม่ถึงซบเซ�แม้จะมีปัญห�ก�รเมืองภ�ยในประเทศก็ต�ม สำ�หรับครึ่งหลังของปี

ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์กลับม�คึกคักอีกครั้งโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รเปิดโครงก�รจำ�นวนม�กของผู้ประกอบก�ร จนกระทั่งในช่วง

ปล�ยปี ธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้ออกม�ตรก�รควบคุมก�รปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัยของธน�ค�รพ�ณิชย์เพื่อควบคุม

ก�รแข่งขันก�รปล่อยสินเชื่ออันอ�จส่งผลให้ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ร้อนแรงเกินไป

 สำ�หรับบมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  ในปี 2553 อ�จกล่�วได้ว่�เป็นปีแห่งก�รพัฒน�ทั้งในด้�นของ 

สินค้� โครงสร้�งองค์กร บุคล�กร และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับก�รเติบโตของบริษัทและก�รแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มสูงขึ้น  

โดยในด้�นสินค้� บริษัทได้พัฒน�สินค้�เพื่อขย�ยตล�ดเข้�สู่ตล�ดใหม่ ทั้งในระดับร�ค�ที่สูงขึ้นและตำ่�ลง อ�ทิเช่น บ้�นเดี่ยว

ในระดับร�ค�ตั้งแต่ 15 ล้�นบ�ทขึ้นไป ภ�ยใต้แบรนด์ The Palazzo และคอนโดมิเนียมในระดับร�ค� ประม�ณ 2 ล้�นบ�ท 

ภ�ยใต้แบรนด์ Aspire  ซึ่งก�รพัฒน�สินค้�และก�รขย�ยตล�ดในทุกระดับร�ค�เพื่อให้บริษัทส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของลูกค้�ทุกกลุ่มและรองรับก�รแข่งขันในอน�คต นอกจ�กก�รพัฒน�ด้�นสินค้�แล้ว บริษัทยังได้ปรับโครงสร้�งองค์กรให้มี

คว�มชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น Business unit ต�มประเภทสินค้� และแยกฝ่�ยข�ยและฝ่�ยก�รตล�ดออกจ�ก Business 

unit เพื่อให้มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่ที่ชัดเจนและเพื่อให้เกิดคว�มชำ�น�ญและเพิ่มคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้แก่พนักง�นในแต่ละฝ่�ย

ม�กขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัดอบรมพนักง�นอย่�งสมำ่�เสมอ โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำ�หรับฝ่�ยข�ยและฝ่�ยก่อสร้�ง 

เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถพัฒน�คว�มรู้ในส่วนง�นของตนอยู่เสมอ นอกจ�กนี้ในปี 2553 บริษัทยังได้มีก�รนำ�ระบบ SAP ซึ่งเป็น

ระบบ ERP ที่ได้รับก�รยอมรับทั่วโลกม�ใช้ทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของบริษัทในอน�คตด้วยเช่นกัน อนึ่ง

ก�รพัฒน�สินค้�และปรับปรุงพัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นอยู่เสมอ ส่งผลให้ในปี 2553 บริษัทมียอดข�ยรอรับรู้ร�ยได้ 

(backlog) สูงถึง  23,593 ล้�นบ�ท ในขณะที่บริษัทบันทึกร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 9.6 เป็น 13,840 ล้�นบ�ท 

ส่วนกำ�ไรสุทธิปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 2,229 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เช่นกัน 

 สำ�หรับปี 2554 บริษัทยังคงมีแผนที่จะขย�ยตล�ดและพัฒน�สินค้�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�ง

ต่อเนื่องโดยในปีนี้บริษัทจะเปิดตัวท�วน์เฮ้�ส์ ระดับร�ค� 2 ล้�นบ�ท ภ�ยใต้แบรนด์ The Pleno ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบ precast 

ในก�รก่อสร้�งเพื่อช่วยลดระยะเวล�ในก�รก่อสร้�งและลดต้นทุนในอน�คต และบริษัทค�ดว่�ท�วน์เฮ้�ส์ระดับร�ค� 2 ล้�น

บ�ทจะเป็นอีกหนึ่งสินค้�ที่ช่วยให้บริษัทเติบโตได้ในอน�คต อนึ่งก�รก่อสร้�งท�วเฮ้�ส์ในระดับร�ค�ดังกล่�ว จะดำ�เนินก�รโดย

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคขั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหม�ก่อสร้�งใหม่ที่บริษัท ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับก�รก่อสร้�งท�วน์เฮ้�ส์

ในระดับร�ค�ดังกล่�ว

 นอกจ�กนี้ในปี 2554 บริษัทค�ดว่�จะเปิดโครงก�รประม�ณ 15-20 โครงก�ร ซึ่งมีมูลค่�กว่� 25,000 ล้�นบ�ท แต่

อย่�งไรก็ต�มก�รซื้อที่ดินเพื่อก�รพัฒน�โครงก�รดังกล่�ว บริษัทจะยังคงพิจ�รณ�ถึงกระแสเงินสด และ ก�รรักษ�วินัยท�งก�ร

เงินเป็นสำ�คัญ ในขณะที่ก�รพัฒน�ภ�ยในองค์กร บริษัทยังคงให้คว�มสำ�คัญกับพัฒน�ก�รบุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้

บุคล�กรเป็นกำ�ลังหลักในก�รขับเคลื่อนบริษัทให้ถึงเป้�หม�ยที่ว�งไว้ ทั้งนี้รวมถึงก�รสร้�งผู้บริห�รรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม

สำ�หรับก�รแข่งขันและรองรับก�รขย�ยตัวของบริษัทในอน�คต นอกจ�กก�รพัฒน�ภ�ยในองค์กรแล้ว บริษัทยังจะมุ่งเน้น

ในก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ กับพันธมิตรไม่ว่�จะเป็นพันธมิตรด้�นก�รเงิน ก�รตล�ด หรือก�รก่อสร้�ง ในก�รพัฒน�สินค้� และ 

บริก�รเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ อันจะสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้แก่บริษัทอย่�งยั่งยืนในระยะย�ว

 ท้�ยนี้ ผมและคณะผู้บริห�รขอขอบพระคุณท่�นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ลูกค้� พันธมิตรและพนักง�นของบริษัทที่

สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทด้วยดีเสมอม�

	 	 อนุพงษ์	อัศวโภคิน

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2553

 บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ มีกำ�ไรสุทธิปี 2553 จำ�นวน 2.23 พันล้�นบ�ท หรือ คิดเป็น 0.95 บ�ทต่อ

หุ้น (ดังรูปที่ 1) กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จ�กปีก่อนหน้�แม้ว่�รัฐบ�ลจะไม่ต่ออ�ยุม�ตรก�รช่วยเหลือธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 

(ก�รลดภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะจ�กร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 0.1 หมดอ�ยุในเดือน มีน�คม 2553 และค่�ธรรมเนียมโอนจ�กร้อยละ 2 

เป็นร้อยละ 0.01 หมดอ�ยุในเดือน พฤษภ�คม 2553)  กำ�ไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลจ�กร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 และ อัตร�

กำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจ�ก ร้อยละ 33.5 ในปีก่อนหน้� เป็นร้อยละ 37.8 ส่งผลให้อัตร�กำ�ไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 16.1

 สำ�หรับร�ยได้ในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เป็น 13.8 พันล้�นบ�ท (ดังรูปที่ 2) แบ่งเป็นร�ยได้จ�กคอนโดมิเนียม

ร้อยละ 53 และร�ยได้จ�กโครงก�รแนวร�บ (บ้�นเดี่ยวและท�วน์เฮ้�ส์) ร้อยละ 47 โดยร�ยได้หลักม�จ�กโครงก�ร Rhythm 

รัชด� คิดเป็นร้อยละ 13 ของร�ยได้จ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ (ดังรูปที่ 3) โครงก�ร Rhythm รัชด� เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้�

ในไตรม�ส 4 ปี 2553 โดย ณ สิ้นปี 2553 โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น 451 ห้อง หรือ ร้อยละ 51 ของจำ�นวนทั้งหมด จ�กจำ�นวน

ก�รโอนกรรมสิทธ์ดังกล่�วสะท้อนให้เห็นถึงคว�มต้องก�รอยู่อ�ศัยจริงในคอนโดมิเนียมแม้ว่�จะมีคว�มกังวลเกี่ยวกับสินค้�

ล้นตล�ดก็ต�ม

 ส่วนอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเกิดจ�กอัตร�กำ�ไรขั้นต้นของคอนโดมิเนียมสูงถึงร้อยละ 41.4 ซึ่งเพิ่มจ�กร้อยละ 37.2 

ในปี 2552 เนื่องจ�กบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในโครงก�ร The Address ชิดลม ในสัดส่วนร้อยละ 9.3 ของร�ยได้ ซึ่งโครงก�ร        

ดังกล่�วมีอัตร�กำ�ไรขึ้นต้นสูงถึงร้อยละ 46

รูปที่ 1 กำ�ไรสุทธิ (ล้�นบ�ท)

ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
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รายงานประจำป 2553
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
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รูปที่ 2 ร�ยได้รวม (ล้�นบ�ท)
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ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

 ในขณะท่ีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร เพ่ิมข้ึนจ�ก 1.32 พันล้�นบ�ท เป็น 2.05 พันล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

55 เป็นผลจ�กม�ตรก�รของภ�ครัฐในก�รลดค่�ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะและค่�ธรรมเนียมก�รโอนสิ้นสุดลงสิ้นเดือน มีน�คม และ

พฤษภ�คม 2553 จึงส่งผลให้ค่�ใช้จ่�ยในส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้น นอกจ�กนี้ในวันที่ 1 ตุล�คม 2553 บริษัทได้เข้�ซื้อหุ้นร้อยละ 49 ของ

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด และบริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด ซึ่งพัฒน�โครงก�ร Rhythm รัชด� และ The Address ส�ทร 12 

ต�มลำ�ดับ จ�กกลุ่มบริษัท แปซิฟิค สต�ร์ ในร�ค�ที่สูงกว่�มูลค่�ท�งบัญชี จึงทำ�ให้เกิดค่�คว�มนิยมโดยบันทึกเป็นส่วนเกิน

มูลค่�โครงก�รจำ�นวน 452 ล้�นบ�ทขึ้น ซึ่งส่วนเกินมูลค่�โครงก�รนี้จะถูกตัดจำ�หน่�ยต�มก�รโอนและบันทึกในค่�ใช้จ่�ยในก�ร

บริห�รของบริษัท โดยในไตรม�ส 4 2553 บริษัทบันทึกส่วนเกินมูลค่�โครงก�รตัดจำ�หน่�ยจำ�นวน 144.7 ล้�นบ�ท ต�มก�รโอน

โครงก�ร Rhythm รัชด� อนึ่งจ�กส�เหตุดังกล่�วข้�งต้น ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รต่อร�ยได้จึงเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 10.4 ใน

ปี 2552 เป็นร้อยละ 14.8 

 ท�งด้�นฐ�นะก�รเงิน บริษัทมีหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยสุทธิ ณ 31 ธันว�คม 2533 เท่�กับ 10.3 พันล้�นบ�ท และมี

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจ�ก 0.94 เท่�ในไตรม�ส 3 ปี 2553 ม�เป็น 1.08 เท่� ในขณะที่มูลค่�ท�ง

บัญชีของบริษัทอยู่ที่ 4.1 บ�ทต่อหุ้น และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึงร้อยละ 25.4
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รูปที่ 3 สัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์แยกต�มโครงก�ร

Life @ รัชดา - หวยขวาง
7%

Rhythm รัชดา
13%

The City
(พระราม 5 - ราชพฤกษ์)

3% The City
(รัตนาธิเบศร - แคราย)

5%

The Address ปทุมวัน
2%

The Centro (สุขุมวิท 113)
2%

บานกลางเมือง Urbanion
(ศรีนครินทร)

3%

Life @ รัชดา - สุทธิสาร
5%

Life @ สุขุมวิท 65
9%

 อื่นๆ
16%

บานกลางเมือง Urbanion
(พระราม 9 - ลาดพราว)

5%

บานกลางเมือง Urbanion
(เกษตร - นวมินทร) 2

5%

บานกลางกรุง (สาทร)
6%

บานกลางกรุง
(The Royal Vienna รัชวิภา)

3%

The Centro (รามอินทรา)
2%

The Address ชิดลม
9%

Life @ สาทร 10
5%

ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

สรุปยอดข�ยในปี 2553

 ในปี 2553 บริษัทมียอดข�ยรวม 17.5 พันล้�นบ�ท ม�จ�กคอนโดมิเนียม 10.6 พันล้�นบ�ท และโครงก�รแนวร�บ 6.9 

พันล้�นบ�ท (ดังรูปที่ 4)  ซึ่งยอดข�ยโครงก�รแนวร�บเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.1 จ�กปีก่อนหน้� เป็นผลจ�กก�รเปิดโครงก�รแนว

ร�บจำ�นวน 14 โครงก�รในปี 2553 ขณะที่บริษัทเปิดโครงก�รคอนโดมิเนียมจำ�นวน 6 โครงก�ร (ดังรูปที่ 6)

 จ�กยอดข�ยดังกล่�วข้�งต้น ส่งผลให้ ณส้ินปี 2553 บริษัทมียอดข�ยรอรับรู้สูงถึง 23.6 พันล้�นบ�ท แบ่งเป็นบ้�นเด่ียว

และท�วน์เฮ้�ส์จำ�นวน 2.1 พันล้�นบ�ท และคอนโดมิเนียมจำ�นวน 21.5 พันล้�นบ�ท ซ่ึงยอดข�ยรอรับรู้จ�กคอนโดมิเนียมดังกล่�ว

จะรับรู้เป็นร�ยได้จนกระทั่งปี 2557 (ดังรูปที่ 8)  

 สำ�หรับก�รเปิดโครงก�รในปี 2554 บริษัทมีแผนจะเปิดโครงก�รอย่�งน้อย 15 โครงก�ร มูลค่� 18.8 พันล้�นบ�ท 

(ดังรูปที่ 7) และบริษัทค�ดว่�จะใช้งบประม�ณในก�รซื้อที่ดินในปี 2554 ประม�ณ 5.5-6.0 พันล้�นบ�ท ในขณะที่ปี 2553 และ

ปี 2552 ใช้ไป 5.4 และ 4.5 พันล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ
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ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

รูปที่ 5 ต�ร�งเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น

รูปที่ 4 สรุปยอดข�ยและยอดข�ยรอรับรู้ร�ยได้

  2553 2552 2551 2550 2549

ร�ยได้จ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ (ล้�นบ�ท) 1 3,692 12,520 9,163 7,785 6,344

 อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงเทียบร�ยปี 9.4% 36.6% 17.7% 22.7% 41.3%

ร�ยได้รวม (ล้�นบ�ท) 13,840 12,628 9,265 7,825 6,344

 อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงเทียบร�ยปี 9.6% 36.3% 18.4% 23.3% 20.7%

กำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ (ล้�นบ�ท) 5,090 4,120 3,171 2,537 1,996

 อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 37.2% 32.9% 34.6% 32.6% 31.5%

กำ�ไรขั้นต้นรวม 5,238 4,228 3,274 2,577 1,996

 อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 37.8% 33.5% 35.3% 32.9% 31.5%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท) 3,113 2,842 2,258 1,389 1,043

 อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น (%) 22.5% 22.5% 24.4% 17.8% 16.4%

กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท) 2,229 1,930 1,429 899 794

 อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงเทียบร�ยปี 15.5% 35.1% 59.0% 13.2% 22.2%

กำ�ไรสุทธิ (ล้�นบ�ท) 2,229 1,930 1,429 899 1,344

 อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงเทียบร�ยปี 15.5% 35.1% 59.0% -33.1% 74.5%

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท) 0.95 0.83 0.61 0.39 0.59

สินทรัพย์รวม (ล้�นบ�ท) 24,114 19,159 17,609 13,145 10,418

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้�นบ�ท) 9,514 8,030 6,574 5,513 5,048

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย (ล้�นบ�ท) 10,667 7,942 7,986 5,509 4,031

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยสุทธิ (ล้�นบ�ท) 10,311 6,234 6,227 4,787 3,124

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (เท่�) 1.08 0.78 0.95 0.87 0.62

ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เฉลี่ย (%) 25.4% 26.4% 23.6% 17.0% 29.8%

  2551 ไตรม�ส 1 ไตรม�ส 2 ไตรม�ส 3 ไตรม�ส 4 2552 ไตรม�ส 1 ไตรม�ส 2 ไตรม�ส 3 ไตรม�ส 4 2553

   2552 2552 2552 2552  2553 2553 2553 2553

ยอดข�ย 11,932 2,330 4,906 10,007 4,713 21,956 3,861 3,571 7,538 5,860 20,830

ยอดข�ยรอรับรู้ ยกม� 14,669 13,924 12,852 14,314 20,476 13,924 19,744 16,747 17,334 22,771 19,744

 รวมมูลค่�ข�ย 26,601 16,254 17,758 24,321 25,188 35,880 23,605 20,318 24,872 28,630 40,574

ยอดยกเลิก (3,514) (700) (1,181) (1,009) (726) (3,616) (822) (851) (737) (878) (3,289)

 ยอดข�ยสุทธิ 23,087 15,554 16,578 23,312 24,462 32,264 22,782 19,467 24,135 27,752 37,285

ยอดรับรู้ร�ยได้ (9,163) (2,702) (2,264) (2,836) (4,718) (12,520) (6,035) (2,133) (1,365) (4,159) (13,692)

ยอดข�ยรอรับรู้ ยกไป 13,924 12,852 14,314 20,476 19,744 19,744 16,747 17,334 22,771 23,593 23,593

• จ�กบ้�นเดี่ยวและท�วน์เฮ้�ส์ 1,826 1,681 2,089 2,164 1,629 1,629 1,075 1,835 2,545 2,110 2,110

• จ�กคอนโด 12,098 11,171 12,225 18,312 18,115 18,115 15,672 15,499 20,226 21,483 21,483

ยอดข�ยสุทธิ 8,418 1,630 3,726 8,997 3,987 18,341 3,038 2,720 6,802 4,981 17,541

• จ�กบ้�นเดี่ยวและท�วน์เฮ้�ส์ 5,185 1,284 1,822 1,562 1,066 5,735 998 2,155 1,964 1,829 6,946

• จ�กคอนโด 3,233 346 1,904 7,435 2,921 12,606 2,040 565 4,838 3,152 10,595
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       จำานวนยูนิต	 มูลค่า
	 	 	 	 มูลค่า	 	 ปีที่เสร็จสิ้นการ	 ที่ขายแล้ว	 เหลือขาย
	 	 พื้นที่	 จำานวน	 โครงการ	 ปีที่เปิด	 ส่งมอบกรรมสิทธิ์	 ร้อยละ	ณ	 (ล้าน
	 โครงการที่กำาลังดำาเนินการ	 (ไร่)	 ยูนิต	 (ล้านบาท)	 โครงการ	 ในยูนิตสุดท้าย	 วันที่	31	ธ.ค.53	 บาท)
บ้�นเดี่ยว
เพลซ แอนด์ พ�ร์ค 91.6 275 800  -
The City (ปิ่นเกล้�) 38.0 88 768 ไตรม�ส 3 ปี 2547 ไตรม�ส 2 ปี 2553 100% 0
The City (ปิ่นเกล้�) เฟส 2 115.7 283 2,241 ไตรม�ส 2 ปี 2550 ไตรม�ส 2 ปี 2553 100% 0
บ้�นกล�งกรุง (The Nice รัชวิภ�) 18.2 50 670 ไตรม�ส 2 ปี 2549 ไตรม�ส 2 ปี 2554 86% 94
The Centro (สุขุมวิท 113) 35.6 188 800 ไตรม�ส 3 ปี 2551 ไตรม�ส 4 ปี 2554 84% 128
The City (รัตน�ธิเบศร์ - แคร�ย) 60.0 206 1,600 ไตรม�ส 3 ปี 2551 ไตรม�ส 4 ปี 2554 92% 132
The City (พระร�ม 5 - ร�ชพฤกษ์) 27.1 106 746 ไตรม�ส 1 ปี 2552 ไตรม�ส 1 ปี 2554 100% 0
The Centro (รัตน�ธิเบศร์) 121.0 453 2,700 ไตรม�ส 2 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 14% 2,325
The Centro (ร�มอินทร�) 73.3 296 1,600 ไตรม�ส 2 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 21% 1,265
The City (พระร�ม 5 - ร�ชพฤกษ์) 2 50.6 140 1,150 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 6% 1,084
The Centro (อ่อนนุช - วงแหวน) 57.1 216 1,400 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 5% 1,329
The Centro (วัชรพล) 111.7 407 2,250 ไตรม�ส 4 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2557 1% 2,228
The Palazzo ส�ทร 44.0 108 1,500 ไตรม�ส 4 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 16% 1,264
มูลค่�บ้�นเดี่ยวเหลือข�ยทั้งสิ้น       9,848
ท�วน์เฮ้�ส์
บ้�นกล�งกรุง (The Royal Vienna รัชวิภ�) 35.6 330 1,850 ไตรม�ส 4 ปี 2549 ไตรม�ส 2 ปี 2554 99% 11
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (พระร�ม 9 - วงแหวน) 10.9 124 430 ไตรม�ส 4 ปี 2550 ไตรม�ส 1 ปี 2554 99% 3
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (ส�ทร - ต�กสิน) 22.6 208 1,120 ไตรม�ส 2 ปี 2551 ไตรม�ส 2 ปี 2553 100% 0
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (สุขุมวิท 113) 11.6 124 369 ไตรม�ส 2 ปี 2551 ไตรม�ส 3 ปี 2553 100% 0
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (ล�ดพร้�ว 71(4)) 7.1 75 417 ไตรม�ส 3 ปี 2551 ไตรม�ส 1 ปี 2553 100% 0
Biztown(ศรีนครินทร์) 6.0 54 348 ไตรม�ส 3 ปี 2551 ไตรม�ส 3 ปี 2553 100% 0
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (ศรีนครินทร์) 22.0 207 910 ไตรม�ส 3 ปี 2551 ไตรม�ส 3 ปี 2554 89% 101
Biztown (ล�ดพร้�ว) 9.8 69 660 ไตรม�ส 1 ปี 2552 ไตรม�ส 1 ปี 2554 99% 10
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (พระร�ม 9 - ล�ดพร้�ว) 13.7 150 780 ไตรม�ส 4 ปี 2552 ไตรม�ส 2 ปี 2554 87% 99
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (เกษตร - นวมินทร) 2 23.8 271 1,100 ไตรม�ส 1 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2554 71% 317
บ้�นกล�งกรุง (ส�ทร) 9.0 90 950 ไตรม�ส 2 ปี 2553 ไตรม�ส 1 ปี 2554 100% 0
บ้�นกล�งเมือง Urbanion (พระร�ม 3 - สุขสวัสดิ์) 8.4 92 400 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 92% 30
Biztown (พระร�ม 3 - สุขสวัสดิ์) 7.1 63 500 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2554 37% 317
บ้�นกล�งเมือง (ล�ดพร้�ว - เสน�) 8.1 88 450 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 74% 118
บ้�นกล�งเมือง S-Sense (ส�ทร - ต�กสิน) 2 52.8 486 2,600 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2558 7% 2,423
บ้�นกล�งเมือง S-Sense (พระร�ม 9 - ล�ดพร้�ว) 28.7 302 1,500 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 16% 1,262
บ้�นกล�งเมือง S-Sense (อ่อนนุช - วงแหวน) 32.3 338 980 ไตรม�ส 4 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 4% 945
มูลค่�ท�วน์เฮ้�ส์เหลือข�ยทั้งสิ้น       5,637
คอนโดมิเนียม
The Address ชิดลม 4.5 597 3,940 ไตรม�ส 1 ปี 2550 ไตรม�ส 2 ปี 2554 98% 59
Life@ ส�ทร 10 1.4 286 1,056 ไตรม�ส 2 ปี 2550 ไตรม�ส 2 ปี 2553 100% 0
Life @ รัชด� - สุทธิส�ร 2.9 484 1,270 ไตรม�ส 2 ปี 2550 ไตรม�ส 3 ปี 2553 100% 0
Life @ สุขุมวิท 65 2.7 540 1,570 ไตรม�ส 3 ปี 2550 ไตรม�ส 1 ปี 2554 100% 6
Life @ รัชด� - ห้วยขว�ง 2.5 480 1,300 ไตรม�ส 3 ปี 2550 ไตรม�ส 4 ปี 2553 100% 0
Life @ สุขุมวิท 67 1.0 78 416 ไตรม�ส 1 ปี 2551 ไตรม�ส 4 ปี 2553 100% 0
Rhythm รัชด� 7.0 881 3,560 ไตรม�ส 3 ปี 2551 ไตรม�ส 4 ปี 2554 86% 485
The Address ปทุมวัน 2.3 156 1,050 ไตรม�ส 2 ปี 2552 ไตรม�ส 2 ปี 2554 95% 54
Life @ ล�ดพร้�ว 18 3.0 457 1,600 ไตรม�ส 2 ปี 2552 ไตรม�ส 1 ปี 2555 89% 172
The Address พญ�ไท 1.4 152 1,070 ไตรม�ส 3 ปี 2552 ไตรม�ส 4 ปี 2554 82% 190
The Address อโศก 3.9 574 3,370 ไตรม�ส 3 ปี 2552 ไตรม�ส 4 ปี 2555 99% 35
The Address สุขุมวิท 28 2.0 246 2,250 ไตรม�ส 3 ปี 2552 ไตรม�ส 3 ปี 2555 97% 64
The Address ส�ทร 12 3.5 562 4,100 ไตรม�ส 3 ปี 2552 ไตรม�ส 4 ปี 2556 75% 1,014
Rhythm รัชด� - ห้วยขว�ง 3.6 539 2,300 ไตรม�ส 1 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2555 88% 273
Rhythm สุขุมวิท 50 3.9 589 2,500 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 100% 4
Rhythm พหล - อ�รีย์ 5.5 809 3,200 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2557 40% 1,922
Rhythm ส�ทร 4.8 910 4,200 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2557 43% 2,414
Aspire พระร�ม 4 6.8 1,432 2,600 ไตรม�ส 4 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 16% 2,179
Aspire ง�มวงศ์ว�น 8.5 1,458 2,100 ไตรม�ส 4 ปี 2553 ไตรม�ส 4 ปี 2556 26% 1,548
มูลค่�คอนโดมิเนียมเหลือข�ยทั้งสิ้น       10,420
มูลค่�โครงก�รเหลือข�ยทั้งสิ้น       25,904

รูปที่ 6 โครงก�รปัจจุบัน

*หมายเหตุ : % ขาย ณ 31 ธ.ค. 2553 
ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
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       ค�ดว่�จะ 
       เสร็จสมบูรณ์
    มูลค่� โอน ค�ดว่�จะ (เสร็จสิ้นก�ร
  พื้นที่ จำ�นวน โครงก�ร กรรมสิทธิ์ เปิด ส่งมอบกรรมสิทธิ์
 โครงก�รที่ค�ดว่�จะเปิดตัวในปี 2554 (ไร่) ยูนิต (ล้�นบ�ท) ที่ดิน โครงก�ร ในยูนิตสุดท้�ย)

บ้�นเดี่ยว
 1 The Palazzo สุขสวัสดิ์ 44.0 140 1,750 ไตรม�ส 1 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2556

   รวมบ้�นเดี่ยวทั้งสิ้น   1,750

ท�วน์เฮ้�ส์
 1 บ้�นกล�งเมือง S-Sense (ศรีนครินทร์) 22.0 212 900 ไตรม�ส 1 ปี 2551 ไตรม�ส 1 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2556
 2 บ้�นกล�งเมือง (ล�ดพร้�ว - เสน�) 2 10.1 97 500 ไตรม�ส 2 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2555
 3 The Pleno (สุขสวัสดิ์ 30) 71.3 680 1,480 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2557
 4 The Pleno (เอกชัย-กัลปพฤกษ์) 43.9 434 1,040 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2556
 5 The Pleno (พระร�ม 5 - ปิ่นเกล้�) 45.7 450 1,030 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2556
 6 บ้�นกล�งกรุง (พระร�ม 3 - วงแหวน) 9.3 57 500 ไตรม�ส 3 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 2 ปี 2555
 7 บ้�นกล�งเมือง (ส�ทร - ร�ชพฤกษ์) 16.3 150 600 ไตรม�ส 4 ปี 2553 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2555
 8 บ้�นกล�งเมือง (ล�ดพร้�ว 101) 6.6 79 330 ไตรม�ส 4 ปี 2553 ไตรม�ส 3 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2555
 9 บ้�นกล�งเมือง (รัชด�) 13.7 165 670 ไตรม�ส 1 ปี 2554 ไตรม�ส 3 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2555
 10 บ้�นกล�งเมือง (ล�ดพร้�ว 87) 12.1 145 590 ไตรม�ส 1 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2554 ไตรม�ส 1 ปี 2556

   รวมท�วน์เฮ้�ส์ทั้งสิ้น   7,640

คอนโดมิเนียม
 1 Rhythm สุขุมวิท 44  3.0 493 2,400 ไตรม�ส 1 ปี 2554 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2557
 2 Aspire ศรีนครินทร์  3.4 330 440 ไตรม�ส 1 ปี 2554 ไตรม�ส 2 ปี 2554 ไตรม�ส 2 ปี 2556
 3 Rhythm พระร�ม 9  5.0 535 2,645 ไตรม�ส 1 ปี 2554 ไตรม�ส 3 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2557
 4 สุขุมวิท 48  9.5 2,154 3,950 ไตรม�ส 1 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2554 ไตรม�ส 4 ปี 2558 

   รวมคอนโดมิเนียมทั้งสิ้น   9,435

  รวมโครงก�รที่จะค�ดว่�จะเปิดตัวในปี 2554   18,825

รูปที่ 7 โครงก�รที่ค�ดว่�จะเปิดในอน�คต

หมายเหตุ : 1 ไร่ = 0.4 เอเคอร์ = 400 ตร.ว. = 1,600 ตร.ม. ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

  (ล้�นบ�ท)   โอนสะสม  
 โครงก�รคอนโดมิเนียม มูลค่� จำ�นวน  ถึงปี  ประม�ณก�รโอน
  โครงก�ร ยูนิต %ข�ย 2553 2554F 2555F 2556F 2557F ค�ดว่�จะโอนหมด
 The Address ชิดลม 3,940 597 98% 98% 2%    ไตรม�ส2 2554
 Life @ ส�ทร 10 1,056 286 100% 100%     ไตรม�ส2 2553
 Life @ สุทธิส�ร 1,270 484 100% 100%     ไตรม�ส3 2553
 Life @ สุขุมวิท 65 1,570 540 100% 100%     ไตรม�ส1 2554
 Life @ รัชด� - ห้วยขว�ง 1,300 480 100% 100%     ไตรม�ส4 2553
 Life @ สุขุมวิท 67 416 78 100% 100%     ไตรม�ส4 2553
 Rhythm รัชด� 3,560 881 86% 51% 49%    ไตรม�ส4 2554
 The Address ปทุมวัน 1,050 156 95% 95% 5%    ไตรม�ส2 2554
 Life @ ล�ดพร้�ว 18 1,600 457 89%  80% 20%   ไตรม�ส1 2555
 The Address พญ�ไท 1,070 152 82%  100%    ไตรม�ส4 2554
 The Address อโศก 3,370 574 99%   100%   ไตรม�ส4 2555
 The Address สุขุมวิท 28 2,250 246 97%  50% 50%   ไตรม�ส3 2555
 The Address ส�ทร 12 4,100 562 75%   30% 70%  ไตรม�ส4 2556
 Rhythm รัชด� - ห้วยขว�ง 2,300 539 88%  80% 20%   ไตรม�ส2 2555
 Rhythm สุขุมวิท 50 2,500 589 100%    100%  ไตรม�ส4 2556
 Rhythm พหล-อ�รีย์ 3,200 809 40%    50% 50% ไตรม�ส4 2557
 Rhythm ส�ทร 4,200 910 43%    10% 90% ไตรม�ส4 2557
 Aspire พระร�ม 4 2,600 1,432 16%    100%  ไตรม�ส4 2556
 Aspire ง�มวงศ์ว�น 2,100 1,458 26%    100%  ไตรม�ส4 2556
  43,452

รูปที่ 8 ประม�ณก�รโอนคอนโดมิเนียม

*% ขาย ณ 31 ธ.ค. 2553 
ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
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นายวสันต นฤนาทไพศาล
กรรมการ

นายพันธพร  ทัพพะรังสี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

นายชัยรัตน  ธรรมพีร
กรรมการ

นายโกศล  สุร�ยาพร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

นายพิเชษฐ  ว�ภวศุภกร
กรรมการและกรรมการ
ผูอำนวยการ

นายพรวุฒิ  สารสิน 
กรรมการอิสระ

นายอนุพงษ  อัศวโภคิน
รองประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายชัชวาล   พรรณลาภ
 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายศิร�พงษ  สมบัติศิร�
กรรมการ

นายนนทจ�ตร  ตุลยานนท
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายว�ลาศ  ปลกศิร�
เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท

1

1
2

3
4

5
6

7 8
9 10 11 12 13 14

2

3

4

5

6

8

9

นายว�ษณุ สุชาติล้ำพงศ
กรรมการ

10

11

12

นางสาวกิตติยา พงศปูชนียกุล
กรรมการ

13

นายชอ สิงหเสนี
กรรมการอิสระ

7

คณะกรรมการบร�ษัท
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นายวสันต นฤนาทไพศาล
กรรมการ

นายพันธพร  ทัพพะรังสี
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นายอนุพงษ อัศวโภคิน
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายศิรพงษ  สมบัติศิร
กรรมการบร�หาร

นางสาวกิตติยา พงศปูชนียกุล
รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานการเง�นและบัญช�

นายพิเชษฐ  วภวศุภกร
กรรมการผูอำนวยการ

นายวสันต นฤนาทไพศาล
รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ 

นางศุภลักษณ จันทรพิทักษ
รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานธุรกิจ 4

นายโอภาส เร�องรจตปกรณ
รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานบร�หารความเสี่ยง

นายปยวัฒน สื่อไพศาล
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
ฝายงานธุรกิจสัมพันธ

คณะผูบร�หาร 



นายอนุพงษ อัศวโภคิน
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายศิรพงษ  สมบัติศิร
กรรมการบร�หาร
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รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานการเง�นและบัญช�
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รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ 

นางศุภลักษณ จันทรพิทักษ
รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานธุรกิจ 4

นายโอภาส เร�องรจตปกรณ
รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานบร�หารความเสี่ยง

นายปยวัฒน สื่อไพศาล
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คณะผูบร�หาร 
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นายว�ษณุ สุชาติล้ำพงศ
รองกรรมการผูอำนวยการ
สายงานธุรกิจ 1

ดร.สุชาติ โอทัยว�เทศ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายมาโรจน วนานันท
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานการขาย

นายบุญเลิศ รตินธร
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานธุรกิจ 3

นายว�ทการ  จันทว�มล
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานกลยุทธการตลาด

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูมิพัฒน  สินาเจร�ญ
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานการเง นและบัญช�

นายภมร ประเสร�ฐสรรค
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานธุรกิจ 2

คณะผูบร�หาร 
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นายว�ษณุ สุชาติล้ำพงศ
รองกรรมการผูอำนวยการ
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สายงานธุรกิจ 3

นายว�ทการ  จันทว�มล
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สายงานกลยุทธการตลาด

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจไทยปี 2553 ขย�ยตัวสูงถึงร้อยละ 7.8 จ�กก�รหดตัวร้อยละ 2.3 ในปีก่อนหน้� แม้ว่�เศรษฐกิจโลกจะยังมี

คว�มเปร�ะบ�ง และรัฐบ�ลทยอยยกเลิกม�ตรก�รคว�มช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐ รวมถึงก�รเกิดคว�มไม่สงบท�งก�รเมืองภ�ยใน

ประเทศในไตรม�สสองและอุทกภัยในไตรม�สสุดท้�ยของปีก็ต�ม โดยปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจม�จ�ก (1) ก�รส่งออกสินค้�

และบริก�รที่ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นกว่�ร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับก�รส่งออกของปีก่อนหน้� ต�มก�รฟื้นตัวของประเทศคู่ค้� (2) ก�ร

ลงทุนภ�คเอกชนที่ขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องจ�กปีก่อน กว่�ร้อยละ 13.8 ซึ่งเป็นผลจ�กก�รส่งออกและก�รบริโภคภ�ยในประเทศที่

ฟื้นตัว รวมถึงค่�เงินบ�ทแข็งค่�ขึ้น ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รขย�ยก�รลงทุนและนำ�เข้�เครื่องจักรม�กขึ้น และ (3) ก�รใช้จ่�ยภ�คครัว

เรือนขย�ยตัวร้อยละ 4.8 เป็นผลจ�กก�รอัตร�ดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับตำ่� และอัตร�ก�รว่�งง�นที่ปรับตัวลดลงจ�กร้อยละ 

1.5 ในปี 2552 ม�เป็นร้อยละ 1.0 อนึ่ง นอกจ�กปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่กล่�วม�ข้�งต้นแล้ว ก�รฟื้นตัวของอุตส�หกรรม

ท่องเที่ยวในครึ่งหลังของปีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจขย�ยตัว

 จ�กปัจจัยดังกล่�วข้�งต้นส่งผลให้ดุลก�รค้�และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 14.0 และ 14.8 พันล้�นดอลล�ร์ สรอ.

และเงินทุนสำ�รองระหว่�งประเทศในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 จ�กปีก่อนหน้� เป็น 172.13 พันล้�นดอลล�ร์ สรอ.  ขณะที่

อัตร�เงินเฟ้อทั่วไปเท่�กับร้อยละ 3.3 ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจ�กร้อยละ -0.8 ในปีก่อนหน้� สืบเนื่องจ�กร�ค�สินค้�เกษตรปรับ

ตัวสูงขึ้นจ�กสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตล�ดลดลง นอกจ�กนี้ร�ค�นำ้�มันยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้

อัตร�เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมธน�ค�รแห่งประเทศไทยจึงทยอยปรับขึ้นอัตร�

ดอกเบี้ยนโยบ�ยเพื่อชะลอแรงกดดันต่อเงินเฟ้อที่ค�ดว่�จะสูงขึ้นในปี 2554

 สำ�หรับเศรษฐกิจไทยปี 2554 ค�ดว่�จะยังคงเติบโตอย่�งต่อเนื่องแต่ในอัตร�ที่ชะลอลงเพื่อเข้�สู่อัตร�ก�รขย�ยตัว

ในระดับปกติ โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติค�ดก�รณ์เศรษฐกิจไทยปี 2554 จะขย�ยตัว

ในกรอบร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ ดังนี้ (1) เศรษฐกิจโลกยังคงขย�ยตัวได้ต่อเนื่อง ส่ง

ผลดีต่อภ�คก�รส่งออก ก�รผลิตและก�รท่องเที่ยว (2) ร�ยได้ของผู้บริโภคมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จ�กก�รปรับขึ้นเงินเดือน

ข้�ร�ชก�รและค่�จ้�งภ�คเอกชน รวมถึงร�ยได้ของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้นจ�กก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�สินค้�เกษตร ซึ่งจะสะท้อน

ให้เห็นกำ�ลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้น (3) อัตร�ว่�งง�นยังคงอยู่ในระดับตำ่� และ (4) ภ�คก�รท่องเที่ยวยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ภ�คก�รผลิตและบริก�รที่เกี่ยวเนื่องมีแนวโน้มขย�ยตัวเช่นกัน 

 ท�งด้�นปัจจัยเสี่ยงที่ค�ดว่�จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยปี 2554 คือ (1) ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีคว�ม

เปร�ะบ�ง (2) ร�ค�นำ้�มันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนและร�ยได้ของผู้ส่งออก (3) เงินเฟ้อและอัตร�ดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่�ง

รวดเร็วอ�จส่งผลกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน (4) ปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ อ�จส่ง

ผลต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่�งประเทศที่จะเข้�ม�ลงทุนในประเทศไทย และ (5) คว�มไม่แน่นอน

ของผลผลิตภ�คก�รเกษตรและร�ยได้ของเกษตรกร จ�กคว�มแปรปรวนของสภ�พอ�ก�ศ ประกอบกับต้นทุนที่ค�ดว่�จะสูงขึ้น

ต�มร�ค�นำ้�มัน

Innovation Influences
Behaviour
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สรุปภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2553

 ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2553 เริ่มต้นด้วยคว�มคึกคักต่อเนื่องจ�กปล�ยปี 2552 จ�กก�รค�ดก�รณ์ว่�รัฐบ�ลจะ

ไม่ต่ออ�ยุม�ตรก�รกระตุ้นอสังห�ริมทรัพย์ในก�รลดค่�ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะจ�กร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 0.1 และค่�ธรรมเนียมก�ร

โอนและจดจำ�นองจ�กร้อยละ 2.0  เป็นร้อยละ 0.01 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 มีน�คม 2553 ทำ�ให้ในไตรม�สแรกของปี มีก�ร

โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยในกรุงแทพและปริมณฑล เพิ่มสูงขึ้นจ�กงวดเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 60 ในขณะที่บ้�นสร้�งเสร็จ

จดทะเบียนมียอดสูงขึ้นถึงร้อยละ 63 เช่นกัน แต่ต่อม�รัฐบ�ลได้ประก�ศต่ออ�ยุม�ตรก�รกระตุ้นอสังห�ริมทรัพย์ เฉพ�ะก�ร

ลดค่�ธรรมเนียมก�รโอนและจดจำ�นองออกไปเป็นสิ้นสุด 31 พฤษภ�คม 2553 โดยไม่มีก�รต่ออ�ยุสำ�หรับก�รลดค่�ภ�ษีธุรกิจ

เฉพ�ะที่ผู้ประกอบก�รเป็นผู้รับผิดชอบ คงเหลือไว้เฉพ�ะม�ตรก�รที่ผู้ซื้อบ้�นต้องเป็นผู้จ่�ยเท่�นั้น ในขณะเดียวกันในไตรม�ส 

2 เกิดคว�มไม่สงบท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ ทำ�ให้ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งตล�ด

คอนโดมิเนียมใจกล�งเมือง  อย่�งไรก็ต�มตล�ดอสังห�ริมทรัพย์กลับม�ฟื้นตัวอย่�งรวดเร็วในครึ่งหลังของปีอันเป็นผลจ�กก�ร

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยทั้งปีภ�คอสังห�ริมทรัพย์ขย�ยตัวต่อเนื่องจ�กปีก่อนหน้�กว่�ร้อยละ 10.7 ซึ่งแสดงให้เห็น

จ�กตัวเลขบ้�นสร้�งเสร็จจดทะเบียน เพิ่มขึ้นจ�ก 94,977 หน่วยในปีก่อนหน้�เป็น 105,152 หน่วยในปี 2553

 อน่ึงในช่วงปล�ยปีธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้ออกม�ตรก�รควบคุมก�รปล่อยสินเชื่อสำ�หรับบ้�นและคอนโดมิเนียม 

เพื่อลดคว�มร้อนแรงในภ�คธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ โดยธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้มีก�รปรับหลักเกณฑ์นำ้�หนักคว�มเสี่ยงใน

ก�รคำ�นวณเงินกองทุน จ�กเดิมไม่ว่�ธน�ค�รพ�ณิชย์จะปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่�หลักประกัน (Loan to Value : LTV) ที่ระดับ

เท่�ไร จะใช้นำ้�หนักคว�มเสี่ยงในก�รคำ�นวณเงินกองทุนเท่�กันหมด คือ ร้อยละ 35 เป็น ในกรณีที่ธน�ค�รพ�ณิชย์ปล่อยสินเชื่อ

ที่อยู่อ�ศัยร�ค�เกิน 10 ล้�นบ�ท และ LTV ไม่เกินร้อยละ 80 ให้คงนำ้�หนักคว�มเสี่ยงของเงินกองทุนเท่�เดิม คือร้อยละ 35 แต่

ถ้� LTV สูงกว่�ร้อยละ 80 จะต้องคำ�นวณนำ้�หนักคว�มเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ในขณะที่ถ้�ธน�ค�รพ�ณิชย์ปล่อยสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อ�ศัยตำ่�กว่� 10 ล้�นบ�ท จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ก�รปล่อยสินเชื่อสำ�หรับโครงก�รแนวสูง หรือคอนโดมิเนียม ห�ก 

LTV ไม่เกินร้อยละ 90 ของร�ค�ซื้อข�ยจริง จะให้คำ�นวณนำ้�หนักคว�มเสี่ยงร้อยละ  35 แต่ถ้�ปล่อยกู้ LTV ม�กกว่�ร้อยละ 90 

จะต้องคำ�นวณนำ้�หนักคว�มเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 โดยจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับสัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ทำ�ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554 

ส่วนก�รปล่อยสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยแนวร�บ ถ้� LTV ไม่เกินร้อยละ 95 ให้คำ�นวณนำ้�หนักคว�มเสี่ยงในอัตร�ร้อยละ 35 แต่ถ้� LTV 

เกินร้อยละ 95 จะต้องคำ�นวณนำ้�หนักคว�มเสี่ยงในอัตร�ร้อยละ 75 โดยจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับสัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ทำ�ตั้งแต่ 1 

ม.ค. 2555 เป็นต้นไป แต่อย่�งไรก็ต�ม ม�ตรก�รดังกล่�วไม่ได้มีผลกระทบต่อตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ม�กนัก เนื่องจ�กปัจจุบัน

ก�รผ่อนด�วน์สำ�หรับที่อยู่อ�ศัยทั้งแนวร�บและคอนโดมิเนียมก็อยู่ในระดับร้อยละ 5-10 อยู่แล้ว

 ด้�นอุปท�น ในปี 2553 ผู้ประกอบก�รเปิดโครงก�รเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ถึงร้อยละ 100 อันเป็นผลสืบเนื่องจ�กใน

ปี 2552 เกิดคว�มกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและคว�มไม่แน่นอนท�งก�รเมืองในประเทศ ส่งผลทำ�ให้ผู้ประกอบก�รชะลอก�ร

เปิดโครงก�รในครึ่งแรกของปี 2552 และเริ่มทยอยเปิดโครงก�รเพิ่มขึ้นม�กในครึ่งหลังของปี 2552 ต่อเนื่องถึง ครึ่งแรกของปี 

2553 โดยในปี 2553 มีก�รเปิดโครงก�รประเภทคอนโดมิเนียมม�กสุดกว่� 60,972 หน่วย รองลงม� เป็น ท�วน์เฮ้�ส์ และ บ้�น

เดี่ยว กว่� 31,365 หน่วย 17,353 หน่วย ต�มลำ�ดับ อนึ่งจ�กก�รเปิดโครงก�รคอนโดมิเนียมจำ�นวนม�ก ส่งผลให้อัตร�ก�ร

ข�ยปรับลดลง ซึ่งแตกต่�งจ�กหล�ยปีที่ผ่�นม�ที่อัตร�ก�รข�ยช่วงเปิดโครงก�รสูงม�ก บ�งโครงก�รข�ยหมดภ�ยในเวล�เพียง

ไม่กี่ชั่วโมง แต่ปัจจุบันอัตร�ก�รข�ยในช่วงเปิดโครงก�รได้ปรับเข้�สู่สภ�วะสมดุลม�กขึ้น กล่�วคือ ผู้ประกอบก�รเปิดโครงก�ร

จำ�นวนม�ก ทำ�ให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกม�กขึ้นและก�รเก็งกำ�ไรน้อยลง ก�รซื้อจึงเกิดจ�กคว�มต้องก�รอยู่อ�ศัยที่แท้จริง ดังนั้น

อัตร�ก�รข�ยส่วนใหญ่จึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป สำ�หรับระดับร�ค�สินค้�ที่เปิดตัวสูงสุด คือ สินค้�ระดับร�ค�ตำ่�กว่� 2 ล้�น

บ�ท ซึ่งมีก�รเปิดโครงก�รสูงถึง 64,247 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของจำ�นวนหน่วยที่เปิดทั้งหมด โดยสินค้�ที่เปิดตัวสูงสุด

ในระดับร�ค�นี้ ได้แก่ คอนโดมิเนียม ซึ่งเปิดตัวสูงถึง 36,888 หน่วย รองลงม�ได้แก่ ท�วน์เฮ้�ส์ จำ�นวน 23,632 หน่วย ส่งผลให้

เกิดคว�มกังวลเรื่องสินค้�ล้นตล�ดในระดับร�ค�ดังกล่�ว
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 จ�กก�รเปิดโครงก�รจำ�นวนม�กของผู้ประกอบก�ร ส่งผลให้ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์มีก�รแข่งขันรุนแรงโดยเฉพ�ะจ�ก

ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ ซึ่งเปิดโครงก�รอย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ต่�งพย�ย�มเพิ่มส่วนแบ่งตล�ดโดย

ก�รขย�ยตล�ดไปในทุกประเภทสินค้�และทุกระดับร�ค� เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคทุกกลุ่ม และเพื่อรองรับก�ร

เติบโตของแต่ละบริษัทในอน�คต แต่อย่�งไรก็ต�มผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ยังคงได้เปรียบผู้ประกอบก�รร�ยกล�งและร�ยเล็ก ทั้ง

ในแง่ก�รสร้�งตร�สินค้�ให้เป็นที่จดจำ�ต่อผู้บริโภค ก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุน และก�รมีอำ�น�จต่อรองกับผู้ผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบ

ก�รร�ยใหญ่มีต้นทุนที่ตำ่�กว่� นอกจ�กนี้ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ยังส�ม�รถบริห�รกระแสเงินสดและควบคุมสัดส่วนหนี้สินต่อ

ทุนให้อยู่ในระดับตำ่�ได้ ในขณะที่ธน�ค�รพ�ณิชย์ยังเสนออัตร�ดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้�ของผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ในก�รขอ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย และเข้มงวดในก�รปล่อยสินเชื่อโครงก�รให้แก่ผู้ประกอบก�รร�ยเล็ก ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รร�ยเล็กห�ยไป

จ�กตล�ดอย่�งต่อเนื่อง คงเหลือแต่ก�รแข่งขันจ�กผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่เป็นหลัก

 ส่วนตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2554 ค�ดว่�ยังคงขย�ยตัวจ�กปีก่อนหน้�ต�มก�รเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

ดังเช่นที่ผ่�นม� ในขณะที่ก�รแข่งขันจ�กผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ค�ดว่�ยังคงรุนแรงจ�กก�รขย�ยตล�ดและก�รเปิดโครงก�ร

อย่�งต่อเนื่อง แต่อย่�งไรก็ต�มค�ดว่�ผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่จะหันม�เปิดโครงก�รแนวร�บม�กขึ้น เนื่องจ�กมีก�รเปิดโครงก�ร

คอนโดมิเนียมจำ�นวนม�กในปีก่อนหน้�และยังคงมีหน่วยเหลือข�ยอยู่จำ�นวนม�ก สำ�หรับปัจจัยที่ค�ดว่�จะมีผลกระทบต่อตล�ด

อสังห�ริมทรัพย์ในปี 2554 ได้แก่ คว�มมีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง ร�ค�วัสดุก่อสร้�งค�ดว่�จะปรับตัวสูงขึ้น อัตร�ดอกเบี้ยที่มี

แนวโน้มสูงขึ้น และก�รควบคุมก�รปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัยของธน�ค�รพ�ณิชย์สำ�หรับโครงก�รคอนโดมิเนียมที่กล่�วข้�ง

ต้น อ�จส่งผลให้ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ชะลอตัวลงได้ ท�งด้�นปัจจัยสนับสนุนต่อตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ ได้แก่ ก�รก่อสร้�งเส้น

ท�งรถไฟฟ้�ส�ยใหม่และส่วนต่อขย�ย รวมถึงก�รเปิดดำ�เนินก�รของแอร์พอร์ตลิ้งค์ ซึ่งจะมีผลให้มีที่ดินใหม่ๆเป็นท�งเลือกให้

แก่ผู้บริโภคม�กขึ้น และก�รปรับเปลี่ยนผังเมืองใหม่ ซึ่งค�ดว่�จะทำ�ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ของที่ดินโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในแนว

รถไฟฟ้�ได้เพิ่มขึ้น อ�ทิเช่น ก�รปรับค่� FAR (สัดส่วนพื้นที่อ�ค�รต่อพื้นที่ดิน) ในขณะที่ร�ค�นำ้�มันในปี 2554 มีแนวโน้มสูง

ขึ้น ประกอบกับก�รเปลี่ยนพฤติกรรมก�รอยู่อ�ศัยของผู้บริโภคม�อยู่อ�ศัยในคอนโดมิเนียมม�กขึ้น ทำ�ให้ตล�ดคอนโดมิเนียม

ค�ดว่�จะยังเติบโตได้ นอกจ�กนี้ก�รแข่งขันในก�รปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัยของธน�ค�รพ�ณิชย์ยังคงรุนแรง น่�จะเป็นปัจจัย

ที่สนับสนุนให้ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์เติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง
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ข้อมูลบริษัท

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

เพื่อข�ย มีตร�สินค้�เป็นสัญลักษณ์         โดยโครงก�รที่พัฒน�ทั้งหมดจะเป็นโครงก�รที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นครและ

ปริมณฑล ภ�ยใต้ชื่อ “บ้�นกล�งกรุง” “บ้�นกล�งเมือง” “The City” “The Address” “Life” “Rhythm” “BIZTOWN” 

และ “The Centro” ปัจจุบันขย�ยโครงก�รเพิ่มขึ้น และเพิ่มแบรนด์ใหม่อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ “The Palazzo” และ “Aspire” 

โดยโครงก�รของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโครงก�รจ�กก�รซื้อที่ดินใหม่ และนำ�ม�พัฒน�เป็น ท�วน์เฮ้�ส์ โฮมออฟฟิศ บ้�นเดี่ยว และ

คอนโดมิเนียม 

 บริษัท และบริษัทย่อย ทั้ง 8 บริษัท มุ่งเน้นก�รพัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยที่มีคุณภ�พ ใจกล�งเมือง หรือในย่�นที่พัก

อ�ศัย และส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทซึ่งอยู่ในตล�ดระดับร�ค�ตั้งแต่ 1.4-20 ล้�น

บ�ท  อยู่ในทำ�เลที่ตั้งในเขตเมืองหรือใกล้ระบบขนส่ง โดยจะพิจ�รณ�ประเภทของอสังห�ริมทรัพย์ให้เหม�ะสมกับทำ�เลและคว�ม

ต้องก�รของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มในทำ�เลนั้นๆ ภ�ยใต้แบรนด์ ที่แตกต่�งกันในแง่ประเภทสินค้�และระดับร�ค� ดังนี้

 โครงก�ร ประเภท ช่วงร�ค� อ�ยุกลุ่มลูกค้�

 บ้�นกล�งกรุง ท�วน์เฮ้�ส์, บ้�นเดี่ยว 8 ล้�นบ�ทขึ้นไป 35-50 ปี

 บ้�นกล�งเมือง ท�วน์เฮ้�ส์ 3.3-5.5 ล้�นบ�ท 28-40 ปี

 BIZTOWN โฮมออฟฟิศ 7-12 ล้�นบ�ท 35-50 ปี

 The Palazzo บ้�นเดี่ยว 10-20 ล้�นบ�ท 35-55 ปี

 The City บ้�นเดี่ยว 7-10 ล้�นบ�ท 35-55 ปี

 The Centro บ้�นเดี่ยว 5-8 ล้�นบ�ท 30-45 ปี

 THE ADDRESS คอนโดมิเนียม 5-15 ล้�นบ�ท 30-55 ปี

 Rhythm คอนโดมิเนียม 3-7 ล้�นบ�ท 25-45 ปี

 Life คอนโดมิเนียม 2.6-5 ล้�นบ�ท 25-45 ปี

 Aspire คอนโดมิเนียม 1.4-2.5 ล้�นบ�ท 23-35 ปี

 สำ�หรับด้�นบริก�ร บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บจก. สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

ทำ�หน้�ที่บริห�รโครงก�ร และ บจก.กรุงเทพ ซิตี้สม�ร์ท เป็นน�ยหน้� ตัวแทน ซื้อข�ย เช่�อสังห�ริมทรัพย์ เพื่ออำ�นวยคว�ม

สะดวกให้แก่ลูกค้�ของบริษัทอีกด้วย

ธุรกิจอื่นๆ

• บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�ง โดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นจำ�นวนร้อยละ 99.99 

• บริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งบ้�นอยู่อ�ศัยอ�ค�รสำ�นักง�น โรงง�น และส่วนต่อเติม 

รวมทั้งให้บริก�รตกแต่งภ�ยใน โดยรับง�นก่อสร้�งจ�กเจ้�ของโครงก�รโดยตรง (Main Contractor) บริษัทถือหุ้นใน

บริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96

Innovation Makes
the Future Visible
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โครงสร้างธุรกิจ

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)
99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้*
99.99%

บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
99.99%

บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์

99.99%

บจก. เอพี (สาทร)
99.99%

บจก. เอพี (รัชดา)
99.99%

บริหารโครงการ

บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
99.99%

นายหน้า ตัวแทน ซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

บจก.กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท
99.99%

บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น
99.99%

บจก.ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส
99.99%

* เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกันระหว่าง บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (เดิม), บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง, บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 

(รัชวิภา), บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร), บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) และ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 2,383,289,729 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 2,383,289,729 

หุ้น มูลค่�ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท โดยมีทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 2,343,332,866 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 2,343,332,866 หุ้น 

มูลค่�ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท

 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ร�ยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่�สุด วันที่ 30 ธันว�คม 2553

   ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

    (หุ้น) 

 1. น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน  553,823,910 23.63

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด  260,701,347 11.13

 3. น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร1  241,309,000 10.30

 4. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 132,103,700 5.64

 5. Nortrust Nominees Ltd.  91,391,303 3.90

 6. The Bank of New York (Nominees) Limited 44,268,341 1.89

 7. น�ยช�ญชัย  ไกรฤทธิชัย  40,569,270 1.73

 8. TFB For MFC-Thai Fund Investment Plan 39,134,000 1.67

 9. Somers (U.K.) Limited  39,036,200 1.67

 10. American International Assurance Company, Limited-APEX 35,000,000 1.49

   รวม 1,477,337,071 63.05

  1 น�ยพิเชษฐ วิภวศุภกรและคู่สมรส

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ (ของงบก�รเงินรวม) ในแต่ละปี 

ทั้งนี้ ก�รจ่�ยเงินปันผลจะพิจ�รณ�จ�กปัจจัยต่�งๆ เช่น ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงินของบริษัท สภ�พคล่อง ก�รขย�ย

ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในก�รบริห�รง�นของบริษัท ซึ่งก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วจะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก

คณะกรรมก�ร บริษัทและ ผู้ถือหุ้น ในปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 บริษัทจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ร้อยละ 39.3 ร้อยละ 

38.9 ร้อยละ 35.6  และร้อยละ 40.0 ของกำ�ไรสุทธิประจำ� ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 และ ปี 2552 ต�มลำ�ดับ

 สำ�หรับนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน บริษัทย่อยจะจ่�ยเงินปันผลให้บริษัทจ�กกำ�ไรสุทธิของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ก�รจ่�ยเงินปันผลจะพิจ�รณ�จ�กปัจจัยต่�งๆ ได้แก่ ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงินของบริษัท สภ�พคล่องของบริษัท 

ก�รขย�ยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในก�รบริห�รง�นของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัท
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ผูถือหุน

เลขานุการบริษัท

ผช.กก.ผอ.ฝายงานธุรกิจสัมพันธ

ผอ.ฝายควบคุมคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายกำกับการดูแลกิจการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการผูอำนวยการ

สายงาน
บริหาร

ความเสี่ยง

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล

สายงาน
การเงินและ
การบัญชี

สายงาน
ปฏิบัติการ

สายงาน
การขาย

สายงาน
กลยุทธ

การตลาด
สายงาน
ธุรกิจ

รองกก.ผอ.
สายงานบริหาร

ความเส่ียง

ผช.กก.ผอ.
สายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผช.กก.ผอ.
สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

รองกก.ผอ.
สายงานการเงิน
และการบัญชี

ผช.กก.ผอ.
สายงานการเงิน
และการบัญชี

รองกก.ผอ.
สายงาน

ปฏิบัติการ

ผช.กก.ผอ.
สายงาน
การขาย

ผช.กก.ผอ.
สายงานกลยุทธ

การตลาด

รองกก.ผอ.
สายงาน
ธุรกิจ 1

ผช.กก.ผอ.
สายงาน
ธุรกิจ 2

ผช.กก.ผอ.
สายงาน
ธุรกิจ 3

รองกก.ผอ.
สายงาน
ธุรกิจ 4

การจัดการ

พันธกิจ เร�จะไม่หยุดนิ่งในก�รสร้�งสรรค์คว�มพึงพอใจในก�รอยู่อ�ศัยที่ถึงพร้อมด้วยคุณภ�พ
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คณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 13 ท่�น ซึ่งทุกท่�นมีคุณสมบัติต�ม

ม�ตร� 68 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยในจำ�นวนนี้มีกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 6 ท่�น และนอกจ�กนี้ยังมี

เลข�นุก�รคณะกรรมก�รอีก 1 ท่�น มีร�ยน�มและตำ�แหน่งดังนี้

  ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยชัชว�ล  พรรณล�ภ ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�รอิสระ

 2. น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 3. น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมก�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

 4. น�ยชัยรัตน์  ธรรมพีร กรรมก�ร

 5. น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ กรรมก�ร

 6. น�ยวสันต์  นฤน�ทไพศ�ล กรรมก�ร

 7. น�งส�วกิตติย�  พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมก�ร

 8. น�ยวิษณุ  สุช�ติลำ �้พงศ์ กรรมก�ร

 9. น�ยพรวุฒิ  ส�รสิน  กรรมก�รอิสระ

 10. น�ยชอ  สิงหเสนี กรรมก�รอิสระ

 11. น�ยพันธ์พร  ทัพพะรังสี กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�รอิสระ

 12. น�ยโกศล  สุริย�พร กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�รอิสระ

 13. น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์ กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�รอิสระ

 14. น�ยวิล�ศ  ปิลกศิริ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท

 กรรมก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะผู้บริห�รของบริษัท  มีจำ�นวน 6 ท่�น  มีร�ยน�มและตำ�แหน่งดังน้ี

  ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 2. น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมก�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

 3. น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร

 4. น�ยวสันต์  นฤน�ทไพศ�ล กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นปฏิบัติก�ร

 5. น�งส�วกิตติย�  พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รเงินและบัญชี

 6. น�ยวิษณุ  สุช�ติลำ �้พงศ์ กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นธุรกิจ 1
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 กรรมก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะผู้บริห�รของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  มีจำ�นวน 1 ท่�น มีร�ยน�ม

และตำ�แหน่งดังนี้

  ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยชัยรัตน์  ธรรมพีร กรรมก�ร

 

 กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัท มีจำ�นวน 6 ท่�น

 น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ

 น�ยวสันต์  นฤน�ทไพศ�ล น�ยวิษณุ  สุช�ติลำ �้พงศ์์ น�งส�วกิตติย�  พงศ์ปูชนีย์กุล

 คนใดคนหนึ่งลงล�ยมือชื่อและประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท 

1. ต้องปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

2. ห้�มประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัท หรือเข้�เป็นหุ้นส่วนใน

ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมก�รของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทมห�ชนอื่นซึ่งประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัท เว้นแต่

จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. ต้องแจ้งให้บริษัททร�บโดยไม่ชักช้� ห�กมีส่วนได้เสียไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�ใดๆ ที่ทำ�กับบริษัท หรือ

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

4. ต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

5. ต้องจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีภ�ยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท

6. ต้องจัดให้มีก�รทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไรข�ดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี 

7. พิจ�รณ�อนุมัติก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล

ประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�ว

 นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยและอนุมัติเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต�มธุรกิจ

ปกติของบริษัทที่เป็นเรื่องสำ�คัญ อันมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ และไม่มีก�รมอบอำ�น�จให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ

กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร เช่น เรื่องก�รอนุมัติก�รซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�ร ก�รอนุมัติก�รขอสินเชื่อ แต่อย่�งไรก็ต�ม คณะ

กรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร เป็นผู้บริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของ

บริษัทเพื่อคว�มรวดเร็วและคล่องตัวในก�รดำ�เนินกิจก�ร

 กรรมก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะผู้บริห�รของบริษัท และ/หรือ กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร และ/หรือ ประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�ร  ส�ม�รถเข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 กลุ่มบริษัท  ทั้งนี้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทดังกล่�วต้องไม่มี

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท (คำ�จำ�กัดคว�มของ “กลุ่มบริษัท” คือ กลุ่มของบริษัทที่ถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือ

หุ้นเดียวกันทั้งท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 50) สำ�หรับกรรมก�รที่มิใช่ฝ่�ยบริห�ร ให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละท่�นในก�ร

เข้�เป็นกรรมก�รในบริษัทอื่น
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

 คณะกรรมก�รจะประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกเดือน และมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มต�มคว�มจำ�เป็น มีก�รกำ�หนดว�ระ

ชัดเจนเป็นก�รล่วงหน้�และมีว�ระพิจ�รณ�ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นจ�กก�รประชุมคร�วก่อนเป็นประจำ� มีก�รส่งหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมทั้งส่งร�ยง�นผลก�รประชุมครั้งก่อนและเอกส�รที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมก�รล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วัน เพื่อให้

กรรมก�รมีเวล�ได้ศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รประชุม ในก�รประชุมแต่ละครั้งมีก�รบันทึกก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร และได้ให้

คณะกรรมก�รรับรองร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�วทุกครั้งในก�รประชุมครั้งถัดไป 

 นอกจ�กนี้ ห�กกรรมก�รอิสระเห็นควรให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รอิสระเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจ�รณ�เรื่องที่สำ�คัญ 

กรรมก�รอิสระส�ม�รถเรียกประชุมได้ โดยเลข�นุก�รบริษัทจะดำ�เนินก�รจัดประชุมดังกล่�วโดยเร็ว

 บริษัทเปิดโอก�สให้คณะกรรมก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของบริษัทได้อย่�งเป็นอิสระตลอดเวล�และได้ทร�บถึงก�ร

ปฏิบัติต�มกฏหม�ยและข้อกำ�หนดในสัญญ�ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตลอดจนได้รับร�ยง�นจ�กฝ่�ยจัดก�รเกี่ยวกับเรื่องร�วที่

สำ�คัญของบริษัท นอกจ�กนี้บริษัทได้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่�งๆของคณะกรรมก�ร รวมทั้งดูแลให้คณะ

กรรมก�ร ผู้บริห�ร และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ในปี 2553 บริษัทมีก�รประชุมคณะกรรมก�รทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยคณะกรรมก�รเข้�ร่วมเป็นจำ�นวนดังนี้

   ปี 2553

 ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้ง %

   ที่เข้�ประชุม 

 1. น�ยชัชว�ล  พรรณล�ภ ประธ�นกรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 14/14 100

 2. น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน รองประธ�นกรรมก�ร/ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร 14/14 100

 3. น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมก�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร 14/14 100

 4. น�ยชัยรัตน์  ธรรมพีร กรรมก�ร 12/14 86

 5. น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ กรรมก�ร 14/14 100

 6. น�ยวสันต์  นฤน�ทไพศ�ล กรรมก�ร 14/14 100

 7. น�งส�วกิตติย�  พงศ์ปูชนีย์กุล1 กรรมก�ร 9/10 90

 8. น�ยวิษณุ  สุช�ติลำ �้พงศ์ 2 กรรมก�ร 3/3 100

 9. น�ยพรวุฒิ  ส�รสิน กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 14/14 100

 10. น�ยชอ  สิงหเสนี กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 14/14 100

 11. น�ยพันธ์พร  ทัพพะรังสี 3 กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ 8/10 80

 12. น�ยโกศล  สุริย�พร กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ 14/14 100

 13. น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์ กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ 12/14 86

 14. น�ยวิล�ศ  ปิลกศิริ 2 กรรมก�รและเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร 14/14 100

 15. น�ยพยนต์  ศักด์ิเดชยนต์1 รองประธ�นกรรมก�ร 3/3 100

 16. น�ยนนทิกร  ก�ญจนะจิตร�3 กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระ 2/2 100

 1 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการแทนนายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ 

ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในวันที่ 27 เมษายน 2553 และไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระ

 2 นายวิลาศ ปิลกศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยมีนายวิษณุ สุชาติลำ ้าพงศ์ เข้ารับตำาแหน่งแทน

ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2553 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 แต่อย่างไรก็ตาม นายวิลาศยังคงดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะ

กรรมการต่อไป

 3 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งนายพันธ์พร ทัพพะรังสี ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เพื่อเข้ารับตำาแหน่งกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบแทนนายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ซึ่งได้ลาออกจากในวันที่ 1 มีนาคม 2553
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 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รอิสระ

 กรรมก�รอิสระของบริษัททำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของฝ่�ยบริห�ร ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยแสดงคว�ม

คิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบ�ยที่เป็นประโยชน์ หรือคัดค้�นห�กเห็นว่�จะส่งผลเสียต่อผู้ถือหุ้น โดยที่กรรมก�รอิสระมีคว�มเป็น

อิสระจ�กก�รควบคุมของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับก�รตัดสินใจในก�ร

บริห�รง�นของผู้บริห�รบริษัท

 คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ

• ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ทั้งนี้ 

ลักษณะต้องห้�มดังกล่�วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมก�รอิสระเคยเป็นข้�ร�ชก�รหรือที่ปรึกษ�ของส่วนร�ชก�รซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�ร ลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ�หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือของผู้มี

อำ�น�จควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้�ม

ดังกล่�วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมก�รอิสระเคยเป็นข้�ร�ชก�รหรือที่ปรึกษ�ของส่วนร�ชก�รซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 

หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท

• ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่

สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มี

อำ�น�จควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�

แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�ร

เงิน ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�ง

วิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี 

• ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

• ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้�งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่รับเงิน

เดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจก�รที่มี

สภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
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 คณะกรรมก�รของบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 6 ท่�น จ�กจำ�นวน

กรรมก�รทั้งสิ้น 13 ท่�น ซึ่งเป็นจำ�นวนม�กกว่� 1 ใน 3 ต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

และคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระทั้งคณะ มีร�ยชื่อกรรมก�รอิสระดังนี้

 ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยชัชว�ล พรรณล�ภ ประธ�นกรรมก�ร 

 2. น�ยชอ สิงหเสนี กรรมก�ร

 3. น�ยพรวุฒิ ส�รสิน กรรมก�ร

 4. น�ยพันธ์พร ทัพพะรังสี กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

 5. น�ยโกศล สุริย�พร กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ 

 6. น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์ กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รชุดย่อย

 คณะกรรมก�รบริษัทจัดตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อช่วยง�นของคณะกรรมก�รเป็นจำ�นวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน และคณะกรรมก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแล

กิจก�ร โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รแต่ละชุดดังนี้

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 ประกอบด้วยประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระต�มข้อกำ�หนด

ของสำ�นักง�น ก.ล.ต.โดยครบถ้วน ประกอบด้วย

 ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยพันธ์พร  ทัพพะรังสี ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

 2. น�ยโกศล  สุริย�พร กรรมก�รตรวจสอบ

 3. น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์ กรรมก�รตรวจสอบ

   คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท  ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยมี

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้

1. สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเปิดเผยอย่�งเพียงพอ

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิผล

3. ตรวจสอบก�รปฎิบัติของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ�คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจ�รณ�เสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5. พิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดร�ยก�รเกี่ยวโยงหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล

ประโยชน์ให้มีคว�มถูกต้องครบถ้วน

6. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยและคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7. จัดทำ�ร�ยง�นกิจกรรมของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท และลงน�มโดย

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน   ประกอบด้วย

 ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยชอ  สิงหเสนี ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน กรรมก�ร

 3. น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์ กรรมก�ร

 4. น�ยโกศล  สุริย�พร กรรมก�ร

 5. น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมก�ร

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน   ทำ�หน้�ที่สรรห�ผู้ทรงคุณวุฒิม�เข้�ร่วมเป็นคณะกรรมก�รของบริษัท

ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลง และกำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�รและผู้บริห�ร โดยมีร�ยละเอียดขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ี  ดังน้ี

1. กำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร และผู้บริห�ร

2. กำ�หนดนโยบ�ย หลักเกณฑ์ วิธีก�รในก�รคัดเลือกสรรห�กรรมก�ร รวมทั้งกรรมก�รตรวจสอบซึ่งจะต้องมี

คุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระต�มข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต. 

3. พิจ�รณ�คุณสมบัติก�รเป็นกรรมก�รอิสระ

4. พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร และผู้บริห�ร

5. พิจ�รณ� คัดเลือก สรรห� กรรมก�รบริษัท ในกรณีที่มีตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลง

6. นำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อรับทร�บ และนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติในขั้นตอน

สุดท้�ย

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�ร

 ก�รสรรห�คณะกรรมก�รจะดำ�เนินก�รโดยเริ่มจ�กคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. กำ�หนดวิธีก�รสรรห�บุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รให้เหม�ะสมกับลักษณะเฉพ�ะของบริษัท และข้อกำ�หนด

ท�งกฎหม�ย โดยอ�จจะพิจ�รณ�กรรมก�รเดิม คัดเลือกจ�กทำ�เนียบกรรมก�รอ�ชีพ หรือให้กรรมก�รเสนอชื่อ

บุคคลที่เหม�ะสม เป็นต้น

2. ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ร�ยชื่อบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่

กำ�หนดไว้ 

3. ตรวจสอบโดยรอบคอบเพื่อให้บุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยและข้อ

กำ�หนดของหน่วยง�นท�งร�ชก�ร

4. ดำ�เนินก�รท�บท�มบุคคลดังกล่�ว เพื่อจะได้มั่นใจว่�บุคคลนั้นมีคว�มยินดีจะม�รับตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัท

ห�กได้รับก�รแต่งตั้งจ�กผู้ถือหุ้น

5. เสนอชื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และบรรจุชื่อเพื่อเป็นว�ระในก�รประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจ�รณ�เลือกบุคคลท่ีคณะกรรมก�รบริษัทเสนอในก�รประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข�้รับตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ในกรณีที่กรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งก่อนเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รจะคัดเลือกบุคคลที่คณะ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเสนอ เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�วถัดไป เพื่อดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมก�รต�มว�ระที่เหลืออยู่ เว้นแต่ห�กว�ระของกรรมก�รที่ล�ออกนั้นจะเหลือน้อยกว่� 2 เดือน

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ได้กำ�หนดประเภทของกรรมก�รและให้นิย�มของกรรมก�รเป็น 4 

ประเภท ดังนี้

1. กรรมก�รอิสระ มีหลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งระบุข้�งต้น

2. กรรมก�รที่ม�จ�กบริษัทในเครือ โดยบริษัทในเครือหม�ยถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้�ไปถือหุ้นทั้งโดยท�งตรงหรือ

ท�งอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

3. กรรมก�รที่ม�จ�กบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหม�ยถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้�ไปถือหุ้นทั้งโดยท�ง

ตรงหรือท�งอ้อมน้อยกว่�ร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลที่มีนิย�มเข้�ข่�ยนิติบุคคลต�มม�ตร� 258 (3) ถึง (7) 

แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร หม�ยถึงบุคคลที่เป็นลูกจ้�งประจำ� ทำ�หน้�ที่บริห�รบริษัท และมีตำ�แหน่งหน้�ที่ชัดเจนใน

บริษัท

คณะกรรมก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร

ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติกำ�หนดนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทนั้น 

เพื่อให้นโยบ�ยดังกล่�วมีผู้ติดต�มผลก�รปฏิบัติ รวมทั้งมีก�รกำ�หนดแผนปฏิบัติหรือปรับปรุงนโยบ�ยให้เหม�ะสม 

อย่�งสมำ่�เสมอ คณะกรรมก�รบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร

เพื่อทำ�หน้�ที่ดังกล่�ว ประกอบด้วย

  ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยโกศล สุริย�พร ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมก�ร

 3. น�งส�วกิตติย� พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมก�ร

 4. น�ยโอภ�ส เรืองรจิตปกรณ์ กรรมก�ร

 5. น�ยภูมิพัฒน์ สิน�เจริญ กรรมก�ร

 6. น�ยวิล�ศ ปิลกศิริ กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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ผู้บริห�ร

 คณะผู้บริห�รของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และต�มประก�ศสำ�นัก

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มีร�ยน�มและตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

 ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

 1. น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 2. น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

 3. น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ กรรมก�รบริห�ร

 4. น�ยวสันต์  นฤน�ทไพศ�ล รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นปฏิบัติก�ร 

 5. น�งส�วกิตติย�  พงศ์ปูชนีย์กุล รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รเงินและบัญชี

 6. น�ยวิษณุ  สุช�ตลิำ�้พงศ์ รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นธุรกิจ 1

 7. น�ยโอภ�ส  เรืองรจิตปกรณ์ รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง

 8. น�งศุภลักษณ์  จันทร์พิทักษ์ รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นธุรกิจ 4

 9. น�ยปิยวัฒน์  สื่อไพศ�ล ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยง�นธุรกิจสัมพันธ์

 10. น�ยภูมิพัฒน์  สิน�เจริญ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รเงินและบัญชี

 11. น�ยม�โรจน์  วน�นันท์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รข�ย

 12. น�ยสมช�ย  วัฒนเส�วภ�คย์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

 13. น�ยวิทก�ร  จันทวิมล ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นกลยุทธ์ก�รตล�ด

 14. ดร.สุช�ติ  โอทัยวิเทศ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล

 15. น�ยภมร  ประเสริฐสรรค์1 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นส�ยง�นธุรกิจ 2

 16. น�ยบุญเลิศ  รตินธร2 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นส�ยง�นธุรกิจ 3

 1 บริษัทแจ้งรายชื่อ นายภมร ประเสริฐสรรค์ ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

 2 บริษัทแจ้งรายชื่อ นายบุญเลิศ  รตินธร ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

 หน้�ที่ของกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รเป็นผู้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริษัทโดยมีอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้

1. บริห�รง�นในเรื่องเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต�มธุรกิจปกติของบริษัท

2. พิจ�รณ�กลั่นกรองก�รลงทุนต่�งๆ เพื่อนำ�ม�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

3. พิจ�รณ�จัดทำ�งบประม�ณประจำ�ปี เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

4. ดำ�เนินง�นอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รเป็นกรณีๆ

ท้ังน้ีก�รอนุมัติร�ยก�รต่�งๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รท่ีทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รท่ี

ตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัท

ย่อย ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มปกติธุรกิจที่มีก�รกำ�หนดขอบเขตที่ชัดเจน
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 บริษัทได้กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจน โปร่งใสและเหม�ะสมกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหม�ย  ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่�ตอบแทนกรรมก�ร

 สำ�หรับค่�ตอบแทนผู้บริห�ร  บริษัทได้กำ�หนดค่�ตอบแทนผู้บริห�รต�มหน้�ที่  คว�มรับผิดชอบและผลก�ร

ดำ�เนินง�นของผู้บริห�รแต่ละท่�นอย่�งเหม�ะสม

(ก) ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทเป็นค่�ตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและบำ�เหน็จกรรมก�ร สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันว�คม 2552 และ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 มีร�ยละเอียดดังนี้

      ค่�ตอบแทนปี 2552   ค่�ตอบแทนปี 2553

  ร�ยน�มกรรมก�ร ประเภท ตำ�แหน่ง เข้� บำ�เหน็จ ค่�ตอบแทน เข้� บำ�เหน็จ ค่�ตอบแทน
     ประชุม กรรมก�ร (บ�ท) ประชุม กรรมก�ร (บ�ท)
      (บ�ท)   (บ�ท)

 1. น�ยชัชว�ล พรรณล�ภ กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�ร 85% 255,500 570,000 100% 292,300 600,000

 2. น�ยอนุพงษ์ อัศวโภคิน กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร
 รองประธ�นกรรมก�ร/ 

100% 255,500 ไม่มี 100% 292,300 ไม่มี
    ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร

 3. น�ยพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร
 กรรมก�ร/กรรมก�ร 

100% 255,500 ไม่มี 100% 292,300 ไม่มี
    ผู้อำ�นวยก�ร

 4. น�ยชัยรัตน์ ธรรมพีร
 กรรมก�รท่ีม�จ�กบริษัท 

กรรมก�ร 92% 255,500 ไม่มี 86% 292,300 ไม่มี
   ท่ีเก่ียวข้อง
 5. น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร 85% 255,500 90,000 100% 292,300 ไม่มี
     กรรมก�ร/รองกรรมก�ร
 6. น�ยวสันต์ นฤน�ทไพศ�ล1 กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น 100% - ไม่มี 100% 48,700 ไม่มี
    ปฏิบัติก�ร
   กรรมก�ร กรรมก�ร/รองกรรมก�ร
 7. น�งส�วกิตติย� พงศ์ปูชนีย์กุล2 ท่ีเป็นผู้บริห�ร ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รเงิน - - - 90% - ไม่มี
    และบัญชี

 8. น�ยวิษณุ สุช�ติลำ�้พงศ์ 
3
 กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร

 กรรมก�ร/รองกรรมก�ร 
- - - 100% - ไม่มี

    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นธุรกิจ 1

 9. น�ยพรวุฒิ ส�รสิน 4 กรรมก�รอิสระ กรรมก�ร - - 56,000 100% 24,400 420,000
 10. น�ยชอ สิงหเสนี กรรมก�รอิสระ กรรมก�ร 85% 255,500 405,000 100% 292,300 420,000

 11. น�ยพันธ์พร ทัพพะรังสี 
5
 กรรมก�รอิสระ กรรมก�ร/ประธ�น - - - 80% - 360,000

    กรรมก�รตรวจสอบ

 12. น�ยโกศล สุริย�พร กรรมก�รอิสระ
 กรรมก�ร/กรรมก�ร 

100% 255,500 405,000 100% 292,300 420,000
    ตรวจสอบ

 13. น�ยนนท์จิตร ตุลย�นนท์ กรรมก�รอิสระ
 กรรมก�ร/กรรมก�ร 

100% 255,500 405,000 86% 292,300 420,000
    ตรวจสอบ

 14. น�ยวิล�ศ ปิลกศิริ 
3
 เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร 100% 255,500 ไม่มี 100% 292,300 ไม่มี

    

 15. น�ยจรูญศักด์ิ บัณฑูรจินด�
1
 กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร 

กรรมก�ร/รองกรรมก�ร 
100% 255,500 ไม่มี - 243,600 -

    ผู้อำ�นวยก�ร

 16. น�ยพงส์ ส�รสิน
4 กรรมก�รท่ีม�จ�กบริษัท 

กรรมก�ร 62% 255,500 349,000 - 268,000 -
   ท่ีเก่ียวข้อง

 17. น�ยพยนต์ ศักด์ิเดชยนต์ 
2 กรรมก�รท่ีม�จ�กบริษัท 

รองประธ�นกรรมก�ร 100% 255,500 405,000 100% 292,300 140,000
   ท่ีเก่ียวข้อง

 18. น�ยนนทิกร ก�ญจนะจิตร�
5
 กรรมก�รอิสระ

 กรรมก�ร/ประธ�น 
75% ไม่มี 475,000 100% 292,300 90,000

    กรรมก�รตรวจสอบ

 19. ดร. นริศ ชัยสูตร 
6
 กรรมก�รอิสระ

 กรรมก�ร/ประธ�น 
- 234,200 ไม่มี - - -

    กรรมก�รตรวจสอบ
  รวม    3,300,200 3,160,000  3,800,000 2,870,000

  จำ�นวนก�รประชุมท้ังส้ิน    13 คร้ัง   14 คร้ัง
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1 นายจรูญศักดิ์  บัณฑูรจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้อำานวยการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยมีนายวสันต์  นฤนาทไพศาลเข้ารับตำาแหน่งแทนตามมติ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2552 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552
2 นายพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์ ครบวาระการเป็นกรรมการในวันที่ 27 เมษายน 2553 และไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจึงมีมติแต่งตั้งนางสาวกิตติยา 

พงศ์ปูชนีย์กุล เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการแทน
3 นายวิลาศ  ปิลกศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยมีนายวิษณ  สุชาติลำ ้าพงศ์ เข้ารับตำาแหน่งแทนตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง

ที่ 11/2553 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 แต่อย่างไรก็ตาม นายวิลาศยังคงดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการต่อไป
4 นายพงส์  สารสิน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โดยมีนายพรวุฒิ  สารสิน เข้ารับตำาแหน่งแทนตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

13/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
5 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในวันที่ 1 มีนาคม 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งนายพันธ์พร 

ทัพพะรังสี เข้ารับตำาแหน่งแทน ในวันที่ 27 เมษายน 2553
6 ดร.นริศ  ชัยสูตร ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 อนึ่งบริษัททำาการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 

ในวันที่ 30 มกราคม 2552

 (ข) ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริห�รและผู้บริห�ร  

ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริห�รและผู้บริห�ร ในปี 2553  จำ�นวน 14 ท่�น อยู่ในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่�นั้น รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 79.63 ล้�นบ�ท

 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ  

 บริษัทและพนักง�นของบริษัทได้ร่วมเป็นสม�ชิก “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิก�รพัฒน� ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยที่

พนักง�นต้องจ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนในอัตร�ร้อยละ 3, 5, 6 หรือ 8 ของค่�จ้�ง และบริษัทจ่�ยสมทบในอัตร�เดียวกัน กองทุน

ที่จดทะเบียนบริห�รโดยผู้จัดก�รกองทุนรับอนุญ�ตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยง

ชีพ พ.ศ. 2542 

 ในเดือนกรกฎ�คม 2553 บริษัทได้ดำ�เนินก�รปรับโครงสร้�งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็น Master Pooled Fund ซึ่ง

เป็นรูปแบบกองทุนร่วมที่มีหล�ยนโยบ�ยก�รลงทุน และเป็นก�รให้บริก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ที่เปิดโอก�สให้สม�ชิกเลือกรูป

แบบก�รลงทุนได้ต�มคว�มต้องก�รของตนเอง โดยท�งบริษัทได้เพิ่มท�งเลือกสำ�หรับพนักง�น ในก�รเลือกนโยบ�ยก�รลงทุน 

ซึ่งจ�กเดิมมีเพียง 1 นโยบ�ย เป็น 3 นโยบ�ย โดยแสดงจุดประสงค์ก�รลงทุนและคว�มเสี่ยงของก�รลงทุนแต่ละรูปแบบให้

พนักง�นทร�บโดยทั่วถึงกัน
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น�ยชัชว�ล  พรรณล�ภ 66 - M.Sc., Forthays Kansas State 0.00 - 2547-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

(ประธ�นกรรมก�ร)   College, U.S.A.   2547-ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร บมจ.พรีบิลท์ รับเหม�ก่อสร้�ง

       และประธ�น  

  - ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต    กรรมก�รตรวจสอบ

   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย   

      2540-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บจก. ธนมิตร แฟคตอร่ิง จำ�กัด ธุรกิจแฟคตอร่ิง ธุรกิจ โอน

  - Director Accreditation    และประธ�น  และรับโอนสิทธิเรียกร้อง

   Program 11/2004    กรรมก�รตรวจสอบ  

  - Audit Committee   2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. ประกันคุ้มภัย ประกันวิน�ศภัย  

   Program 9/2005   

    

  - The Role of the Chairman   

   12/2005      

      

  - Director Certification

   Program 88/2007         

น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน 48 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต,  23.63 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

(รองประธ�นกรรมก�ร,    Wayne State University,    2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร   Detroit, Michigan U.S.A.   2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอพี (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

และกรรมก�รผู้มี      2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอพี (รัชด�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

อำ�น�จลงน�มของบริษัท)  - วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต   2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (สุขุมวิท) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   (อุตส�หก�ร) จุฬ�ลงกรณ์   2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   มห�วิทย�ลัย   2547-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พ�ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2546-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

  - Director Accreditation    2543-ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   Program 30/2004    และประธ�น 

       เจ้�หน้�ท่ีบริห�ร

      2539-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร

      2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2534-2548  กรรมก�ร บจก. บุญชัยโฮลด้ิง  ข�ยคอนโดมิเนียม

      2537-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2539-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิง บริห�รสินทรัพย์

      2545-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2547-2550 กรรมก�ร บมจ. พรีบิลท์ รับเหม�ก่อสร้�ง

      2547-2553 กรรมก�ร บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2547-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2550-2553 กรรมก�ร บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

 ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ คุณวุฒิท�ง สัดส่วน คว�ม ประสบก�รณ์ทำ�ง�น ชื่อหน่วยง�น/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
  (ปี) ก�รศึกษ�สูงสุด ก�ร สัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ถือหุ้น ท�ง 

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง
 

   ในบริษัท ครอบครัว  
   ณ  ระหว่�ง 
    30 ธ.ค.53 ผู้บริห�ร
    (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
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น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร 53 - บริห�รธุรกิจบัณฑิต 10.30 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

(กรรมก�ร, กรรมก�ร   (เกียรตินิยมอันดับ 2)   2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอพี (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ผู้อำ�นวยก�รและ   มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง   2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอพี (รัชด�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จ

ลงน�มของบริษัท)  - Director Accreditation   2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (สุขุมวิท) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   Program 30/2004   2547-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พ�ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2546-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2545-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2545-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2545-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2543-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

       และกรรมก�ร

       ผู้อำ�นวยก�ร

      2539-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร

      2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ปทุมวัน แอสเซท  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2536-2553 กรรมก�ร บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2544-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิง บริห�รสินทรัพย์

      2545-2553 กรรมก�ร บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2547-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2547-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2550-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

น�ยชัยรัตน์  ธรรมพีร 54 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต  0.00 - 2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. บิลท์ แลนด์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

(กรรมก�ร)   Angelo State University,   2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซีอ�ร์ แอสเซท พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 

   Texas, U.S.A.   2547-ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร บมจ. พรีบิลท์ รับเหม�ก่อสร้�ง

       และประธ�น

  - นิติศ�สตร์บัณฑิต     เจ้�หน้�ท่ีบริห�ร

   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย   2547-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พ�ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. พีรนนท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

  - บริห�รธุรกิจบัณฑิต    2546-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง    2544-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. สย�ม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ ให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์

      2544-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. สแควร์ ริทซ์ พล�ซ่� ให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์

  - ปริญญ�บัตร วิทย�ลัย   2543-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   ป้องกันร�ชอ�ณ�จักร   2543-ปัจจุบัน กรรมก�ร และประธ�น บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�ง

   (วปอ รุ่น 17)    เจ้�หน้�ท่ีบริห�ร

      2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

  - Finance for Non-Finance   2536-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   Director 8/2004   2536-2549 กรรมก�รบริห�ร บจก. เอเช่ียน คิวซีน ภัตต�ค�ร

      2542-2549 กรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. สย�มสินธร ให้เช่� ข�ย ซ้ือ ดำ�เนินง�นด้�น

  - Director Accreditation      อสังห�ริมทรัพย์

   Program  45/2005   2544-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิง บริห�รสินทรัพย์

      2544-2553 กรรมก�ร บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส์ ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�ง

  - Role of the Chairman   2545-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

   Program 16/2007   2545-2549 กรรมก�ร บจก. สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร

      2547-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2547-2553 กรรมก�ร บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2547-2553 กรรมก�ร บจก. คิว-คอน อีสเทอร์น ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�ง

 ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ คุณวุฒิท�ง สัดส่วน คว�ม ประสบก�รณ์ทำ�ง�น ชื่อหน่วยง�น/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
  (ปี) ก�รศึกษ�สูงสุด ก�ร สัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ถือหุ้น ท�ง 

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง
 

   ในบริษัท ครอบครัว  
   ณ  ระหว่�ง 
    30 ธ.ค.53 ผู้บริห�ร
    (%)
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น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ 55 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต 0.00 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหม�ก่อสร้�ง
(กรรมก�ร,   Sul Ross University, U.S.A.   2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
 กรรมก�รบริห�ร      2552-ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
และ กรรมก�รผู้มี  - Director Accreditation   2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
อำ�น�จลงน�ม)   Program 2/2003   2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พ�ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2547-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ. บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล โรงพย�บ�ล
       กรรมก�รตรวจสอบ
      2545-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2544-2549 กรรมก�รและ บจก. แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน
       กรรมก�รผู้จัดก�ร
      2545-2549 กรรมก�ร บจก. เมืองไทยประกันภัย ประกันภัย
      2546-2549 กรรมก�ร บจก. สย�มไชยศรี ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน
      2548-2549 กรรมก�ร บมจ. ภูเก็ตสแควร์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2550-2551 ผู้ช่วยกรรมก�ร ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�ร
       ผู้จัดก�รใหญ่
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริห�รสินทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

น�ยวสันต์ 46 - ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ 0.00 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหม�ก่อสร้�ง
นฤน�ทไพศ�ล   มห�วิทย�ลัยบูรพ�   2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(กรรมก�ร,      2552-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  - ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ    รองกรรมก�ร
ส�ยง�นปฏิบัติก�ร   มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ    ผู้อำ�นวยก�ร
และกรรมก�รผู้มี       ส�ยง�นปฏิบัติก�ร
อำ�น�จลงน�ม)  - Director Accreditation    2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
   Program 81/2009   2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้  บริห�รสินทรัพย์
        แมเนจเม้นท์
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. กรุงเทพ ซิตี้สม�ร์ท น�ยหน้�ซื้อข�ยให้เช่�
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พ�ร์ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2543-2552 รองกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
       ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น
       ทรัพย�กรบุคคลและ
       รักษ�ก�รรอง
       กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
       ส�ยง�นปฏิบัติก�ร
      2548-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2548-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริห�รสินทรัพย์
      2548-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2548-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2550-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

 ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ คุณวุฒิท�ง สัดส่วน คว�ม ประสบก�รณ์ทำ�ง�น ชื่อหน่วยง�น/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
  (ปี) ก�รศึกษ�สูงสุด ก�ร สัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ถือหุ้น ท�ง 

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง
 

   ในบริษัท ครอบครัว  
   ณ  ระหว่�ง 
    30 ธ.ค.53 ผู้บริห�ร
    (%)
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น.ส.กิตติย� 46 - บัญชีมห�บัณฑิต 0.04 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหม�ก่อสร้�ง

พงศ์ปูชนีย์กุล   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย   2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

(กรรมก�ร,       2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  - Director Acceditation   2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พ�ร์ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ส�ยง�นก�รเงิน และบัญชี   Progarm 84/2010   2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

และกรรมก�รผู้มี      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

อำ�น�จลงน�ม)      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 

      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริห�รสินทรัพย์

      2544-ปัจจุบัน รองกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

       ผู้อำ�นวยก�ร

       ส�ยง�นก�รเงิน

       และบัญชี

      2539-ปัจจุบัน กรรมก�ร และ บจก. สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร

       ผู้อำ�นวยก�ร

       อ�วุโสฝ่�ยบัญชี

      2552-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริห�รสินทรัพย์

      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

น�ยวิษณุ  สุช�ติลำ�้พงศ์ 48 - ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ 0.01 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

(กรรมก�ร,   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหม�ก่อสร้�ง

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร      2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ส�ยง�นธุรกิจ 1  - ปริญญ�ตรี   2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

และกรรมก�รผู้มี   วิศวกรรมศ�สตร์ (โยธ�)   2552-ปัจจุบัน รองกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

อำ�น�จลงน�ม)   มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่    ผู้อำ�นวยก�ร

       ส�ยง�นธุรกิจ 1

  - Director Accreditation   2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร

   Progarm 87/2010   2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. กรุงเทพ ซิตี้สม�ร์ท น�ยหน้�ซื้อข�ย ให้เช่�

      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พ�ร์ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2548-2552 รองกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

       ผู้อำ�นวยก�ร

       ส�ยง�นก�รตล�ด

      2548-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2548-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริห�รสินทรัพย์

      2548-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2548-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2550-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

 ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ คุณวุฒิท�ง สัดส่วน คว�ม ประสบก�รณ์ทำ�ง�น ชื่อหน่วยง�น/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
  (ปี) ก�รศึกษ�สูงสุด ก�ร สัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ถือหุ้น ท�ง 

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง
 

   ในบริษัท ครอบครัว  
   ณ  ระหว่�ง 
    30 ธ.ค.53 ผู้บริห�ร
    (%)
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น�ยพรวุฒิ ส�รสิน  51 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต  0.00 - 2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(กรรมก�ร)   Pepperdine University,   2542-ปัจจุบัน รองประธ�น บจก.ไทยนำ�้ทิพย์ ผลิตและจำ�หน่�ยนำ�้อัดลม
   California, U.S.A.    กรรมก�ร
      ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ.จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ผลิตและส่งออกส�ยไฟฟ้�
  - บริห�รธุรกิจบัณฑิต    ประธ�นกรรมก�ร  ส�ยเคเบิ้ลและส�ยโทรศัพท์
   Boston University, U.S.A.    ตรวจสอบ     
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.เดนโซ่ (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้� 
  - Directors Accreditation      และย�นยนต์
   Program 45/2005   ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ฮอนด้� ออโตโมบิล (ประเทศไทย) นำ�เข้�ส่งออก ผลิตรถยนต์ 
         อุปกรณ์และอะไหล่
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชิ้นส่วน
         เครื่องยนต์
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)  ประกอบรถบรรทุก
         จำ�หน่�ยชิ้นส่วน
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ ผลิตเบียร์ /
         เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ไทยบริดจสโตน ผลิตย�งรถยนต์
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ไทยเอ็ม-ซี จัดซ้ือวัตถุดิบ/ส่วนประกอบและ
         ชิ้นส่วนสำ�หรับอุตส�หกรรม
         เครื่องใช้ไฟฟ้�
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำ�หน่�ยรถยนต์และ
         ชิ้นส่วนอะไหล่
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.ไทยออโต้เซลล์  ให้เช่�ซื้อรถยนต์ ให้เช่�ทรัพย์
      ปัจจุบัน กรรรมก�ร บจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง  ผลิตและจำ�หน่�ยช้ินส่วนรถยนต์ 
         รับจ้�งผลิตแม่พิมพ์
      ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.มิคูนิ (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
      2553 กรรมก�ร บมจ.นวลิสซิ่ง ให้เช่�ทรัพย์สิน รถยนต์
         เครื่องจักร

น�ยชอ สิงหเสนี 57 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต  0.00 - 2549-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ.โรแยล ซีร�มิค อุตส�หกรรม ผู้ผลิต นำ�เข้�และจำ�หน่�ย
(กรรมก�ร)   (ก�รจัดก�ร) University of    กรรมก�ร  กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
   San Francisco, U.S.A.    ตรวจสอบ
      2544-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
  - Director Accreditation   2544-2548 กรรมก�ร บมจ. ไทยประกันภัย ประกันภัย
   Program 36/2005   2544-2548 กรรมก�ร บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ค้�วัสดุก่อสร้�ง

น�ยพันธ์พร  ทัพพะรังสี 60 - Master of Business  0.00 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(กรรมก�รและ   Administration (Finance),     ประธ�นกรรมก�ร
ประธ�นกรรมก�ร   Michigan State University,    ตรวจสอบ
ตรวจสอบ)   Michigan, U.S.A.   2544-ปัจจุบัน รองกรรมก�ร บมจ. ไทยพ�ณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต ประกันชีวิต
       ผู้จัดก�รใหญ่
  - บัญชีบัณฑิต (ก�รเงินก�รธน�ค�ร)    อ�วุโส
   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  - Director Accreditation
   Program  84/2010

น�ยโกศล  สุริย�พร 47 - นิติศ�สตรบัณฑิต   0.00 - 2544-ปัจจุบัน ทน�ยคว�มอ�วุโส บจก. ไพร้ซส�นนท์ประภ�สและวีนน์ ที่ปรึกษ�กฎหม�ย
(กรรมก�รและ   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย    ด้�นกฎหม�ย
กรรมก�รตรวจสอบ)       หุ้นส่วนธุรกิจ, 
  - เนติบัณฑิตไทย    และกฎหม�ยภ�ษี
      2543-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
  - Audit Committee Program    กรรมก�ร
   1/2004    ตรวจสอบ

 ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ คุณวุฒิท�ง สัดส่วน คว�ม ประสบก�รณ์ทำ�ง�น ชื่อหน่วยง�น/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
  (ปี) ก�รศึกษ�สูงสุด ก�ร สัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ถือหุ้น ท�ง 

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง
 

   ในบริษัท ครอบครัว  
   ณ  ระหว่�ง 
    30 ธ.ค.53 ผู้บริห�ร
    (%)
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น�ยนนท์จิตร 52 - M.A at Tarleton State 0.00 - 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร ธน�ค�ร แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ เพื่อร�ยย่อย จำ�กัด ธน�ค�ร
ตุลย�นนท์   University, Texas U.S.A    ผู้จัดก�รอ�วุโส (มห�ชน)
(กรรมก�รและ       ส�ยง�นบริห�ร
กรรมก�รตรวจสอบ)  - Audit Committee Program    คว�มเสี่ยง
   1/2004   2548-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี แปรรูปย�งพ�ร�
       กรรมก�รตรวจสอบ
      2543-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
       กรรมก�รตรวจสอบ
      2548-2552 ผู้ช่วยกรรมก�ร ธน�ค�ร แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ เพื่อร�ยย่อย จำ�กัด ธน�ค�ร  
       ผู้จัดก�รอ�วุโส (มห�ชน)
       ส�ยง�นสินเชื่อ
      2546-2548 ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ.เงินทุน บุคคลัภย์ บริษัทเงินทุน
       ผู้จัดก�รส�ยง�น
       สินเชื่อ

น�ยโอภ�ส  50 - ปริญญ�โท  0.05 - 2552-ปัจจุบัน รองกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
เรืองรจิตปกรณ์   ส�ข�บริห�รธุรกิจ    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น
(รองกรรมก�ร   มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์    บริห�รคว�มเสี่ยง
ผู้อำ�นวยก�ร
ส�ยง�นบริห�ร  - ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์   2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร
คว�มเสี่ยง)   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   2537-2552 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
       ฝ่�ยก�รเงิน
      2538-2551 กรรมก�ร บมจ. พรีบิลท์ รับเหม�ก่อสร้�ง
      2544-2551 รองกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
       ผู้อำ�นวยก�ร
       ฝ่�ยก�รเงิน
      2548 กรรมก�ร บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริห�รสินทรัพย์

น�งศุภลักษณ์ 51 - สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต 0.01 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น  รับเหม�ก่อสร้�ง
จันทร์พิทักษ์   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย   2553-ปัจจุบัน รองกรรมก�ร บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(รองกรรมก�ร       ผู้อำ�นวยก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร  - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต    ส�ยง�นธุรกิจ 4
ส�ยง�นธุรกิจ 4)   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   2548-2553 รองกรรมก�ร บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
       ผู้จัดก�รใหญ่

น�ยปิยวัฒน์  สื่อไพศ�ล 51 - บริห�รธุรกิจบัณฑิต 0.02 - 2544-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมก�ร   มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย       ง�นธุรกิจสัมพันธ์
ธุรกิจสัมพันธ์)      2537-2553 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
       ฝ่�ยข�ย กลุ่ม 1
      2547-2548 กรรมก�ร บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

น�ยภูมิพัฒน์ 40 - บริห�รธุรกิจบัณฑิต 0.02 - 2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหม�ก่อสร้�ง
สิน�เจริญ   The American Graduate   2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้   พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมก�ร   School of International   2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
ผู้อำ�นวยก�รส�ย   Management    ผู้อำ�นวยก�ร
ง�นก�รเงินและบัญชี)   (Thunderbird), U.S.A.    ส�ยง�นก�รเงิน
       และบัญชี 
  - เศรษฐศ�สตร์บัณฑิต,   2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พ�ร์ทเนอร์ส พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอพี (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอพี (รัชด�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร สม�คมนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ สม�คม
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�รและ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สม�ร์ท น�ยหน้� ซื้อข�ย ให้เช่� 
       ประธ�น
       เจ้�หน้�ที่บริห�ร

 ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ คุณวุฒิท�ง สัดส่วน คว�ม ประสบก�รณ์ทำ�ง�น ชื่อหน่วยง�น/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
  (ปี) ก�รศึกษ�สูงสุด ก�ร สัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ถือหุ้น ท�ง 

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง
 

   ในบริษัท ครอบครัว  
   ณ  ระหว่�ง 
    30 ธ.ค.53 ผู้บริห�ร
    (%)
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      2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร
      2548-ปัจจุบัน กรรมก�รและกรรมก�ร บมจ. ฟอร์จูน พ�ร์ท อินดัสตรี้ ผลิตและจำ�หน่�ย
       ตรวจสอบ  ชิ้นส่วนรถยนต์
      2545-2552 ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
       ผู้อำ�นวยก�ร
      2549-2550 อนุกรรมก�รประเมินผล สถ�บันวิทย�ก�รก�รเรียนรู้ สถ�บันวิช�ก�ร
      2550-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริห�รสินทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2552-2553 กรรมก�ร บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

น�ยม�โรจน์  วน�นนท์ 40 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต 0.00 - 2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมก�ร   มห�วิทย�ลัยขอนแก่น    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น
ผู้อำ�นวยก�รส�ย       ก�รข�ย
ง�นก�รข�ย)  - บริห�รธุรกิจบัณฑิต   2552-ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บจก.สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริห�รโครงก�ร
   มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย   2551-2551 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย บจก.โมโตโรล่� (ประเทศไทย) ก�รสื่อส�ร
      2548-2550 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย บจก.เชฟรอน (ประเทศไทย) พลังง�น

น�ยสมช�ย 47 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต  0.00  2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
วัฒนเส�วภ�คย์   มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น
(ผู้ช่วยกรรมก�ร       เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ผู้อำ�นวยก�รส�ย      2547-2551 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
ง�นเทคโนโลยี       เทคโนโลยีส�รสนเทศ    
ส�รสนเทศ)

น�ยวิทก�ร  จันทวิมล 41 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต, 0.00 - 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมก�ร   University of Portland,    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น
ผู้อำ�นวยก�รส�ย   Oregon, U.S.A.    กลยุทธ์ก�รตล�ด
ง�นกลยุทธ์      2550-2552 รองผู้อำ�นวยก�ร บจก. ซิกน่�ประกันภัย ประกันภัย
ก�รตล�ด)       ด้�นกลยุทธ์ก�รตล�ด
      2546-2550 ผู้จัดก�รก�รตล�ด บจก.โมโตโรล่� (ประเทศไทย) ก�รสื่อส�ร

น�ยสุช�ติ  โอทัยวิเทศ 43 - Ph.D. in Interpersonal  0.00 - 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมก�ร   Communication,    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น   มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ    ทรัพย�กรบุคคล
ทรัพย�กรบุคคล)
  - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต   2550-2553 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย บจก. แจนเซ่น-ซีแลก ผลิต นำ�เข้�และจำ�หน่�ย 
   สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ     ทรัพย�กรบุคคล  เวชภัณฑ์
   ศศินทร์ แห่งจุฬ�ลงกรณ์   2543-2550 ผู้อำ�นวยก�ร  บจก. วัทสัน ไวแอท (ประเทศไทย) ที่ปรึกษ�ด้�นบริห�ร
   มห�วิทย�ลัย      ก�รลงทุน ก�รเงิน

  - ว�รส�รศ�สตรบัณฑิต
   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

น�ยภมร  ประเสริฐสรรค์ 39 - บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต 0.02 - 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมก�ร   สถ�บันบัณฑิตพัฒน�บริห�รศ�สตร์    ผู้อำ�นวยก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร       ส�ยง�นธุรกิจ 2
ส�ยง�นธุรกิจ 2)  - วิศวกรรมโยธ�   2551-2553 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี   2548-2551 ผู้อำ�นวยก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
   พระจอมเกล้�ธนบุรี
   
น�ยบุญเลิศ รตินธร 38 - ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ 0.00 - 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมก�ร   มห�ลัยกรุงเทพฯ    ผู้อำ�นวยก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร       ส�ยง�นธุรกิจ 3
ส�ยง�นธุรกิจ 3)      2551-2553 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
      2548-2551 ผู้อำ�นวยก�ร บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

 ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ คุณวุฒิท�ง สัดส่วน คว�ม ประสบก�รณ์ทำ�ง�น ชื่อหน่วยง�น/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
  (ปี) ก�รศึกษ�สูงสุด ก�ร สัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ถือหุ้น ท�ง 

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง
 

   ในบริษัท ครอบครัว  
   ณ  ระหว่�ง 
    30 ธ.ค.53 ผู้บริห�ร
    (%)
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  จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ปี 2553

  ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รและค่�ตอบแทนของกรรมก�รแต่ละท่�น

 ร�ยน�มกรรมก�ร ประเภทกรรมก�ร ปีท่ีเข้�ร่วม ตำ�แหน่งใน ก�รเข้�ร่วมอบรม จำ�นวนคร้ัง คิด ร่วม ค่�ตอบแทนท่ีได้รับในปี 2553
   เป็น คณะกรรมก�ร หลักสูตรของสถ�บัน ท่ีเข้� เป็น ประชุม ร�ยเดือน บำ�เหน็จ รวม
   กรรมก�ร  ส่งเสริมกรรมก�ร ประชุม / ร้อย ใหญ่ผู้ถือ (ต่อปี)
     บริษัทไทย (IOD)4 จำ�นวนก�ร ละ หุ้น 
      ประชุม 

 น�ยชัชว�ล พรรณล�ภ กรรมก�รอิสระ 2547
 ประธ�น DAP/ RCP/ 

14/14 100
 ร่วม 

600,000 292,300 892,300
    กรรมก�ร ACP/DCP   ประชุม

 น�ยอนุพงษ์ อัศวโภคิน
5 กรรมก�ร 

2543
 รองประธ�น 

DAP 14/14 100
 ร่วม 

ไม่มี 292,300 292,300
  ท่ีเป็นผู้บริห�ร  กรรมก�ร    ประชุม
 

น�ยพิเชษฐ วิภวศุภกร
5 กรรมก�ร 

2543 กรรมก�ร DAP 14/14 100
 ร่วม 

ไม่มี 292,300 292,300
  ท่ีเป็นผู้บริห�ร      ประชุม

 น�ยชัยรัตน์ ธรรมพีร
 กรรมก�รท่ีม�จ�ก 

2543 กรรมก�ร DAP/FND/RCP 12/14 86
 ร่วม 

ไม่มี 292,300 292,300
  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง      ประชุม

 น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิร ิ
5 กรรมก�ร 

2545 กรรมก�ร DAP 14/14 100
 ร่วม 

ไม่มี 292,300 292,300
  ท่ีเป็นผู้บริห�ร      ประชุม

 น�ยวสันต์ นฤน�ทไพศ�ล
5 กรรมก�ร 

2552 กรรมก�ร DAP 14/14 100
 ร่วม 

ไม่มี 48,700 48,700
  ท่ีเป็นผู้บริห�ร      ประชุม

 น�งส�วกิตติย� พงศ์ปูชนีย์กุล
1/5 กรรมก�ร 

2553 กรรมก�ร DAP 9/10 90 - ไม่มี - -
  ท่ีเป็นผู้บริห�ร

 น�ยวิษณุ สุช�ติลำ ้�พงศ์
2/5 กรรมก�ร 

2553 กรรมก�ร DAP 3/3 100 - ไม่มี - -
  ท่ีเป็นผู้บริห�ร

 น�ยพรวุฒิ ส�รสิน  กรรมก�รอิสระ 2552 กรรมก�ร DAP 14/14 100
 ร่วม 

420,000 24,400 444,400
        ประชุม 

 น�ยชอ สิงหเสนี กรรมก�รอิสระ 2536 กรรมก�ร DAP 14/14 100
 ร่วม 

420,000 292,300 712,300
        ประชุม 
     กรรมก�รและ
 น�ยพันธ์พร ทัพพะรังสี 

3
 กรรมก�รอิสระ 2553 ประธ�นกรรมก�ร DAP 8/10 80 - 360,000 - 360,000

    ตรวจสอบ
     กรรมก�รและ    

ร่วม
 น�ยโกศล สุริย�พร กรรมก�รอิสระ 2543 กรรมก�ร ACP 14/14 100 

ประชุม
 420,000 292,300 712,300

    ตรวจสอบ
     กรรมก�รและ    

ร่วม
 

 น�ยนนท์จิตร ตุลย�นนท์ กรรมก�รอิสระ 2543 กรรมก�ร ACP 12/14 86 
ประชุม

 420,000 292,300 712,300
    ตรวจสอบ

 น�ยวิล�ศ ปิลกศิริ
2 เลข�นุก�ร 

2538
 เลข�นุก�ร 

DAP/FND/CSP 14/14 100
 ร่วม 

ไม่มี 292,300 292,300
  คณะกรรมก�ร  คณะกรรมก�ร    ประชุม

 น�ยพยนต์ ศักด์ิเดชยนต์
1 กรรมก�รท่ีมีจ�ก 

2546
 รองประธ�น 

DAP/DCP/FND 3/3 100
 ร่วม 

140,000 292,300 432,300
  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  กรรมก�ร    ประชุม
    กรรมก�รและ 

FSD/DCP/
   

ร่วม 
 น�ยนนทิกร ก�ญจนะจิตร�

3
 กรรมก�รอิสระ 2552 ประธ�นกรรมก�ร 

ACP/RCC
 2/2 100 

ประชุม
 90,000 292,300 382,300

    ตรวจสอบ

1
 นายพยนต์ ศักด์ิเดชยนต์ ครบวาระการเป็นกรรมการในวันท่ี 27 เมษายน 2553 และไม่ประสงค์ท่ีจะต่อวาระ ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจึงมีมติแต่งต้ังนางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล เข้า

ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการแทน
2
 นายวิลาศ ปิลกศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยมีนายวิษณุ สุชาติลำา้พงศ์ เข้ารับตำาแหน่งแทนตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

11/2553 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 แต่อย่างไรก็ตาม นายวิลาศยังคงดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการต่อไป
3
 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในวันท่ี 1 มีนาคม 2553 ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งต้ังนายพันธ์พร ทัพพะรังสี 

เข้ารับตำาแหน่งแทน ในวันที่ 27 เมษายน 2553
4
 DAP = Director Accreditation Program/ RCP = The Role of Chairman Program/ ACP = Audit Committee Program/ DCP = Director Certification 

Program/ FND = Finance for Non-Finance Director/ CSP = Company Secretary Program/ FSD = Financial Statement of Directors/ RCC = Role of 

Compensation Committee
5
 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
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 สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ปี 2553 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

 ร�ยน�มกรรมก�ร จำ�นวนครั้งเข้�ประชุม % เข้�ประชุม

 น�ยพันธ์พร  ทัพพะรังสี1 3 100%

 น�ยโกศล  สุริย�พร 6 100%

 น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์ 6 100%

 น�ยนนทิกร  ก�ญจนะจิตร�1 2 100%

1
 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในวันที่ 1 มีนาคม 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง    

นายพันธ์พร ทัพพะรังสี เข้ารับตำาแหน่งแทน ในวันที่ 27 เมษายน 2553

 สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ปี 2553 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

 ร�ยน�มกรรมก�ร จำ�นวนครั้งเข้�ประชุม % เข้�ประชุม

 น�ยชอ  สิงหเสนี 3 100%

 น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน 3 100%

 น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์ 3 100%

 น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร 3 100%

 น�ยโกศล  สุริย�พร 3 100%

 สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร ปี 2553 รวมท้ังส้ิน 3 คร้ัง

 ร�ยน�มกรรมก�ร จำ�นวนครั้งเข้�ประชุม % เข้�ประชุม

 น�ยโกศล  สุริย�พร 3 100%

 น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร 3 100%

 น�งส�วกิตติย�  พงษ์ปูชนีย์กุล 3 100%

 น�ยโอภ�ส  เรืองรจิตปกรณ์ 3 100%

 น�ยภูมิพัฒน์ สิน�เจริญ 3 100%

 น�ยวิล�ศ ปิลกศิริ 3 100%
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ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

บริษัทมีนโยบ�ยและวิธีก�รดูแลผู้บริห�รในก�รนำ�ข้อมูลภ�ยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

l ให้คว�มรู้แก่ผู้บริห�รในฝ่�ยต่�งๆ เก่ียวกับหน้�ท่ีท่ีผู้บริห�รต้องร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำ�หนด

โทษต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

l บริษัทกำ�หนดให้ผู้บริห�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัด

ส่งสำ�เน�ร�ยง�นนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งร�ยง�นต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์

l คณะกรรมก�รได้มีมติอนุมัติข้อกำ�หนด หลักเกณฑ์และบทลงโทษ ในเรื่องก�รควบคุมและก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของ

บริษัทอย่�งรัดกุม โดยเห็นสมควรที่จะกำ�หนดนโยบ�ยและวิธีก�รดูแลกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นในก�รนำ�

ข้อมูลภ�ยในของบริษัท โดยเฉพ�ะข้อมูลแสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัทที่จะต้องผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี

รับอนุญ�ต และผ่�นก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รและตล�ด

หลักทรัพย์ฯ หรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

m ห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�งบก�รเงินโดยตรง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อทำ�ก�รซื้อ ข�ย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูล

นั้นจะถูกเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน (ตั้งแต่วันที่ 15 เมษ�ยน จนถึงวันร�ยง�นงบไตรม�ส 1 / ตั้งแต่วันที่ 15 

กรกฎ�คม จนถึงวันร�ยง�นงบไตรม�ส 2 / ตั้งแต่วันที่ 15 ตุล�คม จนถึงวันร�ยง�นงบไตรม�ส 3 / และตั้งแต่

วันที่ 15 กุมภ�พันธ์ จนถึงวันร�ยง�นงบงวดประจำ�ปี) นอกจ�กนี้ ภ�ยหลังจ�กที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว 

บุคคลข้�งต้นควรละเว้นก�รซ้ือหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประช�ชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่�วได้มี

เวล�ประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวล�พอสมควรแล้ว (5 วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันที่เผยแพร่)

m ให้คว�มรู้แก่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร รวมทั้งพนักง�นที่มีหน้�ที่ที่จะต้องร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของตน 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะที่เข้�ข่�ย มีก�รซื้อ ข�ย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต�มที่

กำ�หนดไว้ในประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร กลต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองก�รจัดทำ�และเปิดเผยร�ยง�นก�รถือ

หลักทรัพย์ และบทกำ�หนดโทษต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 ห�กพนักง�นกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนระเบียบปฏิบัติง�นดังกล่�วข้�งต้น บริษัทจะดำ�เนินก�รท�งวินัยเพื่อพิจ�รณ�ลงโทษ

ต�มสมควรแก่กรณีดังนี้

 เป็นก�รกระทำ�ผิดครั้งแรก  ตักเตือนเป็นหนังสือ

 เป็นก�รกระทำ�ผิดครั้งที่สอง  ตัดค่�จ้�ง / พักง�น

 เป็นก�รกระทำ�ผิดครั้งที่ส�ม  เลิกจ้�งโดยไม่ได้จ่�ยค่�ชดเชย

54
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บุคล�กร

 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร โดยบริษัทได้จัดให้มีก�รอบรมอย่�งสมำ่�เสมอและต่อเนื่อง    ทั้งนี้

เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงนโยบ�ยของบริษัท และเพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถให้แก่พนักง�น โดยหลักสูตรที่อบรมมีทั้ง

จ�กผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท เช่น อบรม Skype VDO  Conference, คุณสมบัติ,ก�รทำ�ง�นและก�รตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑ์ไม้, อบรมก�รใช้ง�นเอกส�รในง�นก่อสร้�งผ่�น PDA, ก�รบริห�รจัดก�รสำ�หรับผู้จัดก�รหมู่บ้�นและธุรก�ร, อบรม

และแจกคู่มือม�ตรฐ�นง�นก่อสร้�งแก่ผู้รับเหม�, ก�รเยี่ยมชมและสังเกตก�รณ์เพื่อศึกษ�ก�รบริก�รระดับชั้นนักธุรกิจของ 

Japan Airline, ม�ตรฐ�นง�นก่อสร้�ง ง�นโครงสร้�ง ส�ธ�รณูปโภค ง�นหลังค� ง�นก่อฉ�บ และง�นตกแต่ง, Bring Out the 

Best in You, CRM  for Living Consultant, Secret of Selling, ระบบ SAP. (Key User-End User), Personality & 

Posture for Living Consultant, Communication Skill, Advance Make Up for Living Consultant, BU.Academy 

Orientation & On-Boarding, Improving Service Quality, Managing and Developing Talent Pipeline , SAP : 

Report Analaysis และ  Strategic Planning to 2011 เป็นต้น หลักสูตรอบรมดังกล่�วเป็นหลักสูตรที่บริษัทเล็งเห็นว่�เป็น

ประโยชน์ต่อพนักง�นและผู้บริห�รของบริษัท ซึ่งเป็นแนวท�งที่ช่วยเสริมสร้�งและเพิ่มศักยภ�พให้กับบุคล�กรของบริษัท

นอกจ�กนี้บริษัทยังได้พิจ�รณ�รับบุคล�กรเพิ่มเติม เพื่อรองรับกับปริม�ณง�นที่เพิ่มม�กขึ้นและเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไป

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 นอกจ�กนี้ เพื่อเป็นสวัสดิก�รแก่พนักง�น บริษัทและพนักง�นของบริษัทได้ร่วมเป็นสม�ชิก “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

สวัสดิก�รพัฒน� ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ในรูปของกองทุนเฉพ�ะส่วนของบริษัท โดยปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติ

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 ซึ่งต�มระเบียบของกองทุนฯพนักง�นต้องจ่�ยเงินสะสมเข้�กองทุนในอัตร�ร้อยละ 3, 5, 6 

หรือ 8 ของค่�จ้�ง และบริษัทจ่�ยสมทบในอัตร�เดียวกับอัตร�เงินสะสมของสม�ชิก โดยมีเงื่อนไขต�มอ�ยุง�น และผลประโยชน์

จะจ่�ยแก่สม�ชิกต�มเงื่อนไข เมื่อสม�ชิกนั้นๆ ครบเกษียณ ต�ย หรือล�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิก ซึ่งในเดือนกรกฎ�คม 2553 

บริษัทได้ดำ�เนินก�รปรับโครงสร้�งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็น Master Pooled Fund อันเป็นรูปแบบกองทุนร่วมที่มีหล�ย

นโยบ�ยก�รลงทุน และเป็นก�รให้บริก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่เปิดโอก�สให้สม�ชิกเลือกรูปแบบก�รลงทุนได้ต�มคว�ม

ต้องก�รของตนเอง โดยท�งบริษัทได้เพิ่มท�งเลือกสำ�หรับพนักง�น ในก�รเลือกนโยบ�ยก�รลงทุน ซึ่งจ�กเดิมมีเพียง 1 นโยบ�ย 

เป็น 3 นโยบ�ย โดยแสดงจุดประสงค์ก�รลงทุนและคว�มเสี่ยงของก�รลงทุนแต่ละรูปแบบให้พนักง�นทร�บโดยทั่วถึงกัน  

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนพนักง�นทั้งสิ้น 852 คน โดยผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่�ย

ให้พนักง�นได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมีจำ�นวนทั้งสิ้น 352.52 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ไม่รวมผลตอบแทน

ของผู้บริห�ร

ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มสี่ยง

 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในทั้งระดับบริห�ร และระดับปฏิบัติง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ จึงได้

กำ�หนดภ�ระหน้�ที่ อำ�น�จก�รดำ�เนินก�รของผู้ปฏิบัติง�น และผู้บริห�ร ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน มีก�รควบคุม

ดูแลก�รใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีก�รแบ่งแยกหน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น ผู้ติดต�มก�รควบคุมและประเมินผลเพื่อ

ก�รตรวจสอบระหว่�งกันอย่�งเหม�ะสม นอกจ�กนี้ยังจัดให้มีก�รควบคุมภ�ยในเกี่ยวกับระบบก�รเงินโดยจัดให้มีก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินเสนอผู้บริห�ร และคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 ก�รควบคุมภ�ยในเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัทได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัทจึง

จัดตั้งหน่วยง�นบริห�รคว�มเสี่ยงและมอบหม�ยให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อที่จะส�ม�รถระบุ ติดต�มและบริห�รคว�มเสี่ยงได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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 บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภ�ยใน โดยได้ทำ�สัญญ�ว่�จ้�งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด  เพื่อ

ปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน โดยเน้นที่คว�มเสี่ยงของธุรกิจและระบบก�รปฏิบัติง�น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พใน

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เพิ่มคว�มเชื่อมั่นของคณะกรรมก�รตรวจสอบและผู้บริห�รระดับสูงว่�มีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อ

ให้เกิดคว�มมั่นใจในก�รควบคุม ดูแล และก�รใช้สินทรัพย์ของบริษัทเป็นไปอย่�งถูกต้อง  เพื่อให้คณะกรรมก�รตรวจสอบและผู้

บริห�รระดับสูงทร�บถึงคว�มเป็นไปได้ของปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี

และพนักง�นมีก�รปฏิบัติง�นต�มระบบก�รควบคุมภ�ยในที่กำ�หนดไว้

 ส่วนก�รควบคุมภ�ยในด้�นบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ น�งกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบ

ก�รเงินของบริษัท จ�กบริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ได้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รควบคุม

ภ�ยในด้�นบัญชีของบริษัทว่� ท�งสำ�นักง�นไม่พบจุดอ่อนที่เป็นส�ระสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในด้�นบัญชี

 นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม เพียงพอ มีประสิทธิภ�พ และ

มีคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินก�รในระดับที่น่�พอใจ และจ�กก�รตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริห�รที่

เกี่ยวข้องของบริษัทแล้วเห็นว่�งบก�รเงินดังกล่�วแสดงฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นที่ครบถ้วนถูกต้องต�มหลักก�รบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 

 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2554 โดยมีกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 3 

ท่�น เข้�ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมก�รได้ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยก�รซักถ�มข้อมูลจ�กฝ่�ยบริห�ร รวมทั้งตรวจ

สอบเอกส�รหลักฐ�น แล้วสรุปได้ว่� จ�กก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทในด้�นต่�งๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและ

สภ�พแวดล้อม ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และ

ระบบก�รติดต�ม คณะกรรมก�รเห็นว่�บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอทั้ง 5 ด้�น โดยบริษัทมีก�รกำ�หนดและกำ�กับดูแล

ก�รดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย ดำ�เนินก�รประเมินปัจจัยคว�มเสี่ยงทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทอย่�งสมำ่�เสมอ

รวมถึงมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น นอกจ�กนี้บริษัทยังได้มีก�รจัดก�รโครงสร้�งองค์กรและคว�มรับผิดชอบอย่�ง

ชัดเจน ตลอดจนให้มีก�รตรวจสอบกิจกรรมต่�งๆโดยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยในซึ่งเป็นองค์กรอิสระจ�กภ�ยนอก

ร�ยก�รระหว่�งกัน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งดังน้ี (โปรดพิจ�รณ�ในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงินเพิ่มเติม) 
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 บุคคล/นิติบุคคล คว�มสัมพันธ์ ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�(ล้�นบ�ท) คว�มเห็นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 (ณ 31 ธ.ค. 53) 31 ธ.ค.53 31 ธ.ค.52

บมจ. พรีบิลท์
หรือ  PB

บจก.พีซีเอ็ม คอน
สตรัคชั่น แมททีเรียล 
หรือ PCMC

บจก. เอ แอนด์ พี 
แอสโซซิเอท หรือ 
A&P

บจก. เอพี (รัชด�) 
หรือ APR

บจก. เอพี (ส�ทร) 
หรือ APST

• บริษัทถือหุ้นใน PB คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96 
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ย
ได้แล้วทั้งหมดของ PB

 ภ � ย ห ลั ง ก � ร ข � ย หุ้ น
ส�มัญของ PB บ�ง
ส่วนมีผลให้ PB เปลี่ยน
สถ�นะจ�กบริษัทร่วมเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

• มีกรรมก�รร่วมกัน ได้แก่ 
น�ยชัชว�ล  พรรณล�ภ 
และ น�ยชัยรัตน์  ธรรมพีร

• PB ถือหุ้นใน PCMC เป็น
สัดส่วนร้อยละ 100  ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้
แล้วทั้งหมด

• มีกรรมก�รร่วมกัน ได้แก่  
น�ยชัยรัตน์  ธรรมพีร

• น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน  
( เป็นบุตรช�ยน�งส�ว
เพียงใจ  ห�ญพ�ณิชย์ 
ซึ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ร�ยใหญ่ของ A&P ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99) 
เป็ นผู้ ถื อหุ้ น ร �ย ใหญ่
ลำ�ดับที่ 1 ของบริษัท

• บริษัทถือหุ้นใน APR เป็น
สัดส่วนร้อยละ 51 ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้
แล้วทั้ งหมดของบริษัท
จนถึงวันที่ 30 กันย�ยน 
2553 ปัจจุบันบริษัทถือ
หุ้นใน APR เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99

• มีกรรมก�รร่วมกัน ได้แก่ 
น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน 
และน�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร

• บริษัทถือหุ้นใน APST 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จนถึงวันที่ 30 กันย�ยน 
2553 ปัจจุบันบริษัทถือ
หุ้นใน APST เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99

• มีกรรมก�รร่วมกัน ได้แก่ 
น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน 
และน�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร

• จ�กก�รประเมินของกรรมก�รตรวจ
สอบและผู้บริห�ร เงื่อนไขและมูลค่�
ต�มสัญญ�ก่อสร้�ง เป็นร�ค�ท่ีเหม�ะสม 
ยุติธรรมเป็นไปต�มปกติธุรกิจ ไม่มี
คว�มแตกต่�งจ�กผู้รับเหม�ร�ยอื่นๆ 

• จ�กก�รประเมินของกรรมก�รตรวจ
สอบและผู้บริห�ร เงื่อนไขและร�ค�ซื้อ
สินค้�เป็นปกติต�มก�รค้�ทั่วไป โดย
ไม่มีคว�มแตกต่�งจ�กก�รซื้อจ�กผู้
จำ�หน่�ยร�ยอื่นๆ

• จ�กก�รประเมินของกรรมก�รตรวจ
สอบและผู้บริห�ร ร�ค�ค่�บริก�รดัง
กล่�วเป็นร�ค�ที่เหม�ะสมยุติธรรมและ
เป็นไปต�มปกติธุรกิจ

• จ�กก�รประเมินของกรรมก�รตรวจ
สอบและผู้บริห�ร ร�ค�ค่�บริก�รดัง
กล่�ว เป็นร�ค�ที่เหม�ะสมยุติธรรมเป็น
ไปต�มปกติธุรกิจ

• จ�กก�รประเมินของกรรมก�รตรวจ
สอบและผู้บริห�ร ร�ค�ค่�บริก�รดัง
กล่�วเป็นร�ค�ที่เหม�ะสมยุติธรรมและ
เป็นไปต�มปกติธุรกิจ

• PB ให้บริก�รเป็นผู้รับ
เหม�ก่อสร้�งโครงก�ร
ต่�งๆของบริษัทและบริษัท
ย่อยที่อยู่ ในกลุ่มธุรกิจ
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

• เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น
• ค่�แรงก่อสร้�ง

• PCMC (ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ PB) ข�ยสินค้�
ประเภทวัสดุก่อสร้�งให้
แก่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในภ�คธุรกิจพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

• เจ้�หนี้ก�รค้�
• ซื้อวัสดุก่อสร้�ง

• บริษัทและบริษัทย่อยทำ�
สัญญ�เช่�พื้นที่อ�ค�ร
สำ�นักง�นและที่จอดรถ
จ�ก A&P

• ค่�เช่�จ่�ย

• APR หรือ บจก. เอพี 
แปซิฟิก สต�ร์ (รัชด�) 
ในขณะนั้น เป็นกิจก�รที่
บริษัทร่วมลงทุนกับกลุ่ม
แปซิฟิคสต�ร์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 51:49 โดย
บริษัทเรียกเก็บค่�บริห�ร
โครงก�รและค่�ตอบแทน
ก�รข�ย

• ค่�บริห�รโครงก�ร (หลัง
ตัดร�ยก�รระหว่�งกันแล้ว)

• APST หรือ บจก. เอพี 
แปซิฟิก สต�ร์ (ส�ทร) ใน
ขณะนั้น เป็นกิจก�รร่วม
ลงทุนกับกลุ่ มแปซิฟิค
สต�ร์ ในสัดส่วนร้อยละ 
51:49 โดยบริษัทเรียก
เก็บค่�บริห�รโครงก�ร
และค่�ตอบแทนก�รข�ย

• ค่�บริห�รโครงก�ร (หลัง
ตัดร�ยก�รระหว่�งกันแล้ว)

 0.92 0.92
 - 0.04

 

 
 2.39 2.41
 26.70 19.10

 4.98 4.98

 15.78 27.66

 43.70 13.04
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คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�ร

 ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันเป็นคว�มจำ�เป็นและมีคว�มสมเหตุสมผลของก�รทำ�ร�ยก�รเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ให้คว�มเห็นว่�เป็นไปต�มลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่�ยค่�ตอบแทน

ในร�ค�ตล�ดยุติธรรม และก�รคำ ้�ประกันก�รกู้ยืมเงินจ�กธน�ค�ร และก�รให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็น

ร�ยก�รที่ช่วยเพิ่มสภ�พคล่องและปรับปรุงฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้อย่�งต่อเนื่อง 

อนึ่งก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รทำ�ธุรกรรมระหว่�งกันต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด 

ม�ตรก�ร / ขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่เป็นร�ยก�รธุรกิจปกติ ธุรกรรมที่เป็นร�ยก�รสนับสนุนธุรกิจปกติ ร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินหรือบริก�ร ธุรกรรมก�รเช่�หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ระยะสั้น และธุรกรรมที่เป็นร�ยก�รช่วยเหลือท�งก�รเงินต้อง

เป็นก�รดำ�เนินธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงท�งก�รค้�ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญ�ทั่วไปในสถ�นก�รณ์

เดียวกัน ด้วยอำ�น�จต่อรองท�งก�รค้�ที่ปร�ศจ�กอิทธิพลในก�รที่ตนมีสถ�นะเป็นกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่มีคว�ม

เกี่ยวข้องกับกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง โดยก�รดำ�เนินธุรกรรมดังกล่�วต้องผ่�นก�รอนุมัติจ�กบุคคล

ที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กก�รคณะกรรมก�รบริษัทให้มีอำ�น�จอนุมัติ หรือคณะกรรมก�รบริษัทต�มแต่กรณี รวมถึงต้องร�ยง�น

ธุรกรรมต่�งๆต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 8/2551 วันที่ 13 สิงห�คม 2551 กำ�หนด

 อนึ่งสำ�หรับธุรกรรมที่เป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินกับบริษัทย่อยนั้นจะดำ�เนินก�รกู้ คำ ้�ประกัน และ/หรือ

ให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินที่ต้องก�รห�กบริษัทย่อยนั้นบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ 90 ของจำ�นวนหุ้นที่

จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน แต่สำ�หรับบริษัทที่บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นน้อยกว่�ร้อยละ 90 ของจำ�นวนหุ้นที่

จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน บริษัทส�ม�รถทำ�ก�รกู้ คำ ้�ประกัน และ/หรือให้กู้ยืมได้เป็นจำ�นวนไม่เกินต�มสัดส่วนที่

บริษัทถือหุ้นอยู่ต�มวงเงินที่ต้องก�ร และสำ�หรับก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินอื่นๆนอกจ�กกรณีข้�งต้น ให้คณะกรรมก�ร

บริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติ

 สำ�หรับก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่มีข้อตกลงแตกต่�งจ�กที่กระทำ�กับวิญญูชน หรือคู่สัญญ�ทั่วไป หรือมีระยะเวล�

เกินกว่�ท่ีกำ�หนด หรือมีขน�ดมูลค่�ร�ยก�รเกินกว่�ท่ีกำ�หนดไว้ในแต่ละประเภทร�ยก�รให้คณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

เป็นผู้มีอำ�น�จอนุมัติ โดยก�รดำ�เนินร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงก�รปฏิบัติต�ม

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์

58
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นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้น  โดยกำ�หนดเงื่อนไขต่�งๆ ให้เป็นไปต�มลักษณะก�รดำ�เนินก�ร

ค้�ปกติ ในร�ค�ตล�ดซึ่งส�ม�รถเปรียบเทียบได้กับร�ค�ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภ�ยนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวช�ญอิสระ พิจ�รณ�ตรวจสอบและให้คว�มเห็นถึงคว�มเหม�ะสมของร�ค� และคว�ม

สมเหตุสมผลของก�รทำ�ร�ยก�รด้วย

 ทั้งนี้ ห�กมีร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีส่วน

ได้ส่วนเสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยว

กับคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รนั้น ในกรณีที่คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�ร

ระหว่�งกันที่อ�จเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวช�ญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกัน

ดังกล่�ว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รบริษัท หรือผู้ถือหุ้นต�มแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยร�ยก�ร

ระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีของบริษัท
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การกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในก�รเสริมสร้�งให้องค์กรมีระบบที่มี

ประสิทธิภ�พ และเป็นพื้นฐ�นของก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน บริษัทจึงได้นำ�หลักก�รก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์

ม�ใช้เพื่อเป็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�น และกำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ดังนี้

• ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมและก�รตรวจสอบภ�ยใน เพื่อกำ�กับดูแลฝ่�ยบริห�รให้ดำ�เนินก�รต�ม

นโยบ�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ ภ�ยใต้กรอบและข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและจริยธรรม

• ให้คว�มเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่�งเท่�เทียมกัน

• คณะกรรมก�รมีคว�มมุ่งมั่นที่จะบริห�รง�นด้วยคว�มรอบคอบ ระมัดระวัง มีคว�มรับผิดชอบต่อก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ด้วยคว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พที่เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะย�ว รวม

ทั้งดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

• ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีก�รควบคุมและบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม

• ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปด้วยคว�มโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่�ย

• คณะกรรมก�รจะถือปฏิบัติต�มจริยธรรมของบริษัท (Code of Conduct) ซึ่งได้ประก�ศใช้ไปแล้วและดูแลให้

พนักง�นในองค์กรปฏิบัติต�มจริยธรรม (Code of Conduct) ดังกล่�วด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทจัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ภ�ยในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวล�บัญชี และจัด

ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบ และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รตรวจสอบ (ถ้�มี) แก่ผู้ถือหุ้น 

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษ�ร�ยละเอียดของข้อมูลต่�งๆก่อนตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม 

นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับก�รประชุมล่วงหน้� รวมถึงก�รให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ได้ก่อนวันประชุม 

โดยผ่�นท�ง Website ของบริษัทด้วย

 บริษัทกำ�หนด วัน เวล� และสถ�นที่ประชุมที่เหม�ะสม เพื่อให้คว�มสะดวกในก�รเข้�ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และในวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น ยังได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมอย่�งน้อย 1.5 ชั่วโมง เพื่อให้มีเวล�เพียงพอสำ�หรับผู้ถือ

หุ้นได้ลงทะเบียนอย่�งครบถ้วนก่อนเริ่มประชุม และบริษัทยังจัดให้มีก�รลงทะเบียนโดยใช้บ�ร์โค้ด เพื่อคว�มสะดวกรวดเร็ว และ

แยกลงทะเบียนระหว่�งผู้ถือหุ้นร�ยย่อย / บุคคลทั่วไป  และ ผู้ถือหุ้นสถ�บัน เพื่ออำ�นวยสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย / บุคคล

ทั่วไปอีกด้วย

 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และประธ�นกรรมก�รต่�งๆ ได้เข้�ร่วมประชุม

ทุกท่�น  ส่วนกรรมก�รของบริษัทท่�นอื่นๆ ได้เข้�ร่วมประชุมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเข้�ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้น

 นอกจ�กนี้ห�กมีว�ระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทจะเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป
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ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอประเด็นหัวข้อล่วงหน้�เพื่อพิจ�รณ�นำ�เข้�ว�ระก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีได้ 

เพื่อเป็นก�รสนับสนุนหลักก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน โดยหลักเกณฑ์และฟอร์มก�รนำ�เสนอว�ระ ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ

ด�วน์โหลดได้จ�ก website ของบริษัท

 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อประธ�นในที่ประชุมชี้แจงร�ยละเอียดของว�ระต่�งๆแล้ว ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่�

เทียมกันในก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัท สอบถ�ม แสดงคว�มคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่�งๆ  ก่อนลงคะแนนและ

นับคะแนน  โดยผู้ถือหุ้นทุกร�ยส�ม�รถลงคะแนนได้อย่�งเท่�เทียมกัน  และบริษัทยังได้บันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นที่

สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมด้วย

 ก�รใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำ�แบบสอบถ�มสำ�หรับก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระ เพื่อคว�มโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ในภ�ยหลัง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้คณะกรรมก�รอิสระใช้สิทธิ

ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมก�รอิสระ 2 ท่�น เป็นผู้รับมอบฉันทะ และจัดทำ�หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น

ส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนได้

 นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้มีม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยแสดงไว้ในส่วนของก�รดูแล

ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน และยังกำ�หนดให้ผู้บริห�รเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บเมื่อจะ

มีร�ยก�รเกี่ยวโยงกับบริษัท แต่ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมก�รที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ส่วนก�รร�ยง�นก�รถือครองหลัก

ทรัพย์ กรรมก�รต้องร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมก�รทร�บทุกครั้งที่มีก�รเปลี่ยนแปลง กล่�วคือ ถ้�กรรมก�ร

ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ต่อตล�ดหลักทรัพย์ ให้ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รในเดือนนั้นๆ ที่มีก�รประชุมด้วยเสมอ

บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร รวมถึงพนักง�น เจ้�หนี้  คู่ค้�  

ส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย  โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

• พนักง�น  
m บริษัทปฏิบัติกับพนักง�นอย่�งเท่�เทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสม 

m บริษัทมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่พนักง�นและจัดให้มีก�รอบรมพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยปี 2553 ได้

จัดให้มีก�รอบรมพนักง�น เช่น อบรม Skype VDO Conference, คุณสมบัติ ก�รทำ�ง�นและก�ร

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม้, อบรมก�รใช้ง�นเอกส�รในง�นก่อสร้�งผ่�น PDA, ก�รบริห�รจัดก�รสำ�หรับ

ผู้จัดก�รหมู่บ้�น และธุรก�ร, อบรมและแจกคู่มือม�ตรฐ�นง�นก่อสร้�งแก่ผู้รับเหม�, ก�รเยี่ยมชมและ

สังเกตก�รณ์เพื่อศึกษ�ก�รบริก�รระดับชั้นนักธุรกิจของ Japan Airline, ม�ตรฐ�นง�นก่อสร้�ง 

ง�นโครงสร้�ง ส�ธ�รณูปโภค ง�นหลังค� ง�นก่อฉ�บ และง�นตกแต่ง, Bring Out the Best in You, 

CRM  for Living Consultant, Secret of Selling, ระบบ SAP. (Key User-End User), Personality 

& Posture for Living Consultant, Communication Skill, Advance Make Up for Living 

Consultant, BU.Academy Orientation & On-Boarding, Improving Service Quality เป็นต้น  
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• คู่ค้�  
m บริษัทซื้อสินค้�และบริก�รจ�กคู่ค้�ทั้งในและนอกกลุ่มบริษัทต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ 

m บริษัทจัดให้มีระบบก�รโอนเงินผ่�นท�ง Electronic สำ�หรับก�รจ่�ยชำ�ระเงินให้แก่คู่ค้�ของบริษัท เพื่อให้

เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็วในก�รชำ�ระเงินแก่คู่ค้�

m บริษัทจัดให้มีก�รสั่งซื้อสินค้�ผ่�นระบบ SAP เพื่อทำ�ให้ก�รจัดซื้อถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวล�และลดค่�

ใช้จ่�ยของบริษัทและคู่ค้�

m บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรท�งธุรกิจ เช่น บริษัทเฟอร์นิเจอร์  เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับคอนโดมิเนียม

โดยเฉพ�ะ หรือ ก�รร่วมมือกับธน�ค�รต่�งๆ เพื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้�ของบริษัทในอัตร�ดอกเบี้ย

พิเศษ และอำ�นวยคว�มสะดวกในเรื่องก�รปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้� เป็นต้น

• ลูกค้�  
m บริษัทเอ�ใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้� โดยผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น และจัดให้มี  

Call Center เพื่อรับข้อร้องเรียนของลูกค้�และนำ�ม�แก้ไขปรับปรุง 

m บริษัทจัดตั้งฝ่�ย After sale service และนำ�ระบบ CRM ม�ใช้ เพื่อดูแลลูกค้�หลังจ�กส่งมอบบ้�นแล้ว 

ทั้งนี้ฝ่�ย After sale service จะขึ้นตรงต่อฝ่�ยบริห�ร

m บริษัทจัดให้มีก�รตรวจสอบบ้�นทุกหลัง (100% QC) ก่อนนัดหม�ยลูกค้�ม�ตรวจสอบบ้�นเพื่อโอน

กรรมสิทธิ์

m บริษัทส่งข่�วส�รต่�งๆของบริษัทให้แก่ลูกค้�ผ่�นท�ง website ของบริษัท และนิตยส�ร In City ทุก

ไตรม�ส

• เจ้�หนี้ 
m บริษัทปฏิบัติต�มเงื่อนไขก�รกู้ยืมเงินต�มข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด

m บริษัทมีก�รจัดกิจกรรมเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีแก่ผู้ถือหุ้นกู้

m บริษัทส่งข่�วส�รต่�งๆของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่�นท�ง website ของบริษัท และนิตยส�ร In City ทุก

ไตรม�ส

• คู่แข่ง
m บริษัทประพฤติต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขันที่ดี  และหลีกเลี่ยงวิธีก�รไม่สุจริตเพื่อทำ�ล�ยคู่แข่ง

• ผู้ถือหุ้น
m บริษัทส่งข่�วส�รต่�งๆของบริษัท รวมทั้งร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ท�งก�รเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่�นท�ง web-

site ของบริษัทและนิตยส�ร In City ทุกไตรม�ส

m ผู้บริห�รของบริษัทได้พบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอย่�งสมำ่�เสมอ ไม่ว่�จะเป็นก�รให้ข้อมูลและพ�เยี่ยม

ชมโครงก�รต่�งๆของบริษัท ก�รประชุมผ่�นท�งโทรศัพท์ และก�รเดินท�งไป Roadshow ต่�งประเทศ 

อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
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• ชุมชน
ในช่วงปี 2553 นี้ บริษัทได้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนี้ 

m บริษัทและพนักง�นร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ประเทศเฮติ ผ่�นท�งสภ�ก�ช�ดโลก 

m บริษัทมอบเงินสร้�งห้องซ�วด์แลป มูลค่� 150,000 บ�ท เพื่อใช้ในก�รพัฒน�คว�มรู้แก่นักเรียนที่มี

ปัญห�ด้�นส�ยต� ณ โรงเรียนสอนคนต�บอด พระมห�ไถ่ พัทย� ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี 

m บริษัทมอบนำ�้ด่ืมบริสุทธิ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมหนักในหล�ย

จังหวัดของประเทศผ่�นท�งสถ�นีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพ

อ�ก�ศ

m บริษัทจัดค่�ยอ�ส�พัฒน�ร่วมกับนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ทำ�กิจกรรม

เพื่อสังคม ด้วยก�รนำ�อุปกรณ์กีฬ� เครื่องเขียน คูลเลอร์นำ้� คอมพิวเตอร์ และหนังสือที่เป็นประโยชน์

อีกจำ�นวนม�ก ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนนกกระจ�บ จังหวัดพระนครศรีอยุธย� นอกจ�กนี้ยังช่วย

บูรณะ ซ่อมแซมห้องเรียน ซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยจ�กเหตุอุทกภัยที่ผ่�นม� และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับ

โรงเรียนนกกระจ�บเพิ่มเติมจำ�นวน 15,000 บ�ท และโรงเรียนวัดกอไผ่ จำ�นวน 10,000 บ�ท

m บริษัทได้รับนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆม�ฝึกง�นเพื่อเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้ประสบก�รณ์

จ�กก�รทำ�ง�นจริง

นอกจ�กนี้ บริษัทได้กำ�หนดให้มีช่องท�งสำ�หรับแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดให้คณะกรรมก�รทร�บ ผ่�น

ท�ง website ของบริษัท หรือส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดได้โดยตรงที่น�ยโกศล สุริย�พร          

s_kosol@hotmail.com ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท

ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

 นอกจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลต�มเกณฑ์ที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดแล้ว บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญ

ต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวล� แก่ผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียมกันด้วย      

โดยข้อมูลต่�งๆ ได้ถูกเปิดเผยท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษผ่�นท�ง website ของบริษัท นอกจ�กน้ี บริษัทยังได้จัดต้ังหน่วยง�น

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริก�รข้อมูลต่�งๆ ของบริษัท และเปิดโอก�สให้ผู้ลงทุนได้ติดต�มข้อมูลของ

บริษัท หรือติดต่อกับบริษัทได้โดยติดต่อ คุณภูมิพัฒน์ สิน�เจริญ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงินและบัญชี และ

เลข�นุก�รบริษัท โทรศัพท์:(66) 2261 2518-22 หรือ E-mail: investor@ap-thai.com และ www.ap-thai.com
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คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

โครงสร้�งคณะกรรมก�ร

 คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคุณสมบัติหล�กหล�ย ทั้งในด้�นทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถ

เฉพ�ะด้�นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย กรรมก�รทั้งสิ้น 13 ท่�น ซึ่งม�จ�กผู้บริห�รของ

บริษัท 6 ท่�น (น�ยอนุพงษ์  อัศวโภคิน, น�ยพิเชษฐ  วิภวศุภกร, น�ยศิริพงษ์  สมบัติศิริ, น�ยวสันต์  นฤน�ทไพศ�ล, 

น�งส�วกิตติย�  พงศ์ปูชนีย์กุล และน�ยวิษณุ  สุช�ติลำ้�พงศ์) และม�จ�กบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1 ท่�น (น�ยชัยรัตน์  ธรรมพีร) ส่วน

กรรมก�รที่เหลืออีก 6 ท่�นหรือม�กกว่� 1 ใน 3 ของคณะกรรมก�รทั้งคณะ เป็นกรรมก�รอิสระ ซึ่งในจำ�นวนนี้ทำ�หน้�ที่คณะ

กรรมก�รตรวจสอบรวม 3 ท่�น โดยคณะกรรมก�รดังกล่�วส�ม�รถตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และถ่วงดุลอำ�น�จของ

กรรมก�รท่�นอื่นๆได้ส�ม�รถคัดค้�นหรือยับยั้งเรื่องต่�งๆในที่ประชุมได้อย่�งเป็นอิสระ อันจะทำ�ให้ก�รตัดสินใจต่�งๆในที่ประชุม

เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 นอกจ�กนี้ ประธ�นกรรมก�รของบริษัทม�จ�กกรรมก�รอิสระและไม่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นในคณะกรรมก�รชุดย่อย 

ส่วนประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รของบริษัทถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 23.63 และ 10.30 (รวมก�รถือหุ้น

ของคู่สมรส) ของหุ้นทั้งหมด ต�มลำ�ดับ (ณ 30 ธันว�คม 2553) ดังนั้น ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รต่�ง

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในก�รบริห�รจัดก�รบริษัท โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก อย่�งไรก็ต�ม ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

เพื่อให้เกิดก�รแบ่งแยกหน้�ที่อย่�งชัดเจนและมีคว�มสมดุลในก�รบริห�รง�น

 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร กรรมก�รส�ม�รถดำ�รงตำ�แหน่งได้คร�วละ 3 ปี และเมื่อครบกำ�หนดออกต�ม

ว�ระ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�ผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสมที่จะเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รแทน 

โดยจะพิจ�รณ�จ�กผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์เหม�ะสมกับบริษัท ซึ่งกรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

ดังกล่�วอ�จได้รับก�รพิจ�รณ�เลือกให้กลับม�เป็นกรรมก�รบริษัทต่อไปอีกได้

 คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รเป็นกรรมก�ร โดยกรรมก�รที่เป็นฝ่�ยบริห�รของบริษัท และ/หรือ กรรมก�รผู้

อำ�นวยก�ร และ/หรือ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร  ส�ม�รถเข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 กลุ่มบริษัท  ทั้งนี้ก�ร

ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทดังกล่�วต้องไม่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท (คำ�จำ�กัดคว�มของ “กลุ่มบริษัท” คือ 

กลุ่มของบริษัทที่ถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันทั้งท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 50) สำ�หรับกรรมก�รที่มิใช่ฝ่�ยบริห�ร 

ให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละท่�นในก�รเข้�เป็นกรรมก�รในบริษัทอื่น

 นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รยังได้มีมติแต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท เพื่อทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฏหม�ยและกฏเกณฑ์

ต่�งๆที่กรรมก�รจะต้องทร�บ และประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติกรรมก�ร รวมถึงทำ�หน้�ที่ดูแลคว�มถูกต้อง จัดทำ� และ

เก็บรักษ�เอกส�รที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกส�รเกี่ยวกับก�รประชุมคณะกรรมก�ร ก�รประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นประจำ�ปี เป็นต้น

คณะกรรมก�รชุดย่อย

 บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย เพื่อช่วยคณะกรรมก�รในก�รพิจ�รณ�ง�นต่�งๆ ดังนี้

• คณะกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นสำ�หรับก�รประชุมว�ระพิเศษต่�งๆ 

ก่อนจะนำ�เสนอว�ระดังกล่�วนั้นให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ขอบเขตและอำ�น�จหน้�ที่ ได้

แสดงไว้ในส่วนคณะกรรมก�รบริษัทก่อนนี้

• คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท  เพื่อ

ทำ�หน้�ที่สรรห�ผู้ทรงคุณวุฒิม�เข้�ร่วมเป็นคณะกรรมก�รของบริษัท  ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลง  และ

ยังทำ�หน้�ที่กำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�รและผู้บริห�รอีกด้วย
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• คณะกรรมก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร
 บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อทำ�หน้�ที่ติดต�ม

ผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลธุรกิจ รวมทั้งกำ�หนดแผนปฏิบัติและปรับปรุงนโยบ�ยให้เหม�ะสมอย่�ง

สมำ่�เสมอ โดยคณะกรรมก�รดังกล่�วจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทโดยตรง

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 คณะกรรมก�รบริษัทมีบทบ�ทในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนง�นของบริษัท ตลอดจนนโยบ�ยในก�รดำ�เนิน

ง�นต่�งๆ เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนในก�รบริห�รจัดก�ร อันจะนำ�ม�ซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมก�รยังได้จัด

ให้มีระบบก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ของทั้งฝ่�ยบริห�รและพนักง�น โดยนำ�ดัชนีชี้วัดผลก�รปฏิบัติง�นม�ใช้ และ

เพื่อให้เกิดก�รแบ่งแยกหน้�ที่อย่�งชัดเจนและเกิดคว�มสมดุลในก�รบริห�รง�น ประธ�นคณะกรรมก�รของบริษัท ซึ่งม�จ�ก

กรรมก�รอิสระ และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจึงไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

 นอกจ�กก�รกำ�หนดกลยุทธ์ต่�งๆ และพิจ�รณ�นโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมก�รยังได้ดูแล

ให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและบริห�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอ โดยได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกและแต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล       

อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด ซึ่งบริษัทไม่ได้ถือหุ้นและมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท (Internal Audit) 

เพื่อทำ�หน้�ที่ตรวจสอบและประเมินผลระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ว่�มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสมเพียงใด ตลอด

จนให้คำ�ปรึกษ�ในก�รแก้ไขจุดบกพร่องของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเป็นไป

อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล โดยบริษัทดังกล่�วจะตรวจสอบและประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในไตรม�สละ 1 ครั้ง และ

จัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในและข้อบกพร่องต่�งๆ เสนอต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยตรง

 คณะกรรมก�รได้ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้น โดยกำ�หนดให้ก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จมี

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ซึ่งจะพิจ�รณ�คว�มสมเหตุสมผล

ของก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว โดยยึดต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ร�ยละเอียดร�ยก�รระหว่�งกัน

ปร�กฏอยู่ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

 นอกจ�กนี้ บริษัทยังยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและโปร่งใส คณะกรรมก�รจึงได้จัดให้มี

แนวท�งก�รปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท ใช้

เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีก�รติดต�มก�รปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�วอย่�งสมำ่�เสมอ และคณะกรรมก�ร

ยังได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล

กิจก�ร รวมถึงก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยอย่�งสมำ่�เสมอและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะ

กรรมก�รให้คว�มเห็นชอบต่อนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฉบับใหม่ท่ีมีก�รแก้ไข  ก่อนนำ�ม�ปรับใช้และแจ้งให้พนักง�นทร�บต่อไป

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

 คณะกรรมก�รมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกเดือน และมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มต�มคว�มจำ�เป็น โดยมีก�ร

กำ�หนดว�ระชัดเจน ล่วงหน้� และมีว�ระพิจ�รณ�ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� มีก�รส่งหนังสือเชิญประชุม ว�ระก�ร

ประชุม ร�ยง�นผลก�รประชุมครั้งก่อน พร้อมทั้งเอกส�รที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมก�รล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วัน เพื่อให้

กรรมก�รมีเวล�ได้ศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รประชุม ในก�รประชุมแต่ละครั้งประธ�นกรรมก�รได้จัดสรรเวล�อย่�งเพียงพอสำ�หรับ

อภิปร�ยแต่ละว�ระ และมีผู้บริห�รที่เกี่ยวข้องเข้�ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมก�รบริษัทในกรณีที่คณะกรรมก�ร

ต้องก�รทร�บร�ยละเอียดเพิ่มเติม และในก�รประชุมทุกครั้งมีก�รบันทึกก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร และได้ให้คณะ

กรรมก�รรับรองร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�วทุกครั้งในก�รประชุมครั้งถัดไป 

 นอกจ�กนี้ ห�กกรรมก�รอิสระเห็นควรว่� ควรมีก�รประชุมคณะกรรมก�รอิสระเป็นก�รพิเศษเพื่อพิจ�รณ�เรื่อง

สำ�คัญ กรรมก�รอิสระส�ม�รถเรียกประชุมได้ โดยฝ่�ยบริห�รจะดำ�เนินก�รจัดประชุมดังกล่�วโดยเร็ว
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ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร

 คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดให้มีก�รประเมินผลง�นตนเองเป็นประจำ�ทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�นตนเอง

ของคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งแบบประเมินดังกล่�วเป็นแบบประเมินที่จัดทำ�โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้มี

ก�รแก้ไขปรับปรุงให้เหม�ะสมกับก�รประเมินผลกรรมก�รของบริษัท

 ก�รประเมินผลดังกล่�วเป็นก�รช่วยให้กรรมก�รแต่ละท่�นและคณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�ทบทวนปัญห�และอุปสรรค

ต่�งๆในระหว่�งปีที่ผ่�นม� และยังเป็นเครื่องมือในก�รช่วยตรวจสอบและวิเคร�ะห์ให้เห็นว่�ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รมี

ประสิทธิภ�พ และปฏิบัติครบถ้วนต�มหน้�ที่ของกรรมก�รด้วยหรือไม่

 บริษัทยังได้จัดให้มีก�รประเมินผลง�นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รของบริษัท โดยให้คณะ

กรรมก�รของบริษัท (ไม่มีประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร / กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รร่วมอยู่ด้วย) เป็นผู้ประเมิน เพื่อเป็นเครื่องมือใน

ก�รวิเคร�ะห์ และสะท้อนให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร / กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร ได้เห็นถึงข้อบกพร่องและสิ่งที่ควรปรับปรุงใน

ก�รทำ�ง�นของตน ซึ่งผลก�รประเมินดังกล่�ว จะถูกนำ�ไปใช้โดยคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนในก�รพิจ�รณ�

กำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปีด้วย

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

 คณะกรรมก�รบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน เพื่อทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท ก่อนจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อตัดสินใจ โดยจะเปรียบเทียบค่�ตอบแทน

ของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทกับม�ตรฐ�นก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอื่นๆในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ ค่�ตอบแทนของ

กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รและผู้บริห�รของบริษัทอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ขึ้นอยู่กับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและของ

ผู้บริห�รแต่ละท่�น ส่วนค่�ตอบแทนของกรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�รจะอยู่ในรูปผลตอบแทนร�ยเดือนและบำ�เหน็จเท่�นั้น โดย

ก�รกำ�หนดผลตอบแทนของกรรมก�รดังกล่�วต้องผ่�นก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร

 เพื่อให้คณะกรรมก�รรู้จักธุรกิจของบริษัทดียิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีก�รเยี่ยมชมโครงก�รต่�งๆของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง 

เป็นอย่�งน้อย  และบริษัทยังได้ส่งเสริมก�รฝึกอบรมกรรมก�รและผู้บริห�ร โดยกรรมก�รทุกท่�นได้เข้�อบรมต�มหลักสูตรของ

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย เช่น หลักสูตร Director Accreditation , หลักสูตร Finance for Non-Finance 

Director และหลักสูตร Audit Committee เป็นต้น ส่วนก�รฝึกอบรมผู้บริห�ร บริษัทได้จัดให้มีก�รอบรมผู้บริห�รอย่�ง

สมำ่�เสมอทุกปี โดยเชิญวิทย�กรภ�ยนอกม�ให้คว�มรู้แก่ผู้บริห�ร ในหลักสูตรต่�งๆ เช่น หลักสูตร Managing and

Developing Talent Pipeline , SAP : Report Analaysis และ  Strategic Planning to 2011 เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. คว�มเสี่ยงจ�กก�รประกอบธุรกิจ
1.1. คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนท�งเศรษฐกิจ

จ�กก�รที่บริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ จึงได้รับผลกระทบจ�กก�รตกตำ่�ของภ�วะเศรษฐกิจ

โดยตรง บริษัทจึงว�งแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วะเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ โดยให้คว�มสำ�คัญ

กับก�รเปิดโครงก�ร ก�รซื้อที่ดินใหม่ ก�รก่อสร้�ง และก�รบริห�รกระแสเงินสดของบริษัท โดยจะพัฒน�โครงก�ร

ให้สอดคล้องกับสภ�วะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ เช่นในสภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่� บริษัทจะก่อสร้�งให้สอดคล้องกับอัตร�

ก�รข�ย เพื่อมิให้มีสินค้�คงเหลือม�กเกินไป และจะชะลอก�รเปิดโครงก�รรวมถึงก�รซื้อที่ดินใหม่ เพื่อจะบริห�ร

กระแสเงินสดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และลดคว�มเสี่ยงด้�นนี้ลง

2. คว�มเสี่ยงในก�รผลิต/บริก�ร
2.1. คว�มเสี่ยงเรื่องร�ค�ต้นทุนวัสดุก่อสร้�ง

ก�รก่อสร้�งโครงก�รของบริษัทจะมีคว�มเสี่ยงในเรื่องของร�ค�วัสดุก่อสร้�งที่อ�จมีก�รปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะ

ทำ�ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและกำ�ไรลดลง อย่�งไรก็ต�ม บริษัทได้พย�ย�มลดคว�มเสี่ยงท�งด้�นร�ค�วัสดุก่อสร้�ง โดย

จะพัฒน�และข�ยโครงก�รแต่ละโครงก�รให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวล� 2 - 2.5 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นซื้อที่ดินจนกระทั่ง

โอนข�ยบ้�นหลังสุดท้�ย ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวล�ก�รก่อสร้�งในแต่ละโครงก�รลง ทำ�ให้ส�ม�รถประเมินร�ค�

ต้นทุนวัสดุก่อสร้�งได้ถูกต้องแม่นยำ�ม�กขึ้น ช่วยลดคว�มผันผวนของร�ค�วัสดุก่อสร้�งในโครงก�รของบริษัท  

นอกจ�กนี้ บริษัทพย�ย�มที่จะตกลงร�ค�และปริม�ณวัสดุก่อสร้�งรวมถึงเหล็กและสุขภัณฑ์กับผู้ผลิต / ผู้ข�ย

ให้ได้ม�กที่สุดก่อนที่จะตั้งร�ค�เพื่อเปิดข�ยในแต่ละโครงก�ร จ�กก�รที่บริษัทมีโครงก�รที่มีมูลค่�สูง โดยมีมูลค่�

ระหว่�ง 500 ล้�นบ�ท ถึง 3,000 ล้�นบ�ท ต่อโครงก�ร บริษัทจึงเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบหลักเองโดยส่วนใหญ่ และจะซื้อ

เป็นจำ�นวนม�ก ทำ�ให้บริษัทมีอำ�น�จต่อรองกับผู้รับเหม�และผู้ค้�วัสดุก่อสร้�งค่อนข้�งสูง บริษัทจึงมีคว�มเสี่ยง

ท�งด้�นนี้ลดลง

3. คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน
3.1. คว�มเสี่ยงเรื่องก�รค้�งรับชำ�ระเงินจ�กลูกค้�

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ก�รค้�และตั๋วเงินรับก�รค้�สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 และ 31 ธันว�คม 

2553  ทั้งสิ้นจำ�นวน 3.9 ล้�นบ�ท และ 8.8 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ โดยส�ม�รถแบ่งลูกหนี้ก�รค้�ต�มอ�ยุหนี้ที่ค้�ง

ชำ�ระได้ดังนี้

 (หน่วย : ล้�นบ�ท)

 ระยะเวล�ค้�งชำ�ระ ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551

 ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระหนี้ 2.85 2.08 1.87

 เกินกำ�หนดชำ�ระ

  ไม่เกิน 12 เดือน 5.52 1.68 2.69

  ม�กกว่� 12 เดือนขึ้นไป 16.96 16.69 16.69

 หัก  ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16.48) (16.59) (16.59)

 ลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ 8.85 3.86 4.66

Innovation Enhances
the Living Environment
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ก�รค้�งชำ�ระของลูกหนี้ก�รค้�ส่วนที่เกินกว่� 12 เดือน จำ�นวน 16.48 ล้�นบ�ท เป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจ�กธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�งก่อนก�รรวมกิจก�รกับบจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ในปี 2543 เนื่องจ�กสภ�วะ

เศรษฐกิจถดถอยจ�กก�รประก�ศลดค่�เงินบ�ทในปี 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อฐ�นะก�รเงินและคว�มส�ม�รถ

ในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่�ว คิดเป็นอัตร�ร้อยละ 66.96 ของลูกหนี้และตั๋วเงินรับก�รค้�ทั้งหมด ซึ่งบริษัทมี

คว�มเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำ�ระหนี้ต�มจำ�นวนดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�มบริษัทได้มีก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูก

หนี้ไว้เต็มจำ�นวนแล้ว

ก�รพัฒน�โครงก�รในปัจจุบัน บริษัทได้มีก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รและฐ�นะก�รเงินของลูกค้�ก่อน จึงทำ�ให้

สินค้�ในแต่ละโครงก�รส�ม�รถข�ยได้เร็วและลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รไม่ได้รับชำ�ระเงินจ�กลูกค้�ได้ม�ก 

3.2. คว�มเสี่ยงจ�กก�รคำ�้ประกันหนี้สินแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้มีก�รคำ�้ประกันวงเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยเป็นก�รคำ�้ประกันต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น ดังต�ร�ง

สรุปก�รคำ�้ประกันด้�นล่�ง จ�กผลดังกล่�วบริษัทอ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รคำ�้ประกันก�รชำ�ระหนี้คืนให้กับเจ้�

หนี้ ห�กผู้ถูกคำ�้ประกันไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้คืนให้กับเจ้�หนี้ได้ต�มกำ�หนด อันจะส่งผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�น

และฐ�นะก�รเงินของบริษัทที่เป็นผู้คำ�้ประกันได้ อย่�งไรก็ต�มจ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย บริษัทเชื่อว่�

ผู้ถูกคำ�้ประกันจะส�ม�รถผ่อนชำ�ระคืนหนี้สินได้ อนึ่ง ภ�ระหนี้สินคงค้�งของบริษัทย่อยที่บริษัทคำ�้ประกันนั้นได้

รวมอยู่ในหนี้สินในงบก�รเงินรวมของบริษัทแล้ว 

ต�ร�งสรุปก�รคำ้�ประกันหนี้สินของบริษัทต่อบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 ผู้คำ�้ประกัน ผู้ถูกคำ�้ประกัน วงเงินคำ�้ประกัน 

คว�มคืบหน้�

 สถ�นะท�งก�รเงินของผู้ถูกคำ�้ประกัน
 (ล้�นบ�ท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้�นบ�ท)
 
 บริษัท สัดส่วน บริษัท สัดส่วนก�ร 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52* 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 *
  ก�รถือหุ้น คำ�้ประกัน    (ปรับปรงุใหม่)

       คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบ�งส่วน และ
 APD 100 APL** 100 - 10 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน - 144
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด

       คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบ�งส่วน และ  
 APD 100 APK 100 1,238 533 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน 379 403
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด

       คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบ�งส่วน และ  
 APD 100 APV** 100 - 45 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน - 539
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด

       คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบ�งส่วน และ  
 APD 100 VPD 100 3,125 50 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน 423 21
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด

 APD 100 Trillion** 100 - 41
 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน 

- 108
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด

 APD 100 APS** 100 - 427
 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน 

- 63
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด

       คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบ�งส่วน และ  
 APD 100 TLR 100 20 20 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน 16 17
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด
 APD 100 SSM 100 5 5 คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี (19) (18)

        คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบ�งส่วน และ
  APD 100 APSV 100 846 846 วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน (42) (32)
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด

       คำ�้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบ�งส่วน และ
  APD 100 APST 100 1,520 - วงเงินกู้อ่ืนๆ อยู่ระหว่�งก�รผ่อนชำ�ระคืน 342 201
       กับเจ้�หน้ีต�มกำ�หนด
 รวม    6,754 1,977



71

รายงานประจำป 2553
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

71

APD = บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ APS = บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)

APL = บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) APV = บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)

SSM = บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ APK = บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)

VPD = บจก.เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ Trillion = บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์

TLR = บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ APSV = บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)

APST = บจก.เอพี (สาทร)

* บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา), บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร), บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว), บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้, บจก.เอเชี่ยน 

พร็อพเพอร์ตี้  โฮลดิ้ง, และบจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ รวม 6 บริษัท ได้ดำาเนินการควบรวมกิจการในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “บจก.เอเชี่ยน 

พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด” ซึ่งภายหลังการควบรวมกิจการบริษัทย่อย ทั้ง 6 บริษัทจึงสิ้นสุดสภาพลงในวันดังกล่าว

** บริษัท บริษัทย่อย และ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน และการรับรู้รายได้จากการ

ขายหน่วยในอาคารชุดเป็นวิธีรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีผลตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป

3.3. คว�มเสี่ยงจ�กภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ซื้อที่ดิน และ สัญญ�เช่�ดำ�เนินก�ร

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทและกิจก�รที่เกี่ยวข้อง มีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ซื้อที่ดินกับบริษัทอื่นและ

บุคคลภ�ยนอก อันเกิดจ�กก�รว�งมัดจำ�ที่ดินเพื่อใช้ในก�รพัฒน�โครงก�รในอน�คต ซึ่งมูลค่�คงเหลือที่ต้อง

จ่�ยในอน�คตต�มสัญญ�ดังกล่�วมีจำ�นวนทั้งสิ้น 2,237.8 ล้�นบ�ท และมีภ�ระผูกพันต้องจ่�ยค่�เช่�ต�มสัญญ�

เช่�ดำ�เนินก�รจำ�นวน 85 ล้�นบ�ท แต่อย่�งไรก็ต�มจ�กนโยบ�ยที่เน้นคว�มยืดหยุ่นในก�รดำ�เนินก�ร  บริษัทจะ

มีก�รว�งแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วะเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิด

โครงก�ร ก�รซื้อที่ดินใหม่ ก�รก่อสร้�ง และก�รบริห�รกระแสเงินสดของบริษัท ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีฐ�นะ

ท�งก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นอยู่ในเกณฑ์ดี ทำ�ให้บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระผูกพันดังกล่�วได้

3.4. คว�มเสี่ยงจ�กก�รชำ�ระคืนเงินกู้สถ�บันก�รเงิน และหุ้นกู้ถึงกำ�หนดชำ�ระคืน

สืบเนื่องจ�กปัญห�สินเชื่อด้อยคุณภ�พในประเทศสหรัฐอเมริก�ที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไตรม�ส 3 ปี 2551 ซึ่ง

ส่งกระทบเป็นวงกว้�งและนำ�ม�ซึ่งสภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�ทั่วโลก ซึ่งสำ�หรับประเทศไทยนั้นมีคว�มเชื่อว่�สภ�วะ

เศรษฐกิจดังกล่�วได้พ้นจุดตำ่�สุดแล้วเมื่อไตรม�ส 1 ปี 2552  แต่อย่�งไรก็ต�ม สภ�วก�รณ์ดังกล่�วยังคงมีคว�ม

ไม่แน่นอนสูงโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กปัญห�วิกฤติก�รณ์หนี้ส�ธ�รณะใน 5 ประเทศ อันได้แก่ กรีซ ไอร์แลนด์ 

อิต�ลี โปรตุเกส และสเปน ที่อ�จส่งผลลุกล�มขย�ยวงไปยังประเทศอื่นๆในยุโรป จนส่งผลกระทบต่อสหภ�พยุโรป

ในภ�พรวม และอ�จส่งผลลุกล�มไปยังเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�ปัจจุบันปัจจัยดังกล่�วยัง

คงไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทย สำ�หรับสถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศนั้นมีก�รปรับตัวดีขึ้นอันเป็นผล

เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองเริ่มคลี่คล�ย แต่อย่�งไรก็ต�มบริษัทก็จะยังคงนโยบ�ยในก�รว�งแผน และ

ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รเปิดโครงก�ร ก�รซื้อที่ดินใหม่ 

ก�รควบคุมสินค้�คงเหลือ และ ก�รบริห�รกระแสเงินสด 

ณ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทมีภ�ระหนี้หุ้นกู้จำ�นวนทั้งสิ้น 8,000 ล้�นบ�ท ซึ่งจะถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในปี 2554 

จำ�นวน 2,000 ล้�นบ�ท (ดังต�ร�งด้�นล่�ง) และมีภ�ระเงินกู้จ�กสถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 2,666 ล้�นบ�ท อนึ่ง 

ปัจจุบัน บริษัทมีฐ�นะท�งก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตร�ส่วนสินทรัพย์สภ�พคล่อง 

เท่�กับ 3.1 เท่�, อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่�กับ 1.12 เท่� ในขณะที่บริษัทมีเงินสดและ/หรือร�ยก�รเทียบ

เท่� จำ�นวน 355 ล้�นบ�ท ซึ่งแสดงให้เห็นว่�ปัจจุบันบริษัทยังคงมีคว�มส�ม�ถในก�รชำ�ระหนี้ที่จะครบกำ�หนดได้

รวมถึงบริษัทยังคงมีนโยบ�ยท่ีจะจัดห�เงินโดยก�รออกหุ้นกู้อย่�งต่อเนื่องเพื่อรักษ�คว�มสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

กู้รวมถึงรักษ�ระดับวงเงินกู้ให้อยู่ในปริม�ณที่เหม�ะสม (ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถ�บันก�รก�รเงิน

ม�กกว่� 10,000 ล้�นบ�ท) และจะรักษ�ระดับอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนต�มอัตร�ที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิ

 ปี 2554 2555 2556 2557 2558

 ภ�ระหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ (ล้�นบ�ท) 2,000 2,000 2,500 1,000 500
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4. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย
4.1. คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�ดอกเบี้ย

เนื่องจ�กภ�วะอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ดโลกที่มีคว�มไม่แน่นอน รวมถึงปัจจุบันอัตร�ดอกเบี้ยภ�ยในประเทศ มี

แนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อ�จส่งผลกระทบต่อต้นทุนท�งก�รเงินที่ใช้ในก�รพัฒน�โครงก�รและก�รดำ�เนินง�น

ดังน้ันบริษัทจึงดำ�เนินก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่อ�จเพิ่มสูงขึ้นโดยก�รออกหุ้นกู้ในอัตร�

ดอกเบี้ยคงที่เพื่อให้ส�ม�รถควบคุมต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับตำ่� และไม่ปรับเพิ่มขึ้นต�มอัตร�ดอกเบี้ย

ที่ผันผวนในอน�คต ซึ่งส่งผลทำ�ให้บริษัทส�ม�รถคำ�นวณร�ค�บ้�นหรือห้องชุดได้แม่นยำ�ม�กขึ้น ทั้งนี้ ณ 31 

ธันว�คม 2553 บริษัทมีหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 10,666 ล้�นบ�ท โดยแบ่งเป็นอัตร�ดอกเบี้ย

คงที่และอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 90.3 และ 9.7 ต�มลำ�ดับ

5. คว�มเสี่ยงจ�กก�รแปลงสภ�พใบสำ�คัญแสดงสิทธิของพนักง�นบริษัทและบริษัทย่อย
5.1. คว�มเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2552 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดง

สิทธิเพื่อซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทให้แก่พนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อยจำ�นวนทั้งสิ้น 48,680,463 หน่วย โดยมี

ร�ค�ใช้สิทธิเท่�กับ 3.0 บ�ท ในกรณีที่มีก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจ�กโครงก�รดังกล่�ว 

จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำ�ไรหรือสิทธิในก�รออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ทำ�ให้ส่วนแบ่งกำ�ไร

หรือสิทธิในก�รออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง   ซึ่งอัตร�ส่วนก�รลดลงจะขึ้นอยู่กับก�รใช้สิทธิในใบสำ�คัญแสดง

สิทธิของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิด้วย 

ในปี 2553 บริษัทดำ�เนินก�รจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญดังกล่�วให้แก่พนักง�นของบริษัท

และบริษัทย่อยแล้ว โดยในปี 2553 มีพนักง�นนำ�ใบสำ�คัญแสดงสิทธิม�แปลงสภ�พทั้งสิ้น 8,723,600 หน่วย และ

คงเหลือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 39,956,863 หน่วย ซึ่งใบสำ�คัญแสดงสิทธิดัง

กล่�วจะหมดอ�ยุในวันที่ 7 มีน�คม 2556
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2553

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)  ประกอบด้วย กรรมก�ร

อิสระ 3 ท่�น ซึ่งเป็นผู้มีประสบก�รณ์ในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร บัญชี ก�รเงิน กฎหม�ย ก�รกำ�กับดูแลและคว�มเสี่ยง โดยมี

น�ยพันธ์พร ทัพพะรังสี เป็นประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ น�ยนนท์จิตร ตุลย�นนท์ และน�ยโกศล สุริย�พร เป็นกรรมก�ร

ตรวจสอบ

 ในรอบปีบัญชี 2553 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเป็นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่�ยบริห�ร ผู้สอบ

บัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยในต�มว�ระที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 6 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. พิจ�รณ�สอบท�นงบก�รเงินและงบก�รเงินรวมของบริษัทประจำ�ร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี 2553 ร่วม

กับฝ่�ยบริห�รและผู้สอบบัญชี ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�ร�ยง�น

ท�งก�รเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นอย่�งถูกต้องเป็นไปต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีก�รเปิดเผย

ข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

2. พิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รระหว่�งกันและร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เห็นว่�ก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รระหว่�งกันและร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน 

และเพียงพอ

3. สนับสนุนและให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate Governance) เพื่อให้เกิดก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดีต�มหลักก�รของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

ลูกค้� คู่ค้� และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

4. กำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยในให้มีก�รปฏิบัติง�นอย่�งอิสระ โดยจัดให้มีก�รว่�จ้�งบริษัท พีแอนด์แอล 

อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริก�รด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในจ�กภ�ยนอก เป็นผู้ตรวจสอบ

ภ�ยในของบริษัท โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบจะเป็นผู้พิจ�รณ�แผนก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี ร�ยง�นผล

ก�รตรวจสอบภ�ยใน ติดต�มผลก�รตรวจสอบภ�ยในกับฝ่�ยบริห�รอย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�กับผู้

ตรวจสอบภ�ยใน เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นว่�ก�รปฏิบัติง�นต�มแผนง�นตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี เป็นไปอย่�ง

มีประสิทธิภ�พ  และประสิทธิผล

5. ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในต�มแนวท�งที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงก�รควบคุมด้�นก�รปฏิบัติง�น ก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

6. เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจ�กสำ�นักง�นสอบบัญชี เอินส์ แอนด์ ยัง 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2554 โดยมีค่�ตอบแทนเป็นเงินรวม 5.15 ล้�นบ�ท

 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 (น�ยพันธ์พร ทัพพะรังสี) (น�ยนนท์จิตร  ตุลย�นนท์) (น�ยโกศล  สุริย�พร)

 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รตรวจสอบInnovation Needs
Creativity and Courage
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

 คณะกรรมก�รบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินรวมของ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�น

ประจำ�ปี งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสม

และถือปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังรวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงิน

 คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดให้มีและดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่�งมี

เหตุผลว่�ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทร�บจุดอ่อน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริตหรือดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

 ในก�รนี้คณะกรรมก�รบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร เป็นผู้

ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงินและระบบควบคุมภ�ยใน และ คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้แล้ว

 คณะกรรมก�รบริษัท มีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่�พอใจ และ ส�ม�รถ

สร้�งคว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลได้ว่�งบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 ได้แสดงฐ�นะก�รเงิน 

รวมทั้งผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดอย่�งถูกต้องในส�ระสำ�คัญแล้ว

 (น�ยชัชว�ล พรรณล�ภ) (น�ยอนุพงษ์ อัศวโภคิน) (น�ยพิเชษฐ วิภวศุภกร) (น�ยชัยรัตน์ ธรรมพีร)

 ประธ�นกรรมก�ร รองประธ�นกรรมก�รและ กรรมก�รและ กรรมก�ร

  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

 (น�ยศิริพงษ์ สมบัติศิริ) (น�ยวสันต์ นฤน�ทไพศ�ล) (น�งส�วกิตติย� พงศ์ปูชนีย์กุล) (น�ยวิษณุ สุช�ติลำ้�พงศ์)

 กรรมก�ร กรรมก�ร กรรมก�ร กรรมก�ร

 (น�ยพรวุฒิ ส�รสิน) (น�ยชอ สิงหเสนี) (น�ยพันธ์พร ทัพพะรังสี) (น�ยโกศล สุริย�พร)

 กรรมก�ร กรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รตรวจสอบ

 (น�ยนนท์จิตร ตุลย�นนท์)

 กรรมก�รตรวจสอบ
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน

ร�ยง�น และ งบก�รเงิน

31 ธันว�คม 2553 และ 2552
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 งบกำ�ไรข�ดทุนรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รท่ีควบคุมร่วมกันและได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี้  

ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริห�รของกิจก�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน

งบก�รเงินเหล่�นี้ ส่วนข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� 

ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ต้องว�งแผนและปฏิบัติง�นเพื่อ

ให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลว่�งบก�รเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ก�รตรวจสอบรวมถึงก�ร

ใช้วิธีก�รทดสอบหลักฐ�นประกอบร�ยก�รทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน ก�รประเมินคว�มเหม�ะสม

ของหลักก�รบัญชีที่กิจก�รใช้และประม�ณก�รเกี่ยวกับร�ยก�รท�งก�รเงินที่เป็นส�ระสำ�คัญซึ่งผู้บริห�รเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น ตลอด

จนก�รประเมินถึงคว�มเหม�ะสมของก�รแสดงร�ยก�รที่นำ�เสนอในงบก�รเงินโดยรวม ข้�พเจ้�เชื่อว่�ก�รตรวจสอบดังกล่�วให้

ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่�งเหม�ะสมในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�ร

ที่ควบคุมร่วมกัน และเฉพ�ะของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระ

สำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นก�รแสดงคว�มเห็นอย่�งมีเงื่อนไขต่องบก�รเงินข้�งต้น ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบ

งบก�รเงินข้อ 6 ว่� ในปี 2553 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้เปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับก�ร

รับรู้ร�ยได้จ�กอสังห�ริมทรัพย์จ�กวิธีต�มอัตร�ส่วนของง�นที่ทำ�เสร็จเป็นวิธีรับรู้ร�ยได้ทั้งจำ�นวนเมื่อมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ 

โดยบริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบก�รเงินสำ�หรับปี 2552 เพื่อสะท้อนถึงก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีดังกล่�ว ข้�พเจ้�เห็นว่�

ร�ยก�รปรับปรุงเพื่อจัดทำ�งบก�รเงินดังกล่�วมีคว�มเหม�ะสมและได้นำ�ไปปรับปรุงงบก�รเงินต�มสมควรแล้ว

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภ�พันธ์ 2554
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

(หน่วย: บ�ท)

    งบก�รเงินรวม   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  หม�ยเหตุ  2553   2552  2553   2552

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 7 355,414,731 1,708,195,241 245,798,858 1,098,390,237 

ลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ  8  8,848,285  3,895,082  -  231,504  

สินค้�คงเหลือ - สุทธิ 9  21,347,181,662 15,734,044,286 15,778,307,261 12,478,918,270  

ดอกเบี้ยค้�งรับ - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - 83,676,236 34,872,269  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 10 - -   2,165,741,270 913,851,270  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      

 เงินมัดจำ�ค่�วัสดุก่อสร้�ง  769,937,612  370,256,151 605,555,556 269,978,376  

 เงินมัดจำ�ค่�ที่ดิน  572,702,420 593,129,650 448,089,250 591,129,650  

 ลูกหนี้อื่น  46,315,485 34,820,132 34,784,176 25,485,949  

 อื่น ๆ  120,839,811 49,711,861 65,208,063 31,756,870  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,509,795,328 1,047,917,794 1,153,637,045 918,350,845  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  23,221,240,006 18,494,052,403 19,427,160,670 15,444,614,395  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้ 7 29,362,200 28,763,766 23,728,390 14,551,699  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 11 - - 2,707,817,499 743,969,085  

เงินลงทุนในก�รร่วมค้� 12 - - - 555,453,610  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 - 131,487,060 - 59,727,214  

เงินลงทุนระยะย�วอื่น 14 126,582,689 168,891,225 126,557,694 168,855,114  

ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� - สุทธิ 15 102,406,200 90,284,800 - -  

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 156,006,542 109,343,117 127,751,224 94,677,606  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 17 353,363,788 14,476,824 45,160,704 13,538,000  

ค่�คว�มนิยม   100,063,166 100,063,166 - -  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   25,456,667 21,676,342 20,994,102 16,712,588  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  893,241,252 664,986,300 3,052,009,613 1,667,484,916  

รวมสินทรัพย์  24,114,481,258 19,159,038,703 22,479,170,283 17,112,099,311

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 
งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

(หน่วย: บ�ท)

    งบก�รเงินรวม   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  หม�ยเหตุ  2553   2552  2553   2552

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 18 1,633,647,721 15,300,000 1,633,647,721 -  

เจ้�หนี้ก�รค้�      

 กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 10 2,387,445 6,477,168 2,180,512 6,180,339  

 กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  708,596,961 460,422,410 537,635,153 388,719,025  

รวมเจ้�หนี้ก�รค้�  710,984,406  466,899,578 539,815,665 394,899,364  

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - 96,104,022 46,648,095 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - 1,241,800,000  721,400,000  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนด

 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 19 226,000,000 20,000 192,000,000 20,000  

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 20 2,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000  

ร�ยได้รับล่วงหน้�  1,857,163,966 1,512,169,994 984,323,536 1,051,411,611  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      

 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย  611,576,195 380,518,405  496,790,711 294,208,446  

 ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย  292,080,311 401,477,896 175,543,635 325,757,024  

 ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย   87,715,000 79,737,214 87,715,000 79,471,697  

 อื่น ๆ  89,466,596 89,741,377 53,963,817 61,537,540  

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,080,838,102 951,474,892 814,013,163 760,974,707  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  7,508,634,195  4,445,864,464 7,501,704,107 4,475,353,777  

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะย�ว - สุทธิจ�กส่วนที่ถึง

 กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 19 807,192,480 1,426,687,650 334,692,480 634,011,000  

หุ้นกู้  - สุทธิจ�กส่วนที่ถึง

 กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 20 6,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000  

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น      

 กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 10 921,054 921,054 921,054 921,054  

 กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  283,652,835 250,153,424 205,325,821 178,801,125  

รวมเจ้�หนี้เงินประกันผลง�น  284,573,889 251,074,478 206,246,875 179,722,179  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  7,091,766,369 6,677,762,128 6,540,939,355 5,813,733,179  

รวมหนี้สิน  14,600,400,564 11,123,626,592 14,042,643,462  10,289,086,956

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 
งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

(หน่วย: บ�ท)

    งบก�รเงินรวม   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  หม�ยเหตุ  2553   2552  2553   2552

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21     

 ทุนจดทะเบียน      

  หุ้นส�มัญ 2,383,289,729 หุ้น

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท      

   (2552: หุ้นส�มัญ 2,391,880,463 หุ้น

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท)  2,383,289,729 2,391,880,463 2,383,289,729  2,391,880,463  

 ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว       

  หุ้นส�มัญ 2,343,332,866 หุ้น

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท      

   (2552: หุ้นส�มัญ 2,334,609,266 หุ้น

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท)  2,343,332,866 2,334,609,266 2,343,332,866 2,334,609,266  

 ส่วนเกิน(ตำ่�กว่�)มูลค่�หุ้นส�มัญ 22, 23 17,447,200 (853,106,060) 17,447,200 (853,106,060) 

 ส่วนเกินทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

  มูลค่�เงินลงทุน 13, 14 10,554,046 33,611,759 76,446,111 33,611,759  

 กำ�ไรสะสม      

  จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย 24 239,188,047 233,460,927 239,188,047 233,460,927  

  ยังไม่ได้จัดสรร   6,903,170,550 6,281,397,516 5,760,112,597 5,074,436,463  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  9,513,692,709 8,029,973,408 8,436,526,821 6,823,012,355  

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  387,985 5,438,703 - -  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  9,514,080,694 8,035,412,111 8,436,526,821 6,823,012,355  

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  24,114,481,258 19,159,038,703 22,479,170,283 17,112,099,311

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

(หน่วย: บ�ท)

    งบก�รเงินรวม   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  หม�ยเหตุ  2553   2552  2553   2552

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

รายได้      

ร�ยได้จ�กก�รข�ย  13,692,041,308 12,520,169,760 10,372,881,067 9,972,066,825  

ร�ยได้ค่�บริก�ร  148,221,887 107,666,365 150,567,206 73,137,177  

ร�ยได้อ่ืน      

 ดอกเบ้ียรับ  13,038,947 8,227,596 96,553,286 53,416,952  

 เงินปันผลรับ 11, 13 - - 467,651,272 664,978,688  

 กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน 13, 14 106,145,652 1,446,696 118,659,418 1,446,696  

 อ่ืน ๆ  76,483,052 60,652,736 57,860,688 52,700,857  

รวมร�ยได้อ่ืน  195,667,651 70,327,028 740,724,664 772,543,193  

รวมรายได้  14,035,930,846 12,698,163,153 11,264,172,937 10,817,747,195  

ค่าใช้จ่าย 25      

ต้นทุนข�ย  8,602,039,083 8,400,144,477 6,445,378,824  6,565,813,615  

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย  949,857,082 492,566,516 704,092,871 345,007,589  

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร   1,095,766,890 823,921,731 803,329,460 666,185,069  

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 10 79,636,103 68,916,667 79,636,103 68,916,667  

ค่�ใช้จ่�ยอ่ืน  8,781,280 121,207 8,657,978 37,721  

รวมค่าใช้จ่าย  10,736,080,438 9,785,670,598 8,041,095,236 7,645,960,661  

 กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน      

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ	ภาษีเงินได้นิติบุคคล  3,299,850,408 2,912,492,555 3,223,077,701 3,171,786,534  

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุน

 ในบริษัทร่วมต�มวิธีส่วนได้เสีย 13 9,036,815 3,454,484 - -  

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  3,308,887,223 2,915,947,039 3,223,077,701 3,171,786,534  

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน  (102,597,544) (169,337,143) (186,254,452) (237,664,084) 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  3,206,289,679 2,746,609,896 3,036,823,249 2,934,122,450  

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 26 (976,953,251) (816,230,955) (745,261,274) (643,611,542) 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  2,229,336,428 1,930,378,941 2,291,561,975 2,290,510,908 

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ      

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  2,227,658,875 1,927,483,748 2,291,561,975 2,290,510,908  

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  1,677,553 2,895,193    

รวม   2,229,336,428 1,930,378,941    

กำาไรต่อหุ้น 27      

กำ�ไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐ�น      

 กำ�ไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   0.953 0.826 0.980 0.981  

 จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉล่ียถ่วงนำ�้หนัก (หุ้น)  2,338,379,518 2,334,609,266 2,338,379,518 2,334,609,266  

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด       

 กำ�ไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  0.945   0.973   

 จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉล่ียถ่วงนำ�้หนัก (หุ้น)  2,356,331,456   2,356,331,456

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 
งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

(หน่วย: บ�ท)

    งบก�รเงินรวม   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553   2552  2553   2552

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

กำ�ไรสุทธิก่อนภ�ษี  3,206,289,679 2,746,609,896 3,036,823,249 2,934,122,450  

ปรับกระทบกำ�ไรสุทธิก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ (จ่�ย)       

 จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น      

 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มวิธีส่วนได้เสีย (9,036,815) (3,454,484) - -  

 ค่�เสื่อมร�ค�  27,321,709 21,957,925 22,845,633 17,843,011  

 ค่�ตัดจำ�หน่�ย  150,824,977 4,027,297 5,882,277 3,786,311  

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  121,504 - 231,504 -  

 โอนกลับค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ  (362,232) - - -  

 โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ถ�วร  (1,561,185) - (1,561,185) -  

 ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์  9,698,795 454,326 9,189,116 37,721  

 ร�ยได้เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  - - (467,651,272) (664,978,688) 

 กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน  (106,145,652) (1,446,696) (118,659,418) (1,446,696) 

 ภ�ษีเงินได้หัก ณ ที่จ่�ยตัดจ่�ย  309,591 81,881 - -  

 ดอกเบี้ยรับ  (13,038,947) (8,227,596) (96,553,286) (53,416,952) 

 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย  77,787,784 154,223,704 166,485,401 224,986,105  

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลง      

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น  3,342,209,208 2,914,226,253 2,557,032,019 2,460,933,262  

สินทรัพย์จ�กก�รดำ�เนินง�น(เพิ่มขึ้น)ลดลง      

 ลูกหนี้ก�รค้�   (5,074,707) 794,606 - (200,000) 

 สินค้�คงเหลือ  (3,882,431,961) (702,652,795) (3,022,587,748) (1,409,876,285) 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (400,062,167)  (571,262,968) (235,286,200) (485,709,231) 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (4,807,034) (3,072,241) (4,281,514) (3,190,905) 

หนี้สินจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น(ลดลง)       

 เจ้�หนี้ก�รค้�  221,532,648 62,683,624 144,916,301  87,995,619  

 ร�ยได้รับล่วงหน้�  (9,740,100) (168,596,154) (67,088,075) (317,640,335) 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  226,818,720 164,519,960 195,008,542 153,962,898  

 เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น  20,405,643 50,778,146 26,524,696 30,027,067  

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน  (491,149,750) 1,747,418,431 (405,761,979) 516,302,090  

 จ่�ยดอกเบี้ย  (454,419,633) (333,814,692) (416,418,360) (309,846,721) 

 จ่�ยภ�ษีเงินได้  (1,085,273,684) (825,345,297) (895,474,663) (625,557,316) 

 รับคืนภ�ษีเงินได้หัก ณ ที่จ่�ย  150,166 - - -  

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน  (2,030,692,901) 588,258,442 (1,717,655,002) (419,101,947)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

(หน่วย: บ�ท)

    งบก�รเงินรวม   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2553   2552  2553   2552

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง (598,434) 10,623,121 (9,176,691) 10,224,395  

เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุนชั่วคร�ว - 83,319,696 - 83,319,696  

เงินสดรับคืนจ�กเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,568,087,000 620,400,000  

เงินสดจ่�ยเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - (3,819,977,000) (893,500,000) 

เงินสดจ่�ยเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

 และกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน (786,992,460) - (1,458,394,794) (99,014,920) 

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 25 - 49,999,995 -  

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 24,007,598 - 24,007,598 -  

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนระยะย�ว 239,510,800 - 239,510,800 -  

เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2,401,945 2,401,945 467,651,272 848,212,525  

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้ออุปกรณ์ (48,673,794) (33,424,460) (30,619,949) (30,943,527) 

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (45,953,546) (836,500) (45,953,546) (802,500) 

เงินสดรับจ�กดอกเบี้ย 13,038,947 8,227,596 47,749,319 31,893,921  

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง (2,549,080) - - -  

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (605,807,999) 70,311,398 (1,967,115,996) 569,789,590  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,624,700,000 (149,700,000) 1,640,000,000 (165,000,000) 

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,189,700,000 768,000,000  

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - (669,300,000) (780,356,363) 

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว 872,400,661 201,599,998 678,000,000 120,000,000  

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�ว (1,989,460,740) (2,346,161,472) (785,338,520) (2,037,151,553) 

เงินสดรับจ�กก�รออกหุ้นกู้ 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000  

เงินสดจ่�ยคืนหุ้นกู้ (1,500,000,000) (750,000,000) (1,500,000,000) (750,000,000) 

เงินสดรับจ�กก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุน 26,170,800 - 26,170,800 -  

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง     

 ทุนของบริษัทย่อย - 999,643 - -  

เงินปันผลจ่�ย (747,052,661) (583,639,516) (747,052,661) (583,639,516) 

เงินปันผลจ่�ยแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (3,037,670) (1,356) - -  

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,283,720,390 (626,902,703) 2,832,179,619 (428,147,432) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1,352,780,510) 31,667,137 (852,591,379) (277,459,789) 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นปี 1,708,195,241 1,676,528,104 1,098,390,237 1,375,850,026  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันส้ินปี	(หมายเหตุ	7) 355,414,731 1,708,195,241 245,798,858 1,098,390,237  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน     

 ก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน 10,554,046 112,570,076 76,446,111 112,570,076  

 โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 2,568,000 - 2,568,000  

 โอนบัญชีสินค้�คงเหลือเป็นที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 24,478,667 -  24,478,667 -

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552
(หน่วย: บ�ท)

     งบก�รเงินรวม

     ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่    

    ส่วนเกิน(ตำ่�กว่�)ทุน  กำ�ไรสะสม      

  ทุนเรือนหุ้น  จ�กก�ร  จัดสรรแล้ว -   ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ที่ออก  ส่วนตำ่�กว่� เปลี่ยนแปลงมูลค่� สำ�รอง   รวมส่วนของ ส่วนน้อย   

 หม�ยเหตุ และชำ�ระแล้ว มูลค่�หุ้นส�มัญ เงินลงทุน ต�มกฎหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ของบริษัทย่อย  รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 2551	-	ตามที่รายงานไว้เดิม        2,334,609,266 (853,106,060) (78,958,317) 233,460,927 5,150,733,148  6,786,738,964 1,545,223 6,788,284,187 

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

 นโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับ

 ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ย

 อสังห�ริมทรัพย์ 6 - - - - (213,179,864) (213,179,864) - (213,179,864)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 2551	-	หลังการปรับปรุง  2,334,609,266 (853,106,060) (78,958,317) 233,460,927 4,937,553,284 6,573,559,100 1,545,223 6,575,104,323 

รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น          

ปรับมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน  - - 112,570,076 - - 112,570,076 - 112,570,076 

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - 112,570,076 - - 112,570,076 - 112,570,076 

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี (ปรับปรุงใหม่) 6 - - - - 1,927,483,748 1,927,483,748 2,895,193 1,930,378,941 

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - - 112,570,076 - 1,927,483,748 2,040,053,824 2,895,193 2,042,949,017 

เงินปันผลจ่�ย 28 - - - - (583,639,516) (583,639,516) (1,356) (583,640,872)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น

 จ�กก�รเพิ่มทุนของบริษัทย่อย   - - - - - - 999,643 999,643 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2552  2,334,609,266 (853,106,060) 33,611,759 233,460,927 6,281,397,516 8,029,973,408 5,438,703 8,035,412,111

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552
(หน่วย: บ�ท)

     งบก�รเงินรวม
     ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่    

    ส่วนเกิน(ตำ่�กว่�)ทุน  กำ�ไรสะสม      

  ทุนเรือนหุ้น  จ�กก�ร  จัดสรรแล้ว -   ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ที่ออก  ส่วนตำ่�กว่� เปลี่ยนแปลงมูลค่� สำ�รอง   รวมส่วนของ ส่วนน้อย   

 หม�ยเหตุ และชำ�ระแล้ว มูลค่�หุ้นส�มัญ เงินลงทุน ต�มกฎหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ของบริษัทย่อย  รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 2552	-	ตามที่รายงานไว้เดิม  2,334,609,266 (853,106,060) 33,611,759 233,460,927 6,433,194,481 8,181,770,373 5,438,703 8,187,209,076 

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

 นโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับ          

 ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ย

 อสังห�ริมทรัพย์ 6 - - - - (151,796,965) (151,796,965) - (151,796,965)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 2552	-	หลังการปรับปรุง  2,334,609,266 (853,106,060) 33,611,759 233,460,927 6,281,397,516 8,029,973,408 5,438,703 8,035,412,111 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น          

ปรับมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน  - - 10,554,046 - - 10,554,046 - 10,554,046 

ข�ยเงินลงทุนระยะย�ว  - - (33,611,759) - - (33,611,759) - (33,611,759)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - (23,057,713) - - (23,057,713) - (23,057,713)

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี  - - - - 2,227,658,875 2,227,658,875 1,677,553 2,229,336,428 

รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - - (23,057,713) - 2,227,658,875 2,204,601,162 1,677,553 2,206,278,715 

หุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยระหว่�งปี 22  8,723,600 17,447,200 - - - 26,170,800 - 26,170,800 

เงินปันผลจ่�ย 28 - - - - (747,052,661) (747,052,661) (3,037,670) (750,090,331)

หักกลบส่วนตำ่�กว่�มูลค่�

 หุ้นส�มัญกับกำ�ไรสะสม 23 - 853,106,060 - - (853,106,060) - - - 

โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

 เป็นสำ�รองต�มกฎหม�ย 24 - - - 5,727,120 (5,727,120) - - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง  - - - - - - (3,690,601) (3,690,601)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553  2,343,332,866 17,447,200 10,554,046 239,188,047 6,903,170,550 9,513,692,709 387,985  9,514,080,694

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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(หน่วย: บ�ท)
                                                        งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   ส่วนเกิน(ตำ่�กว่�)ทุน                   กำ�ไรสะสม     
 ทุนเรือนหุ้น  จ�กก�ร จัดสรรแล้ว -
  ที่ออก  ส่วนตำ่�กว่� เปลี่ยนแปลงมูลค่� สำ�รอง
 หม�ยเหตุ และชำ�ระแล้ว มูลค่�หุ้นส�มัญ เงินลงทุน ต�มกฎหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	-	ตามที่รายงานไว้เดิม  2,334,609,266 (853,106,060) (78,958,317) 233,460,927 3,541,184,144  5,177,189,960 

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับ        

 ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ 6 - - - - (173,619,073) (173,619,073)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	-	หลังการปรับปรุง  2,334,609,266 (853,106,060) (78,958,317) 233,460,927 3,367,565,071 5,003,570,887 

รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น        

ปรับมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน  - - 112,570,076 - - 112,570,076 

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - 112,570,076 - - 112,570,076 

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี (ปรับปรุงใหม่) 6  - - - - 2,290,510,908 2,290,510,908 

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - - 112,570,076 -  2,290,510,908 2,403,080,984 

เงินปันผลจ่�ย 28 - - - - (583,639,516) (583,639,516)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552  2,334,609,266 (853,106,060) 33,611,759 233,460,927 5,074,436,463 6,823,012,355

(หน่วย: บ�ท)
                                                        งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   ส่วนเกิน(ตำ่�กว่�)ทุน                   กำ�ไรสะสม     
 ทุนเรือนหุ้น  จ�กก�ร จัดสรรแล้ว -
  ที่ออก  ส่วนตำ่�กว่� เปลี่ยนแปลงมูลค่� สำ�รอง
 หม�ยเหตุ และชำ�ระแล้ว มูลค่�หุ้นส�มัญ เงินลงทุน ต�มกฎหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	-	ตามที่รายงานไว้เดิม  2,334,609,266 (853,106,060) 33,611,759 233,460,927 5,206,061,654 6,954,637,546 

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับ        

 ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ 6 - - - - (131,625,191) (131,625,191)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	-	หลังการปรับปรุง       2,334,609,266 (853,106,060) 33,611,759 233,460,927 5,074,436,463 6,823,012,355 

รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น        

ปรับมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุน  - - 76,446,111 - - 76,446,111 

ข�ยเงินลงทุนระยะย�ว  -  - (33,611,759) - - (33,611,759)

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - 42,834,352 - - 42,834,352 

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี  - - - - 2,291,561,975 2,291,561,975 

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - - 42,834,352 - 2,291,561,975  2,334,396,327 

หุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยระหว่�งปี 22 8,723,600 17,447,200 - - - 26,170,800 

เงินปันผลจ่�ย 28 - - - - (747,052,661) (747,052,661)

หักกลบส่วนตำ่�กว่�มูลค่�หุ้นส�มัญกับกำ�ไรสะสม 23 - 853,106,060 - - (853,106,060) - 

โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำ�รองต�มกฎหม�ย 24 - - - 5,727,120 (5,727,120) - 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553  2,343,332,866 17,447,200 76,446,111 239,188,047 5,760,112,597 8,436,526,821

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ใน

ประเทศไทย บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจหลักในก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย โดยมีที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนอยู่ที่ 170/57 

อ�ค�รโอเชี่ยนท�วเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชด�ภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยก�ร

แสดงร�ยก�รในงบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่ 30 มกร�คม 2552 ออก

ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543

งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษ

แปลจ�กงบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยนี้

งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

2.2 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

 ก) งบก�รเงินรวมนี้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 

(มห�ชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทฯ”) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้
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    อัตร�ร้อยละของร�ยได้ของ

   อัตร�ร้อยละของสินทรัพย์ของ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุม

   บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุม ร่วมกันที่รวมอยู่ในร�ยได้รวม

  อัตร�ร้อยละของก�รถือหุ้น ร่วมกันที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่

 บริษัท โดยบริษัทฯ รวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม                         

 2553 2552 2553 2552 2553 2552

      (ปรับปรุงใหม่)

บริษัทย่อย

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้

 ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

 (เดิมชื่อ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

 (ประเทศไทย) จำ�กัด) และบริษัทย่อย 100 100 8 - - -

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด

 (เดิมชื่อ "บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์

 (ส�ทร) จำ�กัด") 100 - 5 - - -

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด

 (เดิมชื่อ "บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์

 (รัชด�) จำ�กัด") 100 - 4 - 13 -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด   100 100 4 4 - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด 100 100 2 3 4 10

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  จำ�กัด

(บริษัทซึ่งเกิดขึ้นหลังควบรวมกิจก�ร)  100 - 2 - - -

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัดและบริษัทย่อย  100 100 - - - -

บริษัท สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด  100 100 - - - -

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สม�ร์ท จำ�กัด 100 75 - - - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) จำ�กัด  - 100 - 3 - 3

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัดและบริษัทย่อย  - 100 - 2 - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) จำ�กัด - 100 - 1 - 3

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - 100 - 1 - 3

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด - 100 - - - -

กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน      

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด

 (เดิมชื่อ "บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์

 (รัชด�) จำ�กัด") - 51 - 4 - -

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด

 (เดิมชื่อ "บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์

 (ส�ทร) จำ�กัด") - 51 - 3 - -

เมื่อวันที่ 20 พฤษภ�คม 2553 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯมีมติพิเศษอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยเป็น “บริษัท บ�งกอกรุ่งเรือง จำ�กัด” โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่ 21 พฤษภ�คม 2553
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ต่อม�เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน 2553 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่�วมีมติพิเศษอนุมัติให้เปลี่ยน

ชื่อบริษัทย่อยเป็น “บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด” โดยบริษัทย่อยดังกล่�วได้จดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2553

เมื่อวันที่ 30 กันย�ยน 2553 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บ�งกอกรุ่งโรจน์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เอสคิวอี 

คอนสตรัคช่ัน จำ�กัด” โดยบริษัทย่อยดังกล่�วได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกับกระทรวงพ�ณิชย์เม่ือวันท่ี 1 ตุล�คม 2553

ในระหว่�งปี 2553 บริษัทฯมีก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งก�รถือหุ้นในบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันต�ม

ที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ 11 และ 12

ข) บริษัทฯนำ�งบก�รเงินของบริษัทย่อยม�รวมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้ม� (วันที่บริษัทฯ

มีอำ�น�จในก�รควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

ค) งบก�รเงินของบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้จัดทำ�ขึ้นโดยมีรอบระยะเวล�บัญชีและใช้นโยบ�ย

ก�รบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน ร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระ

สำ�คัญได้ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว 

จ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันในบัญชีของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันแล้ว 

ฉ) ส่วนเกินของร�ค�เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ลงทุนจะแสดงเป็นค่�คว�มนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภ�ยใต้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบดุลรวม 

ช) งบก�รเงินรวมได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน ร�ยได้ และค่�ใช้จ่�ยของกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน โดยใช้วิธีรวมต�ม

สัดส่วนตั้งแต่วันท่ีได้ม�จนถึงวันที่กิจก�รที่ควบคุมร่วมกันเปลี่ยนสถ�นะเป็นบริษัทย่อยต�มร�ยละเอียดที่

กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ 12

ซ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือข�ดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น

ของ บริษัทฯ และแสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในงบกำ�ไรข�ดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

2.3 บริษัทฯได้จัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเพื่อประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจก�รที่

ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมต�มวิธีร�ค�ทุน
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3. ก�รประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับปรับปรุงและม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ต�มร�ย

ละเอียดข้�งล่�งนี้ 

ก) ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2554 (เว้นแต่

แม่บทก�รบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

 แม่บทก�รบัญชี (ปรับปรุง 2552) 

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้�คงเหลือ

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณ 

  ก�รท�งบัญชี และข้อผิดพล�ด

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญ�ก่อสร้�ง

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญ�เช่�

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) ร�ยได้

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักง�น

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนก�รกู้ยืม

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่ 

  เกี่ยวข้องกัน

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 26  ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์ 

  เมื่อออกจ�กง�น

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 29  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่      

  เงินเฟ้อรุนแรง

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในก�รร่วมค้�

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำ�ไรต่อหุ้น

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบก�รเงินระหว่�งก�ล

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น และ 

  สินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน



รายงานประจำป 2553
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

92

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 2 ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) ก�รรวมธุรกิจ

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�ร 

  ดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 6 ก�รสำ�รวจและประเมินค่�แหล่งทรัพย�กรแร่

 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 15 สัญญ�ก�รก่อสร้�งอสังห�ริมทรัพย์

ข) ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 ภ�ษีเงินได้

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล และ 

  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือ 

  จ�กรัฐบ�ล

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�  

  แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินสำ�หรับปีที่

เริ่มใช้ม�ตรฐ�นก�รบัญชีดังกล่�ว ยกเว้นม�ตรฐ�นก�รบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่�ยบริห�รค�ดว่�จะมีผลกระทบต่องบก�รเงิน

ในปีที่นำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีดังกล่�วม�ถือปฏิบัติ 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับนี้กำ�หนดให้กิจก�รรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักง�นเป็นค่�ใช้จ่�ย เมื่อกิจก�รได้รับบริก�ร

จ้�งง�นจ�กพนักง�นแล้ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกิจก�รจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักง�น

เนื่องจ�กเกษียณอ�ยุหรือจ�กโครงก�รผลประโยชน์อื่นที่ให้กับพนักง�นโดยใช้ก�รคำ�นวณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกัน

ภัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักง�นดังกล่�วเมื่อเกิดร�ยก�ร

ปัจจุบันฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯอยู่ระหว่�งก�รประเมินผลกระทบที่อ�จมีต่องบก�รเงินในปีที่เริ่มนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

ฉบับนี้ม�ถือปฏิบัติ

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับนี้กำ�หนดให้กิจก�รระบุผลแตกต่�งชั่วคร�วที่เกิดจ�กคว�มแตกต่�งของมูลค่�สินทรัพย์และหนี้

สินระหว่�งเกณฑ์ท�งบัญชีและภ�ษีอ�กร เพื่อรับรู้ผลกระทบท�งภ�ษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด 

ปัจจุบันฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯอยู่ระหว่�งก�รประเมินผลกระทบที่อ�จมีต่องบก�รเงินในปีที่เริ่มนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

ฉบับนี้ม�ถือปฏิบัติ
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4. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 ก�รรับรู้ร�ยได้

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ร�ยได้จ�กก�รข�ยบ้�นพร้อมที่ดิน/หน่วยในอ�ค�รชุด/ที่ดิน รับรู้เป็นร�ยได้ทั้งจำ�นวนเมื่อมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยดังกล่�วแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในสัญญ�จะซื้อข�ย

รายได้ค่าบริการ

ร�ยได้ค่�บริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้วโดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในก�รรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ต้นทุนก�รข�ยบ้�นพร้อมที่ดิน/หน่วยในอ�ค�รชุด บันทึกต�มต้นทุนก�รพัฒน�ทั้งหมดของโครงก�รที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 

(โดยคำ�นึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง) โดยแบ่งสรรต้นทุนให้แก่บ้�นพร้อมที่ดิน/หน่วยในอ�ค�รชุด ต�มเกณฑ์มูลค่�ข�ยและ

เกณฑ์พื้นที่ และรับรู้เป็นต้นทุนต�มก�รรับรู้ร�ยได้

ต้นทุนก�รข�ยที่ดินจะรับรู้เป็นต้นทุนต�มก�รรับรู้ร�ยได้

4.3 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึง

กำ�หนดจ่�ยคืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้ก�รค้�

ลูกหนี้ก�รค้�แสดงมูลค่�ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดย

ประม�ณท่ีอ�จเกิดข้ึนจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์

อ�ยุหนี้ 

4.5 สินค้�คงเหลือ

บริษัทฯตีร�ค�สินค้�คงเหลือต�มร�ค�ทุนหรือมูลค่�สุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะตำ�่กว่� โดยมีร�ยละเอียดก�รคำ�นวณ

ร�ค�ทุนดังนี้

ที่ดิน

ที่ดินที่ซื้อม�บันทึกต�มร�ค�ทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก (แยกต�มแต่ละโครงก�ร) และจะรับรู้เป็นต้นทุนต�มก�รรับรู้

ร�ยได้ 



รายงานประจำป 2553
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

94

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี

ดอกเบี้ยจ่�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�โครงก�รบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่�ยรอตัดตั้งพักไว้ และจะหยุดบันทึกเมื่อมีก�รโอน

กรรมสิทธิ์ในอสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งดอกเบี้ยรอตัดดังกล่�วบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้�คงเหลือและจะรับรู้เป็นต้นทุนต�ม

ก�รรับรู้ร�ยได้โดยวิธีถัวเฉลี่ย (แยกต�มแต่ละโครงก�ร)

ค่าสาธารณูปโภค

ร�ยจ่�ยเกี่ยวกับก�รก่อสร้�งถนน ไฟฟ้� ประป�และส�ธ�รณูปโภคส่วนกล�งอื่น ๆ บันทึกไว้ในบัญชีค่�ส�ธ�รณูปโภคซึ่ง

ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้�คงเหลือ โดยจะตัดจ่�ยเป็นต้นทุนข�ยต�มก�รรับรู้ร�ยได้ 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี

ร�ยจ่�ยเกี่ยวข้องกับก�รเตรียมก�รและพัฒน�โครงก�รก่อนก�รเปิดข�ยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้�คงเหลือ โดยจะ

ตัดจ่�ยเป็นต้นทุนต�มก�รรับรู้ร�ยได้

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี

ร�ยจ่�ยเกี่ยวข้องกับก�รเตรียมก�รและพัฒน�โครงก�รก่อนก�รเปิดข�ยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้�คงเหลือ โดยจะ

ตัดจ่�ยเป็นต้นทุนต�มก�รรับรู้ร�ยได้

4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้�แสดงต�มมูลค่�ยุติธรรม ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึก

เป็นกำ�ไรหรือข�ดทุนในงบกำ�ไรข�ดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยแสดงต�มมูลค่�ยุติธรรม ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์ดัง

กล่�วบันทึกเป็นร�ยก�รต่�งห�กในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกเป็นกำ�ไรหรือข�ดทุนในงบกำ�ไรข�ดทุนเมื่อได้

จำ�หน่�ยหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุนตัด

จำ�หน่�ย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตำ่�กว่�มูลค่�ตร�ส�รหนี้ต�มอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัด

จำ�หน่�ย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นร�ยก�รปรับกับดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อ

ก�รด้อยค่� (ถ้�มี)  

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินรวมแสดงมูลค่�ต�มวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ก�รร่วมค้�และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุน
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มูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์ในคว�มต้องก�รของตล�ดคำ�นวณจ�กร�ค�เสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของ

ปี ส่วนมูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รหนี้คำ�นวณโดยใช้อัตร�ผลตอบแทนที่ประก�ศโดยสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย มูลค่�

ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจ�กมูลค่�สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีก�รโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจ�กประเภทหน่ึงไปอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯจะปรับมูลค่�ของเงินลงทุนดังกล่�วใหม่

โดยใช้มูลค่�ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่�งระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีและมูลค่�ยุติธรรม ณ วัน

ที่โอนได้บันทึกเป็นร�ยก�รกำ�ไรหรือข�ดทุนในงบกำ�ไรข�ดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตำ่�กว่�) ทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

มูลค่�ในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีก�รโอนเปลี่ยน

เมื่อมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน ผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่�ต�มบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็นร�ย

ได้หรือค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุน

4.7 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ของสินทรัพย์ (ถ้�มี) 

ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5 ปี

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง  - 20 ปี

สโมสร สระว่�ยนำ้�และสน�มเด็กเล่น  - 20 ปี

ห้องชุดให้เช่� - 20 ปี

บ้�นตัวอย่�งและสำ�นักง�นข�ย  - 5 ปี

เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  - 5 ปี

ย�นพ�หนะ - 5 ปี

สินทรัพย์ถ�วรอื่น  - 5 ปี

สำ�หรับที่ดินบ่อทร�ยคำ�นวณค่�เสื่อมสิ้นต�มปริม�ณทร�ยที่ขุดได้ ซึ่งวิศวกรของบริษัทฯค�ดว่�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น 

ที่ดินดังกล่�วจะขุดทร�ยได้จำ�นวน 2.9 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร (บ่อทร�ยอยู่ที่จังหวัดก�ญจนบุรีมีพื้นที่จำ�นวน 155 ไร่) 

ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่�งติดตั้ง

บริษัทฯตัดร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ออกจ�กบัญชี เมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ (ผล

ต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์กับมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกำ�ไร

ข�ดทุนเมื่อบริษัทฯตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ม�จ�กก�รรวมธุรกิจต�มมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ 

วันท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้ม�จ�กก�รอ่ืน บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์น้ันต�มร�ค�ทุน 

ภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�รเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�ร

ด้อยค่�สะสม (ถ้�มี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดอย่�งมีระบบตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่�สินทรัพย์น้ันเกิดก�รด้อยค่� 

บริษัทฯจะทบทวนระยะเวล�ก�รตัดจำ�หน่�ยและวิธีก�รตัดจำ�หน่�ยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่�วทุกสิ้นปีเป็นอย่�ง

น้อย ค่�ตัดจำ�หน่�ยรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้ 

 อ�ยุก�รให้ประโยชน์

ส่วนเกินมูลค่�โครงก�ร ต�มมูลค่�ก�รโอนของโครงก�ร

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 ปี

4.9 ค่�คว�มนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของค่�คว�มนิยมในร�ค�ทุน ซึ่งเท่�กับต้นทุนก�รรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่�มูลค่�ยุติธรรม

ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม� ห�กมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม�สูงกว่�ต้นทุนก�รรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วน

ที่สูงกว่�นี้เป็นกำ�ไรในงบกำ�ไรข�ดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่�คว�มนิยมต�มร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม และจะทดสอบก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมทุกปี

หรือเมื่อใดก็ต�มที่มีข้อบ่งชี้ของก�รด้อยค่�เกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รทดสอบก�รด้อยค่� บริษัทฯจะปันส่วนค่�คว�มนิยมที่เกิดขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�รให้กับหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจ�ก

ก�รรวมกิจก�ร และบริษัทฯจะทำ�ก�รประเมินมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

ร�ยก�ร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ห�กมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในงบกำ�ไรข�ดทุน และบริษัทฯไม่ส�ม�รถ

กลับบัญชีข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ได้ในอน�คต

4.10 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ

ควบคุมไม่ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจ�กนี้บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�ง

อ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ ที่มีอำ�น�จ

ในก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ
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4.11 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ 

บริษัทฯ ห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� และจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมเป็นร�ยปี

บริษัทฯรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เม่ือมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของ

สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนหม�ยถึงมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค่�จ�ก

ก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� ในก�รประเมินมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประม�ณก�รกระแสเงินสด

ในอน�คตท่ีกิจก�รค�ดว่�จะได้รับจ�กสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่�ปัจจุบันโดยใช้อัตร�คิดลดก่อนภ�ษีที่

สะท้อนถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงในสภ�พตล�ดปัจจุบันของเงินสดต�มระยะเวล�และคว�มเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพ�ะ

ของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจ�รณ�อยู่ ในก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ย บริษัทฯใช้แบบจำ�ลองก�รประเมิน

มูลค่�ที่ดีที่สุดซึ่งเหม�ะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่กิจก�รส�ม�รถจะได้ม�จ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์หัก

ด้วยต้นทุนในก�รจำ�หน่�ย โดยก�รจำ�หน่�ยนั้นผู้ซื้อกับผู้ข�ยมีคว�มรอบรู้และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อ

รองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในงบกำ�ไรข�ดทุน 

ห�กในก�รประเมินก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่�ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ที่รับรู้

ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประม�ณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับร�ยก�รผล

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รที่ใช้กำ�หนดมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับ

คืนภ�ยหลังจ�กก�รรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ครั้งล่�สุด โดยมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รกลับ

ร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ต้องไม่สูงกว่�มูลค่�ต�มบัญชีที่ควรจะเป็นห�กกิจก�รไม่เคยรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�ร

ด้อยค่�ของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไป

ยังงบกำ�ไรข�ดทุนทันที

4.12 ต้นทุนก�รกู้ยืม

ต้นทุนก�รกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในก�รจัดห�หรือก่อสร้�งสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวล�น�นในก�รทำ�ให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้

หรือข�ย ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นร�ค�ทุนของสินทรัพย์จนกว่�สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภ�พพร้อมที่จะใช้ได้ต�มที่มุ่งประสงค์  

ส่วนต้นทุนก�รกู้ยืมอื่นถือเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร ต้นทุนก�รกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิด

ขึ้นจ�กก�รกู้ยืมนั้น

4.13 สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

สัญญ�ระยะย�วเพื่อเช่�สินทรัพย์โดยที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่�

จะจัดเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น เงินที่ต้องจ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นสุทธิจ�กสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจ�กผู้ให้เช่�

จะบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�นั้น ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รยกเลิกสัญญ�เช่�

ดำ�เนินง�นก่อนหมดอ�ยุก�รเช่� เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่�ยให้แก่ผู้ให้เช่�จะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในรอบระยะเวล�บัญชีที่ก�ร

ยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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4.14 ผลประโยชน์พนักง�น

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิด

ร�ยก�ร

บริษัทฯได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญให้แก่พนักง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งจะบันทึกร�ยก�รใน

งบก�รเงินเมื่อมีก�รใช้สิทธิ

4.15 ประม�ณก�รหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี

คว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯ

ส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ

4.16 ภ�ษีเงินได้

บริษัทฯบันทึกภ�ษีเงินได้ต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษี

ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

5. ก�รใช้ดุลยพินิจ และประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ
ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�ร

ในเรื่องที่มีคว�มไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงใน

งบก�รเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณ

ก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

สัญญ�เช่� 

ในก�รพิจ�รณ�ประเภทของสัญญ�เช่�ว่�เป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รได้ใช้

ดุลยพินิจในก�รประเมินเงื่อนไขและร�ยละเอียดของสัญญ�เพ่ือพิจ�รณ�ว่�บริษัทฯได้โอนหรือรับโอนคว�มเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่�ดังกล่�วแล้วหรือไม่

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในก�รประม�ณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุน

ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กลูกหนี้แต่ละร�ย โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต อ�ยุของหนี้ที่คงค้�งและสภ�วะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯจะตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่�ยบริห�รใช้ดุลยพินิจใน

ก�รพิจ�รณ�ว่�มูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญและเป็นระยะเวล�น�นหรือเม่ือมีข้อบ่งชี้

ของก�รด้อยค่� ก�รที่จะสรุปว่�เงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวล�น�นหรือไม่นั้นจำ�เป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�ร
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ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และค่�เสื่อมร�ค�

ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รใช้ง�นและมูลค่�

ซ�กเมื่อเลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รใช้ง�นและมูลค่�ซ�กใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเช่น

นั้นเกิดขึ้น

นอกจ�กนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึกข�ดทุน

จ�กก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�ร

จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่�คว�มนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในก�รบันทึกและวัดมูลค่�ของค่�คว�มนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้ม� ตลอดจนก�รทดสอบก�รด้อยค่�

ในภ�ยหลัง ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตจ�กสินทรัพย์ หรือ หน่วยของ

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งก�รเลือกอัตร�คิดลดที่เหม�ะสมในก�รคำ�นวณห�มูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสด

นั้นๆ

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ย ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินผลของ

คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่�จะไม่มีคว�มเสียห�ยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�ว ณ วันที่ในงบ

ก�รเงิน

6. ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์
ในปี 2553 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้เปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้จ�ก

ก�รข�ยบ้�นพร้อมที่ดิน และหน่วยในอ�ค�รชุดจ�กวิธีต�มอัตร�ส่วนของง�นที่ทำ�เสร็จเป็นวิธีรับรู้ร�ยได้ทั้งจำ�นวน

เมื่อมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ กล่�วคือเมื่อง�นก่อสร้�งเสร็จต�มสัญญ�และมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อหลังจ�กได้

รับชำ�ระจ�กผู้ซื้อครบถ้วนแล้วเพื่อให้เป็นไปในแนวท�งเดียวกันกับม�ตรฐ�นก�รบัญชีระหว่�งประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องร�ยได้ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกร�คม 2554

ในก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีดังกล่�ว บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้ปรับย้อนหลังงบก�รเงิน

งวดก่อนที่นำ�ม�แสดงเปรียบเทียบเสมือนว่�บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้รับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ย

อสังห�ริมทรัพย์เป็นร�ยได้ทั้งจำ�นวนเมื่อมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ม�โดยตลอด ผลสะสมของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย

ก�รบัญชีดังกล่�วได้แสดงไว้ในหัวข้อ ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีเกี่ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ย

อสังห�ริมทรัพย์ ในงบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว 

ผลกระทบของร�ยก�รปรับปรุงที่มีต่องบดุล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 และงบกำ�ไรข�ดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของแต่ละปีมีดังนี้
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 (หน่วย: บ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2553 2552 2553 2552

งบดุล     

ลูกหนี้ก�รค้�เพิ่มขึ้น 31,504 31,504 31,504 31,504

มูลค่�ง�นที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บลดลง (30,832,279) (68,748,541) (30,832,279) (33,186,204)

สินค้�คงเหลือเพิ่มขึ้น 116,304,080 220,943,445 32,746,911 172,006,751

ร�ยได้รับล่วงหน้�เพิ่มขึ้น 162,245,684 304,848,561 23,409,700 270,811,605

หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง (7,105,632) (825,189) (1,944,069) (334,363)

กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรลดลง (69,636,747) (151,796,965) (19,519,495) (131,625,191)

 (หน่วย: บ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2553 2552 2553 2552

งบกำ�ไรข�ดทุน    

ร�ยได้จ�กก�รข�ยเพิ่มขึ้น 183,220,651 203,502,088 249,755,830 143,910,039

ต้นทุนข�ยเพิ่มขึ้น 106,409,455 141,922,411 139,259,840 101,715,547

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย(ค่�ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ)

 เพิ่มขึ้น(ลดลง) (6,191,294) 196,778 (1,609,706) 200,610

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 เพิ่มขึ้น 83,002,490 61,382,900 112,105,696 41,993,882

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นเพิ่มขึ้น(บ�ท) 0.04 0.03 0.05 0.02

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น(บ�ท) 0.04 - 0.05 -

7. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

 (หน่วย: บ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2553 2552 2553 2552

เงินสด 212,496,091 536,720,538 191,092,360 416,654,860

เงินฝ�กธน�ค�ร 171,461,825 1,200,238,469 77,615,873 696,287,076

กองทุนทห�รไทยธนรัฐ 819,015 - 819,015 -

รวม 384,776,931 1,736,959,007 269,527,248 1,112,941,936

หัก: เงินฝ�กธน�ค�รที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้ (29,362,200) (28,763,766) (23,728,390) (14,551,699)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 355,414,731 1,708,195,241 245,798,858 1,098,390,237

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 เงินฝ�กออมทรัพย์ และกองทุนทห�รไทยธนรัฐมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (2552: 

เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�มีอัตร�ดอกเบี้ยอยู่ระหว่�งร้อยละ 0.25 ถึง 1.00 ต่อปี)

เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีข้อจำ�กัดในก�รใช้ข้�งต้นเป็นเงินฝ�กธน�ค�รซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำ�ไปว�งไว้กับธน�ค�ร

เพื่อเป็นประกันหนังสือคำ้�ประกันที่ธน�ค�รออกให้ในน�มของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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8. ลูกหนี้ก�รค้�

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ก�รค้� ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 เป็นลูกหนี้กับกิจก�รอื่นซึ่งส�ม�รถแยกต�มอ�ยุ

หนี้ที่ค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระได้ดังนี้
 (หน่วย: บ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2553 2552 2553 2552

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ระยะเวล�ค้�งชำ�ระ

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระหนี้ 2,852,119 2,083,681 - -

เกินกำ�หนดชำ�ระ    

 ไม่เกิน 12 เดือน 5,517,395 1,679,897 - 200,000

 ม�กกว่� 12 เดือนขึ้นไป 16,957,573 16,720,306 16,478,802 16,510,306

รวมลูกหนี้ก�รค้� 25,327,087 20,483,884 16,478,802 16,710,306

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,478,802) (16,588,802) (16,478,802) (16,478,802)

ลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ 8,848,285 3,895,082 - 231,504

(หน่วย: บ�ท)
    งบก�รเงินรวม
    ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�
 ร�ค�ทุน สินค้�คงเหลือ สินค้�คงเหลือ - สุทธิ
   2553 2552  2553  2552  2553  2552
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
ที่ดิน  14,564,279,520 11,053,858,537 (29,151,354) (32,139,932) 14,535,128,166 11,021,718,605
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  491,310,653 297,597,083 - - 491,310,653 297,597,083
ง�นระหว่�งก่อสร้�ง  4,136,260,576 3,261,539,481 (428,358) (428,358) 4,135,832,218 3,261,111,123
ง�นส�ธ�รณูปโภค  1,085,012,776 399,040,397 - - 1,085,012,776 399,040,397
ดอกเบี้ยจ่�ยรอตัดบัญชี  627,750,593 529,191,970 (118,368,574) (123,073,615) 509,382,019 406,118,355
ค่�ใช้จ่�ยพัฒน�โครงก�ร
 รอตัดบัญชี 590,515,830 348,458,723 - - 590,515,830 348,458,723
รวม 21,495,129,948 15,889,686,191 (147,948,286) (155,641,905) 21,347,181,662 15,734,044,286

9. สินค้�คงเหลือ

(หน่วย: บ�ท)
    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
    ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�
   ร�ค�ทุน สินค้�คงเหลือ สินค้�คงเหลือ - สุทธิ
   2553 2552  2553  2552  2553  2552
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
ที่ดิน  10,491,824,453 8,886,227,019 (10,259,300) (10,259,300) 10,481,565,153 8,875,967,719
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  446,450,597 249,065,454 - - 446,450,597 249,065,454
ง�นระหว่�งก่อสร้�ง  3,025,133,730 2,538,551,943 - - 3,025,133,730 2,538,551,943
ง�นส�ธ�รณูปโภค  1,001,072,261 338,423,020 - - 1,001,072,261 338,423,020
ดอกเบี้ยจ่�ยรอตัดบัญชี  431,101,718 255,644,620 - - 431,101,718 255,644,620
ค่�ใช้จ่�ยพัฒน�โครงก�ร
 รอตัดบัญชี 392,983,802 221,265,514 - - 392,983,802 221,265,514
รวม 15,788,566,561 12,489,177,570 (10,259,300) (10,259,300) 15,778,307,261 12,478,918,270
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บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันมีร�ยละเอียดสำ�หรับโครงก�รที่ดำ�เนินก�รอยู่ดังนี้

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552

จำ�นวนโครงก�รที่ดำ�เนินก�รอยู่ต้นปี 35 33 25 24

จำ�นวนโครงก�รที่ปิดแล้ว (12) (8) (10) (6)

จำ�นวนโครงก�รที่เปิดใหม่ 18 10 15 7

จำ�นวนโครงก�รที่ดำ�เนินก�รอยู่สิ้นปี 41 35 30 25

มูลค่�ซื้อข�ยที่ได้ทำ�สัญญ�แล้วทั้งสิ้น 44,111 38,669 29,127 25,628

(ล้�นบ�ท)

คิดเป็นร้อยละของยอดข�ยรวมของโครงก�ร    

 ที่เปิดดำ�เนินก�รอยู่ 92.02 95.19 89.72 96.24

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552

ต้นทุนก�รกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน

 ของสินค้�คงเหลือ (พันบ�ท) 375,239 211,479 306,596 138,107

อัตร�ก�รตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี)  4.25 - 6.00 4.00 - 6.25 4.25 - 5.24 4.35 - 5.75

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำ�ที่ดินซึ่งมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 14,605.60 ล้�นบ�ท 

(เฉพ�ะกิจก�ร: 10,644.17 ล้�นบ�ท) ไปจดจำ�นองไว้กับธน�ค�รเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกู้ยืมจ�กธน�ค�รต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ 18 และ 19

ในระหว่�งปี บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันได้รวมต้นทุนก�รกู้ยืมเข้�เป็นต้นทุนของสินค้�คงเหลือ 

โดยคำ�นวณจ�กอัตร�ก�รตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตร�ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของเงินกู้ดังนี้
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10. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่�งปี บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้อง

กัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�ร

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจโดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)
 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

   2553 2552 2553 2552

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

ร�ยได้จ�กก�รข�ย - - 30,630 12,459 ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�

ร�ยได้ค่�บริก�ร - - 26,700 - ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมก�รคำ้�ประกัน - - 1,931 3,674 อัตร�ร้อยละ 1.00 ต่อปีของ 

      ภ�ระคำ้�ประกันคงค้�งถัวเฉล่ีย

ร�ยได้ค่�เช่� - - 1,350 1,350 ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�

ดอกเบี้ยรับ - - 85,824 46,411 อตัร�ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.85 -  

      6.00 ต่อปี (2552: ร้อยละ  

      4.00 - 6.25 ต่อปี)

ดอกเบี้ยจ่�ย - - 51,588 37,714 อตัร�ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.85 -  

      6.00 ต่อปี (2552: ร้อยละ  

      4.00 - 6.25 ต่อปี)

ค่�ใช้จ่�ยอื่น - - 15,607 9,767 ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อที่ดิน - - 27,000 20,805 ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�

รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

ร�ยได้ค่�บริก�ร 59,480 40,700 121,387 83,061 ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและ

 บริษัทย่อยของบริษัทร่วม     

ซื้อวัสดุก่อสร้�ง 20,344 19,099 18,819 17,354 ร�ค�ที่เทียบเคียงกับบุคคล 

      ภ�ยนอก

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

ซื้อวัสดุก่อสร้�ง 6,352 9,638 6,102 9,638 ร�ค�ที่เทียบเคียงกับบุคคล 

      ภ�ยนอก

ค่�เช่�จ่�ย 4,982 4,982 4,982 4,982 ร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�
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(หน่วย: บ�ท)
 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552

ดอกเบ้ียค้�งรับ - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - - 45,227,398 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (สุขุมวิท) จำ�กัด - - 34,318,632 3,857,862

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด - - 2,831,014 -

บริษัท สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด - - 765,176 1,400,491

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด - - 332,811 -

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด - - 201,205 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ส�ทร) จำ�กัด - - - 27,954,399

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด - - - 1,014,606

บริษัท ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - - - 532,078

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จำ�กัด - - - 112,833

รวมดอกเบ้ียค้�งรับ - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน - - 83,676,236 34,872,269

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน    

บริษัทย่อย    

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - - 1,511,877,000 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (สุขุมวิท) จำ�กัด - - 588,064,270 382,564,270

บริษัท สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด - - 31,000,000 28,000,000

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด - - 17,800,000 -

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด - - 17,000,000 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ส�ทร) จำ�กัด - - - 402,500,000

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จำ�กัด - - - 64,000,000

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด  - - - 19,987,000

บริษัท ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - - - 16,800,000

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน - - 2,165,741,270 913,851,270

เจ้�หน้ีก�รค้� - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน    

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จำ�กัด  2,387,445 2,406,060 2,180,512 2,109,231

บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จำ�กัด (มห�ชน)  - 4,071,108 - 4,071,108

รวมเจ้�หน้ีก�รค้� - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 2,387,445 6,477,168 2,180,512 6,180,339

ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 มีร�ยละเอียดดังนี้
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(หน่วย: บ�ท)
 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552

ดอกเบ้ียค้�งรับ - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จำ�กัด

(บริษัทซ่ึงเกิดข้ึนหลังควบรวมกิจก�ร)  - - 93,096,527 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จำ�กัด - - 2,864,975 -

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด - - 142,520 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด  - - - 34,147,250

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภ�) จำ�กัด - - - 7,112,351

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด - - - 4,814,742

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด - - - 455,489

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - - - 118,263

รวมดอกเบ้ียค้�งจ่�ย - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน - - 96,104,022 46,648,095

เงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน    

บริษัทย่อย    

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จำ�กัด

(บริษัทซ่ึงเกิดข้ึนหลังควบรวมกิจก�ร)  - - 827,400,000 -

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด - - 360,000,000 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จำ�กัด - - 54,400,000 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภ�) จำ�กัด - - - 301,000,000

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด  - - - 253,300,000

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด - - - 145,800,000

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - - - 12,000,000

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด - - - 9,300,000

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน - - 1,241,800,000 721,400,000

เจ้�หน้ีเงินประกันผลง�น - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน    

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

(2552: มีสถ�นะเป็นบริษัทร่วม) 921,054 921,054 921,054 921,054

รวมเจ้�หน้ีเงินประกันผลง�น - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 921,054 921,054 921,054 921,054
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เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมข้�งต้นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญ�ใช้เงินซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คำ้�ประกันและครบกำ�หนดชำ�ระ

คืนเมื่อทวงถ�ม

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ในปี 2553 และ 2552 บริษัทฯมีค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับเงินเดือน โบนัส ค่�เบี้ยประชุมและเงินบำ�เหน็จของกรรมก�รและ          

ผู้บริห�รเป็นจำ�นวนเงิน 79.6 ล้�นบ�ท และ 68.9 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 

ภ�ระคำ้�ประกันกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภ�ระจ�กก�รคำ้�ประกันให้กับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 31.3 ก)

(หน่วย: บ�ท)

  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ในระหว่�งปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 ชื่อบริษัท 31 ธันว�คม 2552 ให้กู้เพิ่ม รับชำ�ระ 31 ธันว�คม 2553

บริษัทย่อย

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - 2,394,377,000 (882,500,000) 1,511,877,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด 382,564,270 344,000,000 (138,500,000) 588,064,270

บริษัท สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 28,000,000 14,500,000 (11,500,000) 31,000,000

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด - 55,800,000 (38,000,000) 17,800,000

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด - 17,000,000 - 17,000,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) จำ�กัด  402,500,000 - (402,500,000) -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด 64,000,000 - (64,000,000) -

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด  19,987,000 28,300,000 (48,287,000) -

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 16,800,000 - (16,800,000) -

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด - 956,000,000 (956,000,000) -

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด - 10,000,000 (10,000,000) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 913,851,270 3,819,977,000 (2,568,087,000) 2,165,741,270

(หน่วย: บ�ท)

  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  ยอดคงเหลือ  ในระหว่�งปี  ยอดคงเหลือ

  ณ วันที่   รับโอน (โอน) ณ วันที่

  31 ธันว�คม   หนี้สินจ�กก�ร 31 ธันว�คม

 ชื่อบริษัท 2552 กู้เพิ่ม จ่�ยชำ�ระ ควบรวมกิจก�ร 2553

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  จำ�กัด

 (บริษัทซึ่งเกิดขึ้นหลังควบรวมกิจก�ร)  - 445,800,000 (288,000,000) 669,600,000 827,400,000

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด - 428,000,000 (68,000,000) - 360,000,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด - 190,900,000 (136,500,000) - 54,400,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) จำ�กัด 301,000,000 - - (301,000,000) -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด  253,300,000 - (29,500,000) (223,800,000) -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด 145,800,000 - (1,000,000) (144,800,000) -

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 12,000,000 - (12,000,000) - -

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด  9,300,000 - (9,300,000) - -

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด - 65,000,000 (65,000,000) - -

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด - 60,000,000 (60,000,000) - -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 721,400,000 1,189,700,000 (669,300,000) - 1,241,800,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่�งปี 2553 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันมีก�รเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 (หน่วย: บ�ท)
   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
          เงินปันผลรับ
       ค่�เผ่ือ  สำ�หรับปี
 สัดส่วน ก�รด้อยค่� เงินลงทุนใน ส้ินสุดวันท่ี
 ช่ือบริษัท  ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำ�ระแล้ว เงินลงทุน ร�ค�ทุน เงินลงทุน บริษัทย่อย-สุทธิ 31 ธันว�คม

 2553 2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553 2552

 ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 430,000,000 - 100 - 839,045,620 - - - 839,045,620 - - -

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 589,238,000 - 100 - 643,511,300 - - - 643,511,300 - - -

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี

 ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด และบริษัทย่อย พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 500,000,000 20,000,000 100 100 499,999,940 19,999,940 - - 499,999,940 19,999,940 - 28,799,914

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  จำ�กัด

 (บริษัทซ่ึงเกิดข้ึนหลังควบรวมกิจก�ร)  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 895,833,900 - 100 - 407,102,839 - - - 407,102,839 - 197,080,000 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 300,000,000 300,000,000 100 100 294,016,000 294,016,000 - - 294,016,000 294,016,000 101,999,796 599,998,800

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด และบริษัทย่อย  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 10,000,000 10,000,000 100 100 9,999,940 9,999,940 - - 9,999,940 9,999,940 - 4,449,973

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (สุขุมวิท) จำ�กัด  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 10,000,000 10,000,000 100 100 9,999,920 9,999,920 - - 9,999,920 9,999,920 - -

บริษัท สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ให้บริก�ร 5,000,000 5,000,000 100 100 4,899,960 4,899,940 (4,899,940) (4,899,940) 20 - - -

บริษัท กรุงเทพ ซิต้ีสม�ร์ท จำ�กัด ให้บริก�ร 4,000,000 4,000,000 100 75 4,141,920 3,000,400 - - 4,141,920 3,000,400 9,001,200 1,328,073

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัดและบริษัทย่อย  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ - 660,000,000 - 100 - 191,399,983 - - - 191,399,983 24,960,000 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภ�) จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ - 85,733,851 - 100 - 92,327,035 - - - 92,327,035 12,211,427 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ - 100,000,000 - 100 - 73,082,527 - - - 73,082,527 9,999,994 27,999,983

บริษัท ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ - 40,000,000 - 100 - 40,143,940 - - - 40,143,940 59,999,910 -

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (ส�ทร) จำ�กัด  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ - 10,000,000 - 100 - 9,999,400 - - - 9,999,400 49,997,000 -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      2,712,717,439 748,869,025 (4,899,940) (4,899,940) 2,707,817,499 743,969,085 465,249,327 662,576,743

11.1 เงินลงทุนในหุ้นส�มัญของบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)

         มูลค่�เงินลงทุนต�ม

      ทุนชำ�ระ สัดส่วน ร�ค�ทุน วิธีส่วนได้เสีย 

 ชื่อบริษัท ประเภทกิจก�ร แล้ว ก�รลงทุน 2553 2552 2553 2552

      ร้อยละ

เงินลงทุนของบริษัท เดอะแวลู

 พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด        

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด รับเหม�ก่อสร้�ง 50,000,000 100 49,999,970 - 46,310,432 -

เงินลงทุนของบริษัท ทองหล่อ

 เรสซิเดนซ์ จำ�กัด        

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่

 พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 1,000,000 100 1,100,000 1,100,000 3,857,758 5,188,989

เงินลงทุนของบริษัท เอเชี่ยน

 พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด       

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

 โฮลดิ้ง จำ�กัด บริห�รสินทรัพย์ 100,000 - - 99,940 - 119,842
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11.2 ก�รเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ก) เมื่อวันที่ 17 มีน�คม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด มีมติ

อนุมัติให้โอนข�ยหุ้นส�มัญที่บริษัทย่อยดังกล่�วถืออยู่ในบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) จำ�กัด จำ�นวน 

348 หุ้นให้แก่บริษัทฯในร�ค�หุ้นละ 43.07 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,988 บ�ท

ข) เมื่อวันที่ 17 มีน�คม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด มีมติอนุมัติ

ให้โอนข�ยหุ้นส�มัญที่บริษัทย่อยดังกล่�วถืออยู่ในบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) จำ�กัด จำ�นวน 348 หุ้น 

ให้แก่บริษัทฯในร�ค�หุ้นละ 43.07 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,988 บ�ท 

ค) เมื่อวันที่ 17 มีน�คม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด มีมติอนุมัติให้โอน

ข�ยหุ้นส�มัญที่บริษัทย่อยดังกล่�วถืออยู่ในบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำ�กัด จำ�นวน 9,994 หุ้น ให้แก่

บริษัทฯในร�ค�หุ้นละ 12 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,928 บ�ท

ง)  เมื่อวันที่ 29 มิถุน�ยน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท 

กรุงเทพ ซิตี้สม�ร์ท จำ�กัด คืนจ�กผู้ถือหุ้นร�ยเดิม จำ�นวน 99,958 หุ้น ในร�ค�หุ้นละ 11.42 บ�ท รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น 1.1 ล้�นบ�ท ทำ�ให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยดังกล่�วเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100

11.3 ก�รเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

ก)  เมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) จำ�กัด มีมติอนุมัติ

ก�รแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยแก้ไขมูลค่�หุ้นจ�กเดิมหุ้นละ 100 บ�ทเป็นหุ้นละ 10 บ�ท เป็นทุนจด

ทะเบียนจำ�นวน 10 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 1 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) โดยบริษัทย่อยดังกล่�วได้แก้ไขข้อมูล

มูลค่�หุ้นในหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพ�ณิชย์ในวันที่ 19 เมษ�ยน 2553

ข)  เมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) จำ�กัด ได้มีมติ

อนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1)  อนุมัติก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิจำ�นวน 49 บ�ท (หุ้นส�มัญ 7 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 7 

บ�ท) จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 85,733,851 บ�ท (หุ้นส�มัญ 12,247,693 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 7 บ�ท) เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 85,733,900 บ�ท (หุ้นส�มัญ 12,247,700 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 7 บ�ท)

2)  อนุมัติก�รแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยแก้ไขมูลค่�หุ้นจ�กเดิมหุ้นละ 7 บ�ท เป็นหุ้นละ 10 บ�ท 

เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 85,733,900 บ�ท (หุ้นส�มัญ 8,573,390 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท)

บริษัทย่อยดังกล่�วได้จดทะเบียนก�รเพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพ�ณิชย์ในวันท่ี 19 เมษ�ยน 

2553

ค) เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม 2553 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิจำ�นวน 305 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 30.5 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) จ�กทุนจด

ทะเบียนเดิมจำ�นวน 735 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 73.5 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 

430 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 43 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง

พ�ณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก�ยน 2553
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ง)  เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิก�ยน 2553 ท่ีประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 480 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 48 

ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 20 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 2 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 

บ�ท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 500 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 50 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) โดยบริษัทย่อยดัง

กล่�วได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิก�ยน 2553

11.4 ก�รควบรวมกิจก�ร

เมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติให้ควบรวมบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ 

1. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) จำ�กัด

2. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) จำ�กัด

3. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด

4. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

5. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำ�กัด

6. บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

เมื่อวันที่ 30 มิถุน�ยน 2553 บริษัทย่อยข้�งต้นได้จดทะเบียนควบรวมกิจก�รกับกระทรวงพ�ณิชย์ภ�ยใต้ชื่อบริษัท

ใหม่ว่� บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ดังนั้นบริษัทย่อยข้�งต้นจึงสิ้นสุดสภ�พนิติบุคคลในวันดังกล่�วและได้โอน

สินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบทั้งหมดให้แก่บริษัทใหม่โดยผลของกฎหม�ยแล้ว โดยสินทรัพย์และ

หนี้สินที่โอนเป็นยอดมูลค่�ต�มบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุน�ยน 2553

ก�รควบรวมบริษัทย่อยข้�งต้นได้มีก�รจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยดังกล่�ว โดยจำ�นวน

หุ้นของบริษัทใหม่ท่ีนำ�ม�จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะเป็นหุ้นส�มัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่�ยแล้ว

ทั้งหมดของทั้งหกบริษัทรวมกัน หรือเท่�กับหุ้นส�มัญจำ�นวน 63,583,390 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท และหุ้นบุริมสิทธิ

จำ�นวน 26,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท โดยจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยข้�งต้นใน

อัตร�ส่วน 1 หุ้นเดิมในบริษัทเดิมต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่

11.5 ก�รจัดตั้งบริษัทใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิถุน�ยน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น 

จำ�กัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 5 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้�นบ�ท โดย

บริษัทฯมีอัตร�ส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทดังกล่�วร้อยละ 99.99 บริษัทดังกล่�วได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพ�ณิชย์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎ�คม 2553

เมื่อวันที่ 20 ตุล�คม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้โอนข�ยหุ้นส�มัญทั้งหมดที่บริษัทฯถืออยู่

ในบริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด จำ�นวน 4,999,997 หุ้น ให้กับบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำ�กัด ในร�ค�หุ้นละ 10 บ�ท คิดเป็นจำ�นวน 49,999,970 บ�ท โดยบริษัทฯได้โอนข�ยหุ้นส�มัญทั้งหมดที่บริษัทฯถือ

อยู่ในบริษัทดังกล่�วให้กับบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2553
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12. เงินลงทุนในก�รร่วมค้�

12.1 ร�ยละเอียดของเงินลงทุนในก�รร่วมค้�

 เงินลงทุนในก�รร่วมค้�นี้เป็นเงินลงทุนในกิจก�ร ซึ่งบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

    งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 กิจก�รท่ีควบคุมร่วมกัน ลักษณะของธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนต�มวิธีร�ค�ทุน 

   2553 2552 2553 2552

   ร้อยละ ร้อยละ บ�ท บ�ท

บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด 

 (เดิมช่ือ “บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์

 (รัชด�) จำ�กัด”) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ - 51 - 290,669,330

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด 

 (เดิมช่ือ “บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์

 (ส�ทร) จำ�กัด”) พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ - 51 - 264,784,280

รวมเงินลงทุนในก�รร่วมค้�    - 555,453,610

12.2 ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุปของกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน

จำ�นวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละร�ยก�รต�มสัดส่วนของก�รร่วมทุนที่บริษัทฯมีในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันแยก

เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

 บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม ณ วันที่ 31 ธันว�คม

   2553 2552 2553 2552

    (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน - 686 - 510

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - - - 1

รวมสินทรัพย์ - 686 - 511

หนี้สินหมุนเวียน - (172) - (68)

หนี้สินไม่หมุนเวียน - (325) - (242)

รวมหนี้สิน  - (497) - (310)

สินทรัพย์สุทธิ - 189 - 201

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

 บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด 

 สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม

   2553 2552 2553 2552

    (ปรับปรุงใหม่)

ร�ยได้   2 2 1 -

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย (15) (28) (45) (20)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (12) (16) (11) (18)

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน - - (1) (4)

ข�ดทุนสุทธิ (25) (42) (56) (42)
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12.3 เมื่อวันที่ 16 มกร�คม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด มีมติอนุมัติให้เรียกชำ�ระค่�หุ้น

ส�มัญเพิ่มทุนร้อยละ 25.13 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำ�นวน 350 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดัง

กล่�วเมื่อวันที่ 19 กันย�ยน 2551 คิดเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 87.9 ล้�นบ�ท โดยบริษัทฯได้ชำ�ระมูลค่�เงินลงทุนต�ม

สัดส่วนเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 44.8 ล้�นบ�ท 

 เมื่อวันที่ 12 มกร�คม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด มีมติอนุมัติให้เรียกชำ�ระค่�หุ้น

ส�มัญเพิ่มทุนอีกร้อยละ 28.58 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มข้�งต้น คิดเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 100.0 ล้�นบ�ท โดย

บริษัทฯได้ชำ�ระมูลค่�เงินลงทุนต�มสัดส่วนเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 51.0 ล้�นบ�ท

12.4 เมื่อวันที่ 16 มกร�คม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด มีมติอนุมัติให้เรียกชำ�ระค่�หุ้น

ส�มัญเพิ่มทุนร้อยละ 18.63 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำ�นวน 570 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดัง

กล่�วเมื่อวันที่ 14 มีน�คม 2551 คิดเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 106.2 ล้�นบ�ท โดยบริษัทฯได้ชำ�ระมูลค่�เงินลงทุนต�ม

สัดส่วนเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 54.2 ล้�นบ�ท

 เมื่อวันที่ 12 มกร�คม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด มีมติอนุมัติให้เรียกชำ�ระค่�หุ้น

ส�มัญเพิ่มทุนอีกร้อยละ 12.29 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มข้�งต้น คิดเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 70.1 ล้�นบ�ท โดย

บริษัทฯได้ชำ�ระมูลค่�เงินลงทุนต�มสัดส่วนเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 35.7 ล้�นบ�ท

12.5 เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มเติมในบริษัท เอพี 

(รัชด�) จำ�กัด จ�กบริษัท เออ�ร์ อีพีดีเอฟ เอเวอร์กรีน รัช ลิมิเต็ด จำ�นวน 36.015 ล้�นหุ้น ในร�ค�หุ้นละ 13.5777 

บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489.0 ล้�นบ�ท 

 เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2553 บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รซื้อข�ยและรับโอนหุ้นส�มัญข้�งต้น ทำ�ให้บริษัทฯมีอัตร�ส่วนก�รถือ

หุ้นในบริษัทดังกล่�วเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทดังกล่�วเปลี่ยนสถ�นะเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ และต�มมติที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่�วเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2553 บริษัทย่อยได้จดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อจ�กเดิมชื่อ “บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์ (รัชด�) จำ�กัด” เป็น “บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด” กับกระทรวง

พ�ณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2553

12.6 เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มเติมในบริษัท เอพี 

(ส�ทร) จำ�กัด จ�กบริษัท เออ�ร์ อีพีดีเอฟ เอเวอร์กรีน ส�ท ลิมิเต็ด จำ�นวน 31.85 ล้�นหุ้น ในร�ค�หุ้นละ 10.7692 

บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343.0 ล้�นบ�ท 

 เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2553 บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รซื้อข�ยและรับโอนหุ้นส�มัญข้�งต้น ทำ�ให้บริษัทฯมีอัตร�ส่วนก�รถือ

หุ้นในบริษัทดังกล่�วเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทดังกล่�วเปลี่ยนสถ�นะเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ และต�มมติที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่�วเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2553 บริษัทย่อยได้จดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อจ�กเดิมชื่อ “บริษัท เอพี แปซิฟิค สต�ร์ (ส�ทร) จำ�กัด” เป็น “บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด” กับกระทรวง

พ�ณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2553

12.7 ร�ยก�รซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ 12.5 และ 12.6 บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด และบริษัท เอพี (ส�ทร) 

จำ�กัด ทั้งหมดจ�กผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งสองดังกล่�วมีผลให้บริษัททั้งสองดังกล่�วเปลี่ยนสถ�นะจ�กกิจก�รร่วมค้�

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยทั้งสองดังกล่�ว ณ วันที่ซื้อเงิน

ลงทุน มีร�ยละเอียดดังนี้
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(หน่วย: บ�ท)
    งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   สัดส่วน มูลค่�เงินลงทุนต�ม มูลค่�เงินลงทุนต�ม
 บริษัท ลักษณะของธุรกิจ เงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย ร�ค�ทุน

   2553 2552 2553 2552 2553 2552
   ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 และบริษัทย่อย  รับเหม�ก่อสร้�ง - 24 - 131,487,060 - 59,727,214

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    - 131,487,060 - 59,727,214

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 ร�ยละเอียดของบริษัทร่วม

 (หน่วย: บ�ท)

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 46,149,080 

 สินค้�คงเหลือ 1,388,380,139 

 งินมัดจำ�ค่�วัสดุก่อสร้�ง 46,899,703 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,567,011 

 อุปกรณ์ - สุทธิ 521,718 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 164,607 

 เจ้�หนี้ก�รค้�  (22,552,180)

 ร�ยได้รับล่วงหน้� (354,734,072)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (3,964,289)

 เงินกู้ยืมระยะย�ว (723,544,909)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (13,093,768)

 สินทรัพย์สุทธิ 379,793,040

 บวก: ส่วนเกินมูลค่�โครงก�ร 452,206,960

 จำ�นวนเงินที่จ่�ยซื้อเงินลงทุน 832,000,000

 หัก: เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดของบริษัทย่อย  (46,149,080)

 เงินสดจ่�ยสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 785,850,920

(หน่วย: บ�ท)
 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนใน เงินปันผลรับ
 บริษัทร่วมสำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันว�คม วันที่ 31 ธันว�คม

 บริษัท 2553 2552 2553 2552

บริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  9,036,815 3,454,484 2,401,945 2,401,945

รวม  9,036,815 3,454,484 2,401,945 2,401,945
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13.2 ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ข�ยหุ้นส�มัญของบริษัทร่วมให้แก่บุคคลภ�ยนอกจำ�นวน 7.7 ล้�นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

3.83 ของจำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมดังกล่�ว ในร�ค�เฉลี่ยหุ้นละ 3.1042 บ�ท คิดเป็นจำ�นวนเงิน

ทั้งสิ้น 24,007,598 บ�ท และมีกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในงบกำ�ไรข�ดทุนรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 

จำ�นวนประม�ณ 1.8 ล้�นบ�ท (เฉพ�ะกิจก�ร: 14.4 ล้�นบ�ท) ผลจ�กก�รข�ยหุ้นส�มัญของบริษัทร่วมดังกล่�วทำ�ให้

สัดส่วนก�รลงทุนของบริษัทฯในบริษัทร่วมลดลงเหลือร้อยละ 19.96 

 เมื่อวันที่ 12 ตุล�คม 2553 บริษัทฯได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนข้�งต้นจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะ

ย�วอื่นเนื่องจ�กบริษัทฯไม่ได้มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทร่วมอีกต่อไป มูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดัง

กล่�ว ณ วันโอนมีจำ�นวนเงินประม�ณ 124.9 ล้�นบ�ท และมูลค่�ต�มบัญชีของเงินลงทุน ณ วันโอนในงบก�รเงินรวม

และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รมีจำ�นวนเงินประม�ณ 116.0 ล้�นบ�ท และ 50.1 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ผลต่�งระหว่�งมูลค่�

ยุติธรรมและมูลค่�ต�มบัญชีแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บ�ท)

 สัดส่วนก�รลงทุน  งบก�รเงินรวม  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552 2553 2552

   ร้อยละ ร้อยละ 

ร�ค�ทุน

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท พรีบิลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 19.96 - 116,003,647 - 50,111,583 -

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น

 โปรดัคส์ จำ�กัด (มห�ชน)  - 14.97 - 135,243,355 - 135,243,355

เงินลงทุนในบริษัทอื่น      

กองทุนรวมเอเชีย

 รีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 1 - - 24,996 36,111 - -

รวม     116,028,643 135,279,466 50,111,583 135,243,355

บวก: ส่วนเกินทุนจ�กก�ร

 เปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุน   10,554,046 33,611,759 76,446,111 33,611,759

มูลค่�ยุติธรรม   126,582,689 168,891,225 126,557,694 168,855,114

14. เงินลงทุนระยะย�วอื่น

เมื่อวันที่ 6 กุมภ�พันธ์ 2553 กลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่ง

ประกอบด้วย บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท ควอลิต้ี เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) และ 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ทำ�บันทึกข้อตกลงข�ยหุ้นบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำ�กัด 

(มห�ชน) ในจำ�นวนรวม 204 ล้�นหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมดของบริษัท ควอลิตี้คอน

สตรัคชั่นโปรดัคส์ จำ�กัด (มห�ชน) ให้กับ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง จำ�กัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท   

ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) โดยบริษัทฯข�ยหุ้นดังกล่�วทั้งหมดที่บริษัทฯถืออยู่จำ�นวน 59,877,700 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 14.97 ในร�ค�หุ้นละ 4 บ�ท คิดเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 239,510,800 บ�ท 

เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2553 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้�ส์ 

จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยหุ้น และบริษัทฯได้โอนหุ้น

ของบริษัทดังกล่�วให้กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง จำ�กัด ในวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2553 โดยมีกำ�ไรจ�กก�รข�ย

เงินลงทุนเป็นจำ�นวนประม�ณ 104.3 ล้�นบ�ท ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนสำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2553
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(หน่วย: บ�ท)
  งบก�รเงินรวม
     2553 2552
ที่ดิน   128,619,698 118,585,777
ส่วนปรับปรุงที่ดิน   1,599,262 -
ค่�ส�ธ�รณูปโภค   3,476,794 -
ดอกเบี้ยจ่�ยรอตัดบัญชี    96,334,601 91,991,791
ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี    529,630 529,630
รวม   230,559,985 211,107,198
หัก: ค่�เผื่อก�รด้อยค่�   (128,153,785) (120,822,398)
ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� - สุทธิ   102,406,200 90,284,800

15.  ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�

16.  ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

(หน่วย: บ�ท)
   งบก�รเงินรวม
   สโมสร-สระ  บ้�นตัวอย่�ง เครื่องตกแต่ง
 ที่ดินและส่วน อ�ค�รและ ว่�ยนำ้�และ  สำ�นักง�น ติดตั้งและ  สินทรัพย์ สินทรัพย์
 ปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้�ง สน�มเด็กเล่น ห้องชุดให้เช่� ข�ย อุปกรณ์ ย�นพ�หนะ ถ�วรอื่น ระหว่�งติดตั้ง รวม
ร�ค�ทุน
31 ธันว�คม 2552 55,800,563 4,084,433 42,473,791 - 5,141,367 97,185,846 1,504,915 26,183,354 9,067,975 241,442,244
ซื้อเพิ่ม - - - - - 19,385,584 - 11,815,461 17,472,749 48,673,794
เพิ่มขึ้นจ�กก�รซื้อบริษัทย่อย - - - - - 684,694 - 58,199 - 742,893
ตัดจำ�หน่�ย - - - - (4,553,588) (5,779,990) (23,000) (1,311,778) - (11,668,356)
รับโอนจ�กสินค้�คงเหลือ - - - 24,478,667 - - - - - 24,478,667
โอนเข้�(ออก) - - - - - 17,890,224 - - (17,890,224) -
31 ธันว�คม 2553 55,800,563 4,084,433 42,473,791 24,478,667 587,779 129,366,358 1,481,915 36,745,236 8,650,500 303,669,242
ค่�เสื่อมร�ค�สะสม          
31 ธันว�คม 2552 8,557,709 2,663,921 33,064,887 - 5,141,362 29,721,438 1,480,822 14,713,697 - 95,343,836
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 204,221 501,327 412,449 - 21,060,944 24,086 5,118,682 - 27,321,709
เพิ่มขึ้นจ�กก�รซื้อบริษัทย่อย - - - - - 206,012 - 15,163 - 221,175
ตัดจำ�หน่�ย - - - - (4,553,584) (4,541,667) (22,999) (1,299,876) - (10,418,126)
31 ธันว�คม 2553 8,557,709 2,868,142 33,566,214 412,449 587,778 46,446,727 1,481,909 18,547,666 - 112,468,594
ค่�เผื่อก�รด้อยค่�          
31 ธันว�คม 2552 29,843,654 1,218,062 5,693,575 - - - - - - 36,755,291
โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่� (695,752) (865,433) - - - - - - - (1,561,185)
31 ธันว�คม 2553 29,147,902 352,629 5,693,575 - - - - - - 35,194,106
มูลค่�สุทธิต�มบัญชี          
31 ธันว�คม 2552 17,399,200 202,450 3,715,329 - 5 67,464,408 24,093 11,469,657 9,067,975 109,343,117
31 ธันว�คม 2553 18,094,952 863,662 3,214,002 24,066,218 1 82,919,631 6 18,197,570 8,650,500 156,006,542
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี          
2552 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)          21,957,925
2553 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)          27,321,709

บริษัทย่อยได้นำ�ที่ดินซึ่งมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 10.6 ล้�นบ�ท (2552 : 90.3 ล้�น
บ�ท) ไปจดจำ�นองไว้กับธน�ค�รเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และ เงินกู้ยืมระยะย�วของบริษัท
ย่อยต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ 18 และ 19
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(หน่วย: บ�ท)
   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
    เครื่องตกแต่ง
 ที่ดินและส่วน อ�ค�รและ  ติดตั้งและ  สินทรัพย์ สินทรัพย์
 ปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้�ง ห้องชุดให้เช่� อุปกรณ์ ย�นพ�หนะ ถ�วรอื่น ระหว่�งติดตั้ง รวม
ร�ค�ทุน
31 ธันว�คม 2552 55,800,563 4,084,433 - 81,630,615 627,000 20,146,068 9,067,975 171,356,654
ซื้อเพิ่ม - - - 14,995,322 - 8,004,440 7,620,187 30,619,949
ตัดจำ�หน่�ย - - - (2,435,397) - (859,764) - (3,295,161)
รับโอนจ�กสินค้�คงเหลือ - - 24,478,667 - - - - 24,478,667
โอนเข้�(ออก) - - - 13,317,662 - - (13,317,662) -
31 ธันว�คม 2553 55,800,563 4,084,433 24,478,667 107,508,202 627,000 27,290,744 3,370,500 223,160,109
ค่�เสื่อมร�ค�สะสม        
31 ธันว�คม 2552 8,557,709 2,663,921 - 22,644,697 626,999 11,124,006 - 45,617,332
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 204,221 412,449 18,321,242 - 3,907,721 - 22,845,633
ตัดจำ�หน่�ย - - - (1,700,872) - (853,739) - (2,554,611)
31 ธันว�คม 2553 8,557,709 2,868,142 412,449 39,265,067 626,999 14,177,988 - 65,908,354
ค่�เผื่อก�รด้อยค่�        
31 ธันว�คม 2552 29,843,654 1,218,062 - - - - - 31,061,716
โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่� (695,752) (865,433) - - - - - (1,561,185)
31 ธันว�คม 2553 29,147,902 352,629 - - - - - 29,500,531
มูลค่�สุทธิต�มบัญชี        
31 ธันว�คม 2552 17,399,200 202,450 - 58,985,918 1 9,022,062 9,067,975 94,677,606
31 ธันว�คม 2553 18,094,952 863,662 24,066,218 68,243,135 1 13,112,756 3,370,500 127,751,224
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี        
2552 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)        17,843,011
2553 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)        22,845,633

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อ�ค�รและสโมสรบ�งส่วนที่เลิกใช้ง�นและถือไว้รอจำ�หน่�ยซึ่งมีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ วันที่ 31 

ธันว�คม 2553 และ 2552 จำ�นวน 57.4 ล้�นบ�ท และ 58.1 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ (เฉพ�ะกิจก�ร: 48.5 ล้�นบ�ท และ 48.7 ล้�น

บ�ท ต�มลำ�ดับ) อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�จำ�นวน 35.2 ล้�นบ�ท (เฉพ�ะกิจก�ร: 29.5 ล้�น

บ�ท) ต�มมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่�ว

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่

ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 33.5 

ล้�นบ�ท และ 2.3 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ (เฉพ�ะกิจก�ร: 7.1 ล้�นบ�ท และ 0.8 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ)
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17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ส่วนเกินมูลค่�โครงก�รได้ม�จ�กก�รที่บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ 12.7 

โดยเป็นส่วนเกินของร�ค�ทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่�สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ เนื่องจ�กบริษัทฯค�ด

ว่�จะได้รับประโยชน์จ�กโครงก�รของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่�วในอน�คตจึงได้ระบุส่วนเกินดังกล่�วเป็นส่วนเกิน

มูลค่�โครงก�ร ซึ่งจะตัดจำ�หน่�ยต�มมูลค่�ก�รโอนของหน่วยในอ�ค�รชุดของโครงก�รของบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 คอมพิวเตอร์ ส่วนเกินมูลค่�  คอมพิวเตอร์

 ซอฟท์แวร์ โครงก�ร รวม ซอฟท์แวร์ รวม

 ร�ค�ทุน

 1 มกร�คม 2552 18,107,221 - 18,107,221 16,927,721 16,927,721

 รับโอนจ�กอุปกรณ์ 2,568,000 - 2,568,000 2,568,000 2,568,000

 ซื้อเพิ่ม 836,500 - 836,500 802,500 802,500

 31 ธันว�คม 2552  21,511,721 - 21,511,721 20,298,221 20,298,221

 ซื้อเพิ่ม 45,953,546 - 45,953,546 45,953,546 45,953,546

 เพิ่มขึ้นจ�กก�รซื้อบริษัทย่อย - 452,206,960 452,206,960 - -

 ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ (15,196,969) - (15,196,969) (15,196,969) (15,196,969)

 31 ธันว�คม 2553 52,268,298 452,206,960 504,475,258 51,054,798 51,054,798

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม     

 1 มกร�คม 2552 3,007,600 - 3,007,600 2,973,910 2,973,910

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี 2552 4,027,297 - 4,027,297 3,786,311 3,786,311

 31 ธันว�คม 2552 7,034,897 - 7,034,897 6,760,221 6,760,221

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี 2553 6,124,977 144,700,000 150,824,977 5,882,277 5,882,277

 ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ (6,748,404) - (6,748,404) (6,748,404) (6,748,404)

 31 ธันว�คม 2553 6,411,470 144,700,000 151,111,470 5,894,094 5,894,094

 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี     

 31 ธันว�คม 2552  14,476,824 - 14,476,824 13,538,000 13,538,000

 31 ธันว�คม 2553 45,856,828 307,506,960 353,363,788 45,160,704 45,160,704

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี     

 2552 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)   4,027,297  3,786,311

 2553 (รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)   150,824,977  5,882,277
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18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

(หน่วย: บ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   อัตร�ดอกเบี้ย 2553 2552 2553 2552

   (ร้อยละต่อปี)

 ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน 3.75 - 3.85 570,000,000 15,300,000 570,000,000 -

 ตั๋วแลกเงิน 2.37 - 2.50 1,070,000,000 - 1,070,000,000 -

 รวม   1,640,000,000 15,300,000 1,640,000,000 -

 หัก: ดอกเบี้ยจ่�ยล่วงหน้�  (6,352,279) - (6,352,279) -

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บัน

  ก�รเงิน  1,633,647,721 15,300,000 1,633,647,721 -

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยคำ้�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดิน

โครงก�รบ�งส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยและคำ้�ประกันโดยบริษัทฯ

19. เงินกู้ยืมระยะย�ว

 ร�ยละเอียดเงินกู้ยืมระยะย�ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 มีดังนี้
(หน่วย: บ�ท)

  เงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญ�เงินกู้ยืม จำ�นวนเงินกู้ยืมระยะย�ว

       ส่วนที่ถึง ส่วนที่ถึง
       กำ�หนด กำ�หนด
       ชำ�ระภ�ยใน ชำ�ระเกินกว่� 
 ลำ�ดับที่  ผู้ให้กู้  วงเงินกู้ยืม  ก�รชำ�ระคืนเงินกู้ยืม  คำ้�ประกันโดย อัตร�ดอกเบี้ย  หนึ่งปี  หนึ่งปี  รวม

   (พันบ�ท)   (ร้อยละต่อปี)   
 2553
 บริษัท
 1. ธน�ค�ร 13,141,295 ร้อยละ 60-70 ของ จดจำ�นองที่ดินพร้อม MLR-2.00 192,000,000 334,692,480 526,692,480
    ร�ค�ข�ยเมื่อมีก�รขอ สิ่งปลูกสร้�งของแต่ละ ถึง MLR-1.25
    ปลอดจำ�นองพื้นที่ข�ย โครงก�รที่เสนอกู้
    โครงก�ร ครบกำ�หนด
    ชำ�ระภ�ยในปี 2554-2556
 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ     192,000,000 334,692,480 526,692,480  
 
 บริษัทย่อย     
 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด     
 1.  ธน�ค�ร  806,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำ�นองที่ดินพร้อม MLR-1.50 34,000,000 - 34,000,000
    ร�ค�ข�ยเมื่อมีก�รขอ สิ่งปลูกสร้�งของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำ�นองพื้นที่ข�ย โครงก�ร
    โครงก�ร ครบกำ�หนด 
    ชำ�ระภ�ยในปี 2554

 บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด     
 2.  ธน�ค�ร  1,430,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำ�นองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 472,500,000 472,500,000
    ร�ค�ข�ยเมื่อมีก�รขอ สิ่งปลูกสร้�งของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำ�นองพื้นที่ข�ย โครงก�ร
    โครงก�ร ครบกำ�หนด 
    ชำ�ระภ�ยในปี 2555
 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย     34,000,000 472,500,000 506,500,000
 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อย                          226,000,000 807,192,480 1,033,192,480
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(หน่วย: บ�ท)
  เงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญ�เงินกู้ยืม จำ�นวนเงินกู้ยืมระยะย�ว

       ส่วนที่ถึง ส่วนที่ถึง

       กำ�หนด กำ�หนด

       ชำ�ระภ�ยใน ชำ�ระเกินกว่� 

 ลำ�ดับที่  ผู้ให้กู้  วงเงินกู้ยืม  ก�รชำ�ระคืนเงินกู้ยืม  คำ้�ประกันโดย อัตร�ดอกเบี้ย  หนึ่งปี  หนึ่งปี  รวม

   (พันบ�ท)   (ร้อยละต่อปี)   
 2552

 บริษัทฯ

 1. ธน�ค�ร 7,662,650 ร้อยละ 65-70 ของ จดจำ�นองที่ดินพร้อม MLR-1.50 20,000 634,011,000 634,031,000

    ร�ค�ข�ยเมื่อมีก�รขอ สิ่งปลูกสร้�งของแต่ละ ถึง MLR-0.75

    ปลอดจำ�นองพื้นที่ข�ย โครงก�รที่เสนอกู้

    โครงก�ร ครบกำ�หนด

    ชำ�ระภ�ยในปี 2553-2556

 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ     20,000 634,011,000 634,031,000 

 บริษัทย่อย     

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด     

 1.  ธน�ค�ร  806,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำ�นองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 234,000,000 234,000,000

    ร�ค�ข�ยเมื่อมีก�รขอ สิ่งปลูกสร้�งของ ถึง MLR-0.75

    ปลอดจำ�นองพื้นที่ข�ย โครงก�ร

    โครงก�ร ครบกำ�หนด 

    ชำ�ระภ�ยในปี 2554

 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย     - 234,000,000 234,000,000 

 กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน

 บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด     

 1. ธน�ค�ร 1,354,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำ�นองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 317,701,658 317,701,658

    ร�ค�ข�ยเมื่อมีก�รขอ สิ่งปลูกสร้�งของ ถึง MLR-0.75

    ปลอดจำ�นองพื้นที่ข�ย โครงก�ร

    โครงก�ร ครบกำ�หนด

    ชำ�ระภ�ยในปี 2555

 

 บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด     

 1.  ธน�ค�ร  1,430,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำ�นองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 240,974,992 240,974,992

    ร�ค�ข�ยเมื่อมีก�รขอ สิ่งปลูกสร้�งของ ถึง MLR-0.75

    ปลอดจำ�นองพื้นที่ข�ย โครงก�ร

    โครงก�ร ครบกำ�หนด 

    ชำ�ระภ�ยในปี 2555

 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย     - 558,676,650 558,676,650

 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

 บริษัทย่อยและกิจก�รท่ีควบคุมร่วมกัน    20,000 1,426,687,650 1,426,707,650

ภ�ยใต้สัญญ�เงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฎิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินบ�งประก�ร เช่น ก�รดำ�รงอัตร�ส่วน

คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ให้เป็นไปต�มสัญญ� เป็นต้น
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20. หุ้นกู้   

 หุ้นกู้ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน โดยมีร�ยละเอียดดังน้ี

 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 จำ�นวนหน่วย จำ�นวนเงิน
ช่ือหุ้นกู้ อัตร�ดอกเบ้ียคงท่ี อ�ยุ วันท่ีครบกำ�หนด 2553  2552 2553  2552

    หน่วย หน่วย บ�ท บ�ท

AP107A ร้อยละ 4.90 ต่อปี 3 ปี 19 กรกฎ�คม 2553 - 1,500,000 - 1,500,000,000

AP117A ร้อยละ 5.30 ต่อปี 4 ปี 19 กรกฎ�คม 2554 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

AP118A ปีท่ี 1 ร้อยละ 5.00 ต่อปี

 ปีท่ี 2 ร้อยละ 6.00 ต่อปี

 ปีท่ี 3 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 3 ปี 8 สิงห�คม 2554 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

AP122A ปีท่ี 1 - 1.5 ร้อยละ 5.50 ต่อปี

 ปีท่ี 1.5 - 3 ร้อยละ 6.00 ต่อปี 3 ปี 5 กุมภ�พันธ์ 2555 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

AP127A ร้อยละ 5.00 ต่อปี 3 ปี 24 กรกฎ�คม 2555 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

AP132A ร้อยละ 4.90 ต่อปี 3 ปี 5 เดือน 15 กุมภ�พันธ์ 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

AP138A ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 4 สิงห�คม 2556 500,000 - 500,000,000 -

AP139A ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 7 เดือน 26 วัน 30 กันย�ยน 2556 1,000,000 - 1,000,000,000 -

AP141A ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 มกร�คม 2557 1,000,000 - 1,000,000,000 -

AP157A ร้อยละ 4.00 ต่อปี 4 ปี 11 เดือน 4 วัน 9 กรกฎ�คม 2558 500,000 - 500,000,000 -

รวม      8,000,000,000 6,500,000,000

หัก: ส่วนท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหน่ึงปี     (2,000,000,000) (1,500,000,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจ�กส่วนท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหน่ึงปี    6,000,000,000 5,000,000,000

20.1 เมื่อวันที่ 1 เมษ�ยน 2547 และวันที่ 21 เมษ�ยน 2549 ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ

ให้บริษัทฯออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้�นบ�ท ในเดือนกรกฎ�คม 2550 บริษัทฯได้ออกและเสนอ

ข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 2.5 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 2,500 ล้�นบ�ท โดยเสนอข�ย

แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถ�บัน หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยแยกก�รเสนอข�ยหุ้นกู้เป็นสองส่วน ส่วนแรกจำ�นวน 1.5 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 

1,000 บ�ท รวมมูลค่� 1,500 ล้�นบ�ท มีอ�ยุ 3 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี โดย

ชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 19 กรกฎ�คม 2553 ส่วนที่สองจำ�นวน 1.0 ล้�นหน่วย มูลค่�

ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่� 1,000 ล้�นบ�ท มีอ�ยุ 4 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 

5.30 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 19 กรกฎ�คม 2554

ก�รเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย: บ�ท)

  งบก�รเงินรวมและ

  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 6,500,000,000

บวก:  หุ้นกู้ที่ออกจำ�หน่�ยระหว่�งปี 3,000,000,000

หัก:  หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนระหว่�งปี (1,500,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 8,000,000,000
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20.2 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2551 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ใน

วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้�นบ�ท ในเดือนสิงห�คม 2551 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 1 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่

ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 1,000 ล้�นบ�ท โดยเสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถ�บัน หุ้นกู้ดัง

กล่�วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอ�ยุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก

หุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1 ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และปีที่ 3 ร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยชำ�ระดอก

เบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 8 สิงห�คม 2554

20.3 เมื่อวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2552 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 1.0 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 

บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 1,000 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2551 

โดยเสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถ�บัน หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก

ประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอ�ยุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปีสำ�หรับ1.5 ปี

แรก และอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี สำ�หรับ 1.5 ปีที่เหลือ โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนด

ไถ่ถอนวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2555

20.4 เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2552 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติก�รออกและเสนอข�ยหุ้นกู้

ภ�ยในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้�นบ�ท เมื่อวันที่ 24 กรกฎ�คม 2552 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 1.0 ล้�น

หน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 1,000 ล้�นบ�ท โดยเสนอข�ยในวงจำ�กัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 

10 ร�ย หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อ�ยุ 3 ปี

นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวัน

ที่ 24 กรกฎ�คม 2555

20.5 เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน 2552 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 1.0 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 

บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 1,000 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2552 

โดยเสนอข�ยในวงจำ�กัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ร�ย หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อ�ยุ 3 ปี 5 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี 

โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 มีน�คม และวันที่ 15 กันย�ยนของทุกปี และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 

2556

20.6 เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2553 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ต�มมติที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี      ผู้ถือหุ้นเมื่อวัน

ที่ 24 เมษ�ยน 2552 ดังนี้

ก)  ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 0.5 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 500 ล้�นบ�ท 

โดยเสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถ�บัน หุ้นกู้ดังกล่�วเป็น หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อ�ยุ  3 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 

3.80 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 4 สิงห�คม 2556

ข)  ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 1.0 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 1,000 ล้�น

บ�ท โดยเสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนในวงจำ�กัด   หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก

ประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อ�ยุ 3 ปี 7 เดือน 26 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 

ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันย�ยน 2556
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20.7 เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติก�รออกและเสนอข�ยหุ้นกู้

ภ�ยในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้�นบ�ท เมื่อวันที่ 19 กรกฎ�คม 2553 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 1.0 ล้�น

หน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 1,000 ล้�นบ�ท โดยเสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้

ลงทุนสถ�บัน หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มีอ�ยุ 3 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 19 มกร�คม 2557

20.8 เมื่อวันที่ 5 สิงห�คม 2553 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 0.5 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้ หน่วยละ 1,000 บ�ท 

รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 500 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2553 โดย

เสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนในวงจำ�กัด หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มีอ�ยุ 4 ปี 11 เดือน 4 วัน

นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอน

วันที่ 9 กรกฎ�คม 2558

ภ�ยใต้ร�ยละเอียดของหุ้นกู้ข้�งต้น บริษัทฯต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขสำ�คัญบ�งประก�ร เช่น ก�รดำ�รงสัดส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่เกิน 2:1 เป็นต้น

21.  ทุนเรือนหุ้น

21.1 เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2552 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติก�รลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่เรียกชำ�ระของบริษัทฯจำ�นวน 82 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 82 ล้�นหุ้น มูลค่�

หุ้นละ 1 บ�ท) จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 2,425.2 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 2,425.2 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท) 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 2,343.2 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 2,343.2 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ1 บ�ท)

2. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำ�นวน 48.7 ล้�นบ�ท จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 2,343.2 ล้�นบ�ท 

(หุ้นส�มัญ 2,343.2 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำ�นวน 2,391.9 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 

2,391.9 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท) เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่เสนอข�ยแก่พนักง�นของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ต�มโครงก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์แก่พนักง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้

จดทะเบียนก�รเพิ่มทุนดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์ในวันที่ 25 พฤษภ�คม 2552

21.2 เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติก�รลดทุนจดทะเบียนของ 

บริษัทฯจำ�นวน 8.6 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 8.6 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท) จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 2,391.9 ล้�น

บ�ท (หุ้นส�มัญ 2,391.9 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 2,383.3 ล้�นบ�ท (หุ้นส�มัญ 

2,383.3 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท) โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนก�รลดทุนดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์ในวันที่ 10 

พฤษภ�คม 2553

22. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 8 มีน�คม 2553 บริษัทฯได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯจำ�นวน 48,680,463 หน่วย 

ให้แก่พนักง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทย่อยนั้น โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ:  ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นส�มัญ 1 หุ้น ในร�ค�หุ้นละ 3 บ�ท อ�ยุของ

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

กำ�หนดก�รใช้สิทธิ: ทุกวันที่ 20 มีน�คม, มิถุน�ยน, กันย�ยน และธันว�คมของแต่ละปีตลอดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดง

สิทธิ โดยจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 20 มิถุน�ยน 2553 และวันสุดท้�ยของก�รใช้สิทธิคือวันที่ 7 มีน�คม 2556



รายงานประจำป 2553
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

122

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทฯมีจำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิคงเหลือดังนี้

 จำ�นวนหน่วย

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออก ณ วันที่ 8 มีน�คม 2553 48,680,463

หัก: ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่�งปี (8,723,600)

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 39,956,863

จ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิข้�งต้น บริษัทฯมีส่วนเกินระหว่�งร�ค�ใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญและมูลค่�ที่ตร�ไว้

ของหุ้นส�มัญจำ�นวนประม�ณ 17.4 ล้�นบ�ท ซึ่งแสดงเป็น “ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

23.  ส่วนเกิน(ตำ่�กว่�)มูลค่�หุ้นส�มัญ

เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติก�รหักกลบส่วนตำ่�กว่�มูลค่�

หุ้นกับกำ�ไรสะสม โดยส่วนตำ่�กว่�มูลค่�หุ้นเป็นยอดสุทธิภ�ยหลังก�รหักกลบระหว่�งส่วนตำ่�กว่�มูลค่�หุ้นและส่วนเกิน

มูลค่�หุ้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 (หน่วย: บ�ท)

 จำ�นวนเงิน

ส่วนตำ่�กว่�มูลค่�หุ้น (1,007,858,586)

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น 154,752,526

ส่วนตำ่�กว่�มูลค่�หุ้น - สุทธิ (853,106,060)

บริษัทฯได้ทำ�ก�รหักกลบส่วนตำ่�กว่�มูลค่�หุ้นสุทธิจำ�นวน 853,106,060 บ�ทข้�งต้นกับกำ�ไรสะสมต�มงบก�รเงินของ 

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ก�รหักกลบร�ยก�รดังกล่�วทำ�ขึ้นเพื่อลด

คว�มซับซ้อนของงบก�รเงินและเพื่อให้ง่�ยต่อคว�มเข้�ใจสำ�หรับนักลงทุนและผู้ใช้งบก�รเงิน

24. สำ�รองต�มกฎหม�ย

ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร� 116 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

ประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) 

จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไป

จ่�ยเงินปันผลได้

25. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: บ�ท)

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ต้นทุนง�นก่อสร้�งและระบบส�ธ�รณูปโภค 5,379,845,905 5,385,320,367 4,078,477,215 4,199,857,149

ต้นทุนค่�ท่ีดิน 2,969,500,895 2,589,186,312 2,272,184,135 2,056,009,605

เงินเดือนและค่�แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักง�น 425,489,460 357,127,756 357,189,673 289,745,141

ค่�โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย 571,347,397 450,347,333 486,877,904 329,625,995

ค่�เช่�จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น 33,548,419 29,106,787 27,314,048 22,917,311

ค่�เส่ือมร�ค� 27,321,709 21,957,925 22,845,633 17,843,011

ค่�ตัดจำ�หน่�ย 150,824,977 4,027,297 5,882,277 3,786,311
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26. ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 คำ�นวณจ�กกำ�ไรสุทธิหลังจ�กปรับปรุงส่วนแบ่ง

กำ�ไรจ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียและบวกกลับด้วยค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ท่ีไม่อนุญ�ตให้ถือเป็นร�ยจ่�ยในก�รคำ�นวณภ�ษี

27. กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ใน

ระหว่�งปี

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีด้วยผลรวมของจำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้น

ส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปีกับจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญที่บริษัทฯอ�จต้องออกเพื่อแปลงหุ้นส�มัญ

เทียบเท่�ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นส�มัญ โดยสมมติว่�ได้มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ ณ วันออกหุ้นส�มัญเทียบเท่�

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นและกำ�ไรต่อหุ้นปรับลดแสดงก�รคำ�นวณได้ดังนี้

  งบก�รเงินรวม

  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552  

  จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ย

 กำ�ไรสุทธิ ถ่วงนำ้�หนัก กำ�ไรต่อหุ้น

 2553 2552 2553 2552 2553 2552

 บ�ท บ�ท หุ้น หุ้น บ�ท บ�ท

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,227,658,875 1,927,483,748 2,338,379,518 2,334,609,266 0.953 0.826

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

 จำ�นวน 39,956,863 หน่วย

 (2552: ไม่มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิคงเหลือ)   17,951,938

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ 

 สมมติว่�มีก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญ

 จ�กใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 2,227,658,875  2,356,331,456  0.945

  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552  

  จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ย

 กำ�ไรสุทธิ ถ่วงนำ้�หนัก กำ�ไรต่อหุ้น

 2553 2552 2553 2552 2553 2552

 บ�ท บ�ท หุ้น หุ้น บ�ท บ�ท

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,291,561,975 2,290,510,908 2,338,379,518 2,334,609,266 0.980 0.981

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

 จำ�นวน 39,956,863 หน่วย

 (2552: ไม่มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิคงเหลือ)   17,951,938

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ 

 สมมติว่�มีก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญ

 จ�กใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 2,291,561,975  2,356,331,456  0.973
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  อนุมัติโดย เงินปันผลจ่�ย อัตร�หุ้นละ
   (ล้�นบ�ท) (บ�ท)
ปี 2553
เงินปันผลประก�ศจ่�ยจ�กกำ�ไรของปี 2552 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
  วันที่ 27 เมษ�ยน 2553 747.05 0.32
รวมเงินปันผลจ่�ยปี 2553  747.05  0.32
ปี 2552
เงินปันผลประก�ศจ่�ยจ�กกำ�ไรของปี 2551 ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
  วันที่ 24 เมษ�ยน 2552 583.64 0.25
รวมเงินปันผลจ่�ยปี 2552  583.64 0.25

29. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักง�นได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 ถึง 6 

ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริห�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด และจะจ่�ยให้แก่

พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่�งปี 2553 และ 

2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่�ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 9.0 ล้�นบ�ท และ 7.2 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ (เฉพ�ะ

กิจก�ร: 8.3 ล้�นบ�ท และ 6.5 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ)

30. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นท�งธุรกิจคือธุรกิจก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย

โครงก�รจัดสรรที่ดินข�ยพร้อมบ้�นและโครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัยและธุรกิจก�รให้บริก�รและดำ�เนินธุรกิจในส่วน

ง�นท�งภูมิศ�สตร์เดียวคือในประเทศไทย อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กในปัจจุบันข้อมูลท�งก�รเงินของส่วนง�นธุรกิจก�รให้

บริก�รยังไม่เป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงิน บริษัทฯจึงไม่แยกนำ�เสนอข้อมูลของหน่วยง�นท�งธุรกิจดังกล่�ว

31. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันมีภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นที่สำ�คัญดังนี้

31.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

บริษัทฯและกิจก�รท่ีเกี่ยวข้องกันมีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ซื้อที่ดินกับบริษัทอื่นและบุคคลภ�ยนอกซึ่งมีมูลค่�ของ

ที่ดินคงเหลือที่ต้องจ่�ยในอน�คตต�มสัญญ�ดังกล่�วเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 2,237.8 ล้�นบ�ท (เฉพ�ะกิจก�ร: 

1,624.4 ล้�นบ�ท)

31.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�เช่�และบริก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�อ�ค�รสำ�นักง�น ย�นพ�หนะ และพื้นที่โฆษณ� 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยค่�เช่�ในอน�คตภ�ยใต้สัญญ�เช่�

ดำ�เนินง�นที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

    (หน่วย: ล้�นบ�ท)

   งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 จ่�ยชำ�ระภ�ยใน  

  ภ�ยใน 1 ปี 53 44

  1 ถึง 5 ปี 32 22

28.  เงินปันผล
 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่�ยดังนี้
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31.3 ก�รคำ้�ประกัน

ก)  บริษัทฯมีหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รคำ้�ประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อจ�กธน�ค�รของบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2553 และ 2552 มีร�ยละเอียดดังนี้

 (หน่วย: ล้�นบ�ท)

  บริษัทที่ได้รับก�รคำ้�ประกัน 2553 2552

บริษัทย่อย  

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 3,125 50

บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด 1,520 -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด 1,238 533

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด 846 846

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด 20 20

บริษัท สม�ร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 5 5

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ส�ทร) จำ�กัด - 427

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภ�) จำ�กัด - 45

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด  - 41

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ล�ดพร้�ว) จำ�กัด - 10

รวม  6,754 1,977

ข) บริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันมีภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รพัฒน�โครงก�รและก�รให้

ธน�ค�รออกหนังสือคำ้�ประกันซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับก�รบำ�รุงรักษ�ส�ธ�รณูปโภค ก�รซื้อสินค้� และก�รใช้ไฟฟ้� 

ต�มร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)
   ภ�ระหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นจ�ก
  ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ที่ ก�รให้ธน�ค�รออกหนังสือ 
  จะต้องใช้เงินทุนในก�ร คำ้�ประกันให้กับหน่วยง�น
 บริษัท พัฒน�โครงก�รจนแล้วเสร็จ ร�ชก�รหรือบุคคลอื่น

 บริษัทฯและบริษัทย่อย

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 13,069 988

 บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 3,382 -

 บริษัท เอพี (ส�ทร) จำ�กัด 1,644 -

 บริษัท เอพี (รัชด�) จำ�กัด 688 -

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด 483 82

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำ�กัด  380 -

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

 (บริษัทซึ่งเกิดขึ้นหลังควบรวมกิจก�ร) 48 5

 รวม 19,694 1,075
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32. เครื่องมือท�งก�รเงิน
32.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 107 “ก�รแสดง

ร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลูกหนี้

ก�รค้� เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะย�ว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว และมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้� และเงินให้กู้ยืม ฝ่�ยบริห�รควบคุม

คว�มเสี่ยงนี้โดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึง

ไม่ค�ดว่�จะได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ นอกจ�กนี้ ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�กบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย จำ�นวน

เงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอ�จต้องสูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่

แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน เงินเบิกเกิน

บัญชี หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะย�วที่มีดอกเบี้ย อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงิน

ส่วนใหญ่มีอัตร�ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ด หรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน 

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับตำ่�  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจัดต�มประเภทอัตร�ดอกเบี้ย และสำ�หรับ

สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ส�ม�รถแยกต�มวันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�

ดอกเบี้ยใหม่ (ห�กวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

     งบก�รเงินรวม
    อัตร�
    ดอกเบี้ย
    ปรับขึ้นลง ไม่มี
           อัตร�ดอกเบี้ยคงที ่ ต�มร�ค� อัตร�
  ภ�ยใน 1 ปี 1ถึง 5 ปี ตล�ด ดอกเบี้ย รวม อัตร�ดอกเบี้ย
    (ล้�นบ�ท)   (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ท�งก�รเงิน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 83 272 355 0.25
ลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ - - - 9 9 -
เงินฝ�กธน�ค�รที่มีข้อจำ�กัด
 ในก�รใช้ - - 29 - 29 0.25
เงินลงทุนระยะย�วอื่น - - - 127 127 -
  - - 112 408 520 
หนี้สินท�งก�รเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 1,634 - - - 1,634 2.37 - 3.85
เจ้�หนี้ก�รค้� - - - 711 711 -
เงินกู้ยืมระยะย�ว - - 1,033 - 1,033 MLR-2.00 ถึง MLR-0.75
หุ้นกู้  - 8,000 - - 8,000 3.50 - 7.00
เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น - - - 285 285 -
  1,634 8,000 1,033 996 11,663
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     งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    อัตร�
    ดอกเบี้ย
    ปรับขึ้นลง ไม่มี
           อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ต�มร�ค� อัตร�
  ภ�ยใน 1 ปี 1ถึง 5 ปี ตล�ด ดอกเบี้ย รวม อัตร�ดอกเบี้ย

    (ล้�นบ�ท)   (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 16 230 246 0.25

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�ร

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,166 - 2,166 MLR

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีข้อจำ�กัด

 ในก�รใช้ - - 24 - 24 0.25

เงินลงทุนระยะย�วอื่น - - - 127 127 -

  - - 2,206 357 2,563

หนี้สินท�งก�รเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 1,634 - - - 1,634 2.37 - 3.85

เจ้�หนี้ก�รค้� - - - 540 540 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�ร

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,242 - 1,242 MLR

เงินกู้ยืมระยะย�ว - - 527 - 527 MLR-2.00 ถึง MLR-1.25

หุ้นกู้ - 8,000 - - 8,000 3.50 - 7.00

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น - - - 206 206 -

  1,634 8,000 1,769 746 12,149

32.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

เนื่องจ�กเครื่องมือท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม

มีอัตร�ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือ

ท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้ 

และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วิธีก�ร

กำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุด หรือ

กำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ก�รวัดมูลค่�ที่เหม�ะสม
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33. ก�รบริห�รจัดก�รทุน 

วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯในก�รบริห�รจัดก�รทุน คือ ก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งท�งก�รเงินที่เหม�ะสมและก�รดำ�รง

ไว้ซึ่งคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง

บริษัทฯบริห�รจัดก�รสถ�นะของทุนโดยใช้อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับ

เงื่อนไขภ�ยใต้ร�ยละเอียดหุ้นกู้ ซึ่งต้องรักษ�ระดับของอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่เกิน 2 ต่อ 1

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อใช้ในก�รคำ�นวณอัตร�ส่วนท�งก�รเงินดังกล่�ว หม�ยถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบก�ร

เงินรวมของบริษัทฯที่ตรวจสอบหรือสอบท�นโดยผู้สอบบัญชี

ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบ�ย หรือกระบวนก�ร

ในก�รบริห�รจัดก�รทุน

34. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงิน

ก) เม่ือวันท่ี 27 มกร�คม 2554 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 0.85 ล้�นหน่วย มูลค่�ท่ีตร�ไว้หน่วยละ 

1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 850 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 

27 เมษ�ยน 2553 โดยเสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถ�บัน หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นหุ้นกู้ชนิดระบุ

ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อ�ยุ 3 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 27 

กรกฎ�คม 2557

ข) เมื่อวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2554 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 0.4 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วย

ละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 400 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวัน

ที่ 27 เมษ�ยน 2553 โดยเสนอข�ยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถ�บัน หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นหุ้นกู้ชนิดระบุ             

ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อ�ยุ 3 ปี 5 เดือน 24 วันนับแต่วันที่ออก

หุ้นกู้ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 

27 กรกฎ�คม 2557

ค) เมื่อวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2554 บริษัทฯได้ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้จำ�นวน 0.25 ล้�นหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้

หน่วยละ 1,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 250 ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อ

วันที่ 27 เมษ�ยน 2553 โดยเสนอข�ยในวงจำ�กัดต่อ ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ร�ย หุ้นกู้ดังกล่�วเป็นหุ้นหุ้นกู้ชนิดระบุ

ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อ�ยุ 4 ปี 5 เดือน 2 วัน นับแต่วันที่ออก

หุ้นกู้มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่             

9 กรกฎ�คม 2558

35. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2554

ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้แก่สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นจำ�นวน

เงินทั้งสิ้น 5.83 ล้�นบ�ท
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