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The aspiration สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ปี 2552 เป็นปีท่ีเร่ิมต้นด้วยความหม่นหมองจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดข้ึนในปีก่อนหน้าและมีผลต่อเศรษฐกิจ

ไทยต่อเนื่องมาถึงปีนี้  กอปรกับประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในประเทศจนทำาให้เกิดความขัดแย้ง 

อันนำามาสู่จลาจลในเดือนเมษายน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมซบเซาและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 1 ไม่คึกคัก

เท่าใดนัก ทั้งในแง่ยอดขายและการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการ เนื่องจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคไม่

มั่นใจในเศรษฐกิจและการเมือง จึงชะลอการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตามตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเริ่มปรับตัว

ดีข้ึนในปลายไตรมาส 2 หลังจากปัญหาการเมืองคล่ีคลายลงและตัวเลขทางเศรษฐกิจดีข้ึน ประกอบกับรัฐบาลได้ออก

มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์หลายประการ อาทิเช่นการยืดอายุมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์

โดยลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมโอนและจดจำานองออกไปอีก 1 ปี การดำารงนโยบายอัตราดอกเบ้ียตำา่

รวมถึงการอนุญาตให้ผู้บริโภคท่ีโอนบ้านภายในปี 2552 สามารถนำาค่าบ้านมาลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท ส่งผล

ให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์จึงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจนถึงปลายปี

แม้ว่าในปี 2552 ท่ีผ่านมา ภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่จะดำาเนินไปด้วยความยากลำาบาก เน่ืองด้วยปัจจัยต่างๆ ท้ังภายใน

ประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่ด้วยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของ AP 

และพันธมิตรทุกท่านช่วยให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรค พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปิดรับพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำางานที่นอกเหนือจากภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งในด้านอ่ืนๆ พร้อมนำามุมมองใหม่ๆ มาผสมผสานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ และด้วยองค์ประกอบต่างๆ นี้เอง จึงส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างผลการดำาเนินงานที่สูงกว่าที่

คาดการณ์ไว้ ท้ังยอดจองและรายได้ โดย ณ ส้ินปี 2552 บริษัทมียอดจองท้ังส้ิน 18,347 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 118 จากปีที่ผ่านมา และ มีรายได้รวม 12,424 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 จากปีที่ผ่านมา

สำาหรับปี 2553 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่ง จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนภาวะ

การแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนา

การดำาเนินงานในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาอัตราการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ 

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ พนักงานและพันธมิตรเหมือนดังเช่นที่ผ่านมา

ในโอกาสน้ี ผมและคณะผู้บริหารขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ พนักงาน และพันธมิตรทุกท่านท่ีให้การ

สนับสนุนบริษัทให้ผ่านพ้นปีที่ท้าทายนี้ไปได้

	 	 อนุพงษ์	อัศวโภคิน

	 	 	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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Taking the shortcut สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2552
สำาหรับปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวมท้ังส้ิน 12,424 ล้านบาท ปรับเพ่ิมข้ึนจาก 9,832 ล้านบาท

ในปี 2551 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12,317 ล้านบาท และรายได้

ค่าบริการ 108 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มาจากโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 53 ในขณะ

ที่มาจากโครงการแนวราบร้อยละ 47 (ดังรูปที่ 1และ3)

จากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2552 ส่งผลให้บริษัทมีกำาไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท (0.80 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ

14.1 จากปีก่อนหน้าที่มีกำาไรสุทธิ 1,638 ล้านบาท (ดังรูปที่ 2) ในขณะที่บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 33.5 ลด

ลงจากปี 2551 ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 35.4 เนื่องจากอัตรากำาไรขั้นต้นของโครงการคอนโดมิเนียมลดลงจาก

ร้อยละ 40.1 เป็นร้อยละ 37.4 ในขณะที่โครงการแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) มีอัตรากำาไรขั้นต้นค่อนข้าง

คงที่ อยู่ที่ร้อยละ 28.0

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบริษัท

บันทึกค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสำาหรับการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมจำานวนทั้งสิ้น 6 โครงการในปี 

2552 ในขณะที่รายได้จากการขายโครงการดังกล่าวจะถูกบันทึกเมื่อโอนกรรมสิทธิ์โครงการในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ11.1

รูปที่	1	รายได้รวม	(ล้านบาท)

ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
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รูปที่	3	สัดส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการ	ปี	2552

รูปที่	4	ตารางเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน

ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ณ ส้ินปี 2552 สัดส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อทุนของบริษัท อยู่ท่ี 0.76 เท่า ลดลงจาก 0.86 เท่า ในไตรมาส 3
2552 และ 0.92 เท่าในปี 2551 เป็นผลจากกำาไรที่สูงขึ้น ทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยสุทธิ ณ สิ้นปี 2552 มีจำานวนทั้งสิ้น 6,234 ล้านบาท (ดังรูปที่ 4)

นอกจากนี้ จากผลการดำาเนินงานที่ดี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึงร้อยละ 25 ในขณะที่
มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 3.5 บาทต่อหุ้น

  2552 2551 2550 2549 2548

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(ล้านบาท) 12,317 9,730 7,785 6,344 4,490

 อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบรายปี 26.6% 25.0% 22.7% 41.3% -6.3%

รายได้รวม	(ล้านบาท) 12,424 9,832 7,825 6,344 5,258

 อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบรายปี 26.4% 25.6% 23.3% 20.7% -8.4%

กำาไรข้ันต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(ล้านบาท) 4,058 3,381 2,537 1,996 1,551

 อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 33.0% 34.8% 32.6% 31.5% 34.5%

กำาไรขั้นต้นรวม 4,166 3,484 2,577 1,996 1,683

 อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 33.5% 35.4% 32.9% 31.5% 32.0%

กำาไรจากการดำาเนินงาน	(ล้านบาท) 2,781 2,467 1,389 1,043 976

 อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 22.4% 25.1% 17.8% 16.4% 18.6%

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน	(ล้านบาท) 1,869 1,638 899 794 645

 อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบรายปี 14.1% 82.3% 13.2% 23.2% -36.2%

กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท) 1,869 1,638 899 1,344 765

 อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบรายปี 14.1% 82.3% -33.1% 75.7% -30.3%

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.70 0.39 0.59 0.34

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 19,007 17,378 13,145 10,418 10,291

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 8,182 6,787 5,513 5,048 3,983

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 7,942 7,986 5,509 4,031 5,303

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (ล้านบาท) 6,234 6,227 4,787 3,124 4,787

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.76 0.92 0.87 0.62 1.20

ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) 25.0% 26.6% 17.0% 29.8% 18.5%

รูปที่	2	กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท)

ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
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The Centro (สุขุมวิท 113) (2%)

Biztown (ลาดพราว) (3%)

The City (รัตนาธิเบศร) (5%)

บานกลางเมือง Royal Vienna รัชวิภา (5%)

Life @ Paholyothin-Aree (8%)

The City (ป่นเกลา)-เฟส 2 (6%)

Life @ Sathorn 10 (3%)

บานกลางเมือง Urbanion (ศรีนครินทร) (3%)

 The Address Chidlom (20%)

 The City (พระราม5-ราชพฤกษ์) (3%)

 บานกลางเมือง (สาทร-ตากสิน) (6%)

 บานกลางเมือง Urbanion (ลาดพราว 71(4)) (3%)

 The Address Patumwan (6%)

 อื่นๆ  (13%)
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	 (ล้านบาท)	 	 	 	 	
	 มูลค่า	 จำานวน	 	 	 	%ประมาณการโอน

	 โครงการคอนโดมิเนียม	 โครงการ	 ยูนิต	 %ขาย*	 2551	 2552	 2553F	 2554F	 2555F	 2556F	คาดว่าจะโอนหมด

 Life @ BTS Tapra  1,335  672  100%  85%  15%      ไตรมาส2 2552
 Life @ Ratchada-Ladprao 36  1,056  474  100%  59%  41%      ไตรมาส3 2552
 The Address Chidlom  3,880  597  97%   66%  34%     ไตรมาส2 2553
 Life @ Sathorn Soi 10  1,050  286  98%   41%  59%     ไตรมาส3 2553
 Life @ Paholyothin-Aree  950  357  100%   100%      ไตรมาส2 2552
 Life @ Suthisan  1,230  484  100%   46%  54%     ไตรมาส3 2553
 Life @ Sukhumvit 65  1,570  540  99%   19%  81%     ไตรมาส3 2553
 Life @ Ratchada-Huay Kwang  1,300  480  99%   26%  74%     ไตรมาส3 2553
 Life @ Sukhumvit 67  400  78  82%   50%  50%     ไตรมาส1 2553
 Rhythm Ratchada **  3,500  881  70%    30%  70%    ไตรมาส4 2554
 The Address Pathumwan  1,000  156  92%   68%  32%     ไตรมาส3 2553
 Life @ Ladprao 18  1,500 457 63%    50% 50%   ไตรมาส4 2555
 The Address Phayathai  1,000  152  84%     60% 40%  ไตรมาส4 2555
 The Address Asoke 3,300 574 99%     50% 50% ไตรมาส4 2556
 The Address Sukhumvit 28  2,200  246  98%      100%   ไตรมาส4 2555
 The Address Sathorn 12 **  4,000 562 68%     20% 80% ไตรมาส4 2556
 Rhythm Ratchada-Huay Kwang 2,200 539  -    60% 40%   ไตรมาส4 2555

  31,471

รูปที่ 6 โครงการที่คาดว่าจะเปิดในอนาคต

รูปที่ 7 ประมาณการโอนคอนโดมิเนียม

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

* % ขายณ 31 ธ.ค. 52
** โครงการร่วมทุนกับแปซิฟิค สตาร์
ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

	 	 	 	 มูลค่า	 	 	
	 	 	 จำานวน	 โครงการ	 	 	
	 โครงการ	 ไร่	 ยูนิต	 (ล้านบาท)	 ซื้อที่ดิน	 เปิดโครงการ	 คาดว่าจะโอนหมด

บ้านเดี่ยว
The Centro (รามอินทรา) 73.6 296 1,400 ไตรมาส1 2551 ไตรมาส2 2553 ไตรมาส4 2556
The Centro (รัตนาธิเบศร์) 121.0  454 2,200 ไตรมาส1 2552 ไตรมาส2 2553 ไตรมาส4 2556
The City (อ่อนนุช-แอร์พอร์ต ลิ้ง)  57.1 216 1,400 ไตรมาส1 2552 ไตรมาส3 2553 ไตรมาส4 2556
The City (พระราม5-ราชพฤกษ์) II 50.6 200 1,200 ไตรมาส2 2552  ไตรมาส3 2553  ไตรมาส4 2556
บ้านเดี่ยว (กัลปพฤกษ์) 44.0 90 1,150 ไตรมาส1 2553 ไตรมาส3 2553 ไตรมาส4 2555
The City (สุขสวัสดิ์) 48.4 155 1,400 ไตรมาส3 2552 ไตรมาส1 2554 ไตรมาส2 2556
The Centro (วัชรพล) 111.7 407 2,100 ไตรมาส4 2552 ไตรมาส1 2554 ไตรมาส4 2556
รวม-บ้านเดี่ยว   10,850

ทาวน์เฮ้าส์
บ้านกลางเมือง (เกษตร-นวมินทร์) II 23.8  271  1,100  ไตรมาส1 2549  ไตรมาส1 2553  ไตรมาส2 2555
บ้านกลางกรุง (สาทร)  9.0  90  650  ไตรมาส2 2552  ไตรมาส2 2553  ไตรมาส4 2554
บ้านกลางเมือง (สุขสวัสดิ์)  8.4  92  350  ไตรมาส3 2552  ไตรมาส3 2553  ไตรมาส4 2555
Biztown (สุขสวัสดิ์)  7.1  63  360  ไตรมาส3 2552  ไตรมาส3 2553  ไตรมาส4 2555
บ้านกลางเมือง (ลาดพร้าว-เสนา)  8.1  88  400  ไตรมาส4 2552  ไตรมาส3 2553  ไตรมาส4 2554
บ้านกลางเมือง (อ่อนนุช-แอร์พอร์ต ลิ้ง)  32.3  338  1,200  ไตรมาส1 2553  ไตรมาส3 2553  ไตรมาส4 2556
บ้านกลางเมือง (สาทร-ตากสิน) II  52.8  475  2,600  ไตรมาส1 2553  ไตรมาส4 2553  ไตรมาส4 2558
บ้านกลางเมือง (พระราม 9-ลาดพร้าว) II  28.7  302  1,500  ไตรมาส4 2552  ไตรมาส4 2553  ไตรมาส4 2556
รวม-ทาวน์เฮ้าส์	   8,160

คอนโดมิเนียม
Rhythm รัชดา-ห้วยขวาง  3.6  539  2,200  ไตรมาส4 2550  ไตรมาส1 2553  ไตรมาส4 2555
คอนโดมิเนียม (สุขุมวิท 50)  3.9  n/a  2,000  ไตรมาส4 2552  ไตรมาส4 2553  ไตรมาส4 2556
คอนโดมิเนียม (อารีย์) II  5.5  n/a  3,000  ไตรมาส4 2552  ไตรมาส4 2553  ไตรมาส4 2556
คอนโดมิเนียม (สาทร-เจริญกรุง)  4.8  n/a  3,500  ไตรมาส3 2552  ไตรมาส4 2553  ไตรมาส4 2556
รวม-คอนโดมิเนียม    10,700

รวมทั้งสิ้น    29,710

	 	 	 	 	 	 	 %	ขาย
	 	 	 	 	 	 	 (ในแง่
	 	 	 	 มูลค่า	 	 	 จำานวน	 เหลือ
	 	 	 	 โครงการ	 	 	 หน่วย)	 ขาย
	 	 	 จำานวน	 (ล้าน	 	 	 ณ	31	 (ล้าน
	 โครงการ	 ไร่	 ยูนิต	 บาท)	 เปิดโครงการ	 คาดว่าจะโอนหมด	 ธ.ค.52	 บาท)

บ้านเดี่ยว
เพลส แอนด์ พาร์ค  91.6  275  800   N/A
The City (ปิ่นเกล้า-พระราม5)  90.0  283  1,750 ไตรมาส3 2547 ไตรมาส2 2552 100% 0
The City (ปิ่นเกล้า)  38.0  88  760  ไตรมาส3 2547  ไตรมาส2 2553  97%  26
The City (ปิ่นเกล้า) เฟส 2  115.7  283  2,130  ไตรมาส2 2550  ไตรมาส2 2553  100%  0
บ้านกลางกรุง (Grande Vienna พระราม 3)  13.1  24  610  ไตรมาส4 2548  ไตรมาส2 2552  100%  0
บ้านกลางกรุง (The Nice รัชวิภา)  18.2  50  670  ไตรมาส2 2549  ไตรมาส2 2553  80%  134
The Centro (สุขุมวิท 113)  35.6  188  800  ไตรมาส3 2551  ไตรมาส4 2554  47%  426
The City (รัตนาธิเบศร์-แคราย)  60.0  217  1,200  ไตรมาส3 2551  ไตรมาส4 2554  54%  553
The City (พระราม5-ราชพฤกษ์)  27.1  106  850  ไตรมาส1 2552  ไตรมาส2 2554  58%  353
บ้านเดี่ยวเหลือขาย	(ล้านบาท)	       1,491

ทาวน์เฮ้าส์
บ้านกลางเมือง (Luzern อ่อนนุช 46)  26.1  299  1,080  ไตรมาส4 2548  ไตรมาส3 2552  100%  0
บ้านกลางกรุง (The Royal Vienna รัชวิภา) 35.6  330  1,850  ไตรมาส4 2549  ไตรมาส2 2553  92%  151
บ้านกลางเมือง (The Royal Monaco 
  ศรีนครินทร์-พัฒนาการ)  24.7  309  1,275  ไตรมาส4 2549  ไตรมาส3 2552  100%  0
บ้านกลางเมือง (Swiss Town เกษตร-นวมินทร์)  31.2  320  1,310  ไตรมาส4 2549  ไตรมาส3 2552  100%  0
บ้านกลางเมือง (The Paris พระราม9-รามคำาแหง) 19.1 287 880 ไตรมาส4 2549 ไตรมาส3 2552 100% 0
บ้านกลางเมือง Urbanion (พระราม9-วงแหวน) 10.9 124 430 ไตรมาส4 2550 ไตรมาส1 2553 99% 3
บ้านกลางเมือง Urbanion (ลาดพร้าว-โชคชัย 4) 10.0 96 535 ไตรมาส1 2551 ไตรมาส4 2552 100% 0
บ้านกลางเมือง Urbanion (สาทร-ตากสิน) 22.6 208 1,100  ไตรมาส2 2551  ไตรมาส2 2553  99%  16
บ้านกลางเมือง Urbanion (สุขุมวิท 113)  11.6  124  330  ไตรมาส2 2551  ไตรมาส4 2553  94%  19
บ้านกลางเมือง Urbanion (ลาดพร้าว 71(4))  7.1  75  430  ไตรมาส3 2551  ไตรมาส1 2553  99%  6
Biztown (ศรีนครินทร์)  6.0  54  300  ไตรมาส3 2551  ไตรมาส3 2553  85%  44
บ้านกลางเมือง Urbanion (ศรีนครินทร์)  44.0  413  1,650  ไตรมาส3 2551  ไตรมาส4 2554  25%  1,231
Biztown (ลาดพร้าว)  9.8  69  660  ไตรมาส1 2552  ไตรมาส3 2553  78%  143
บ้านกลางเมือง(พระราม9-ลาดพร้าว)  13.7  150  780  ไตรมาส4 2552  ไตรมาส2 2554  45%  432
ทาวน์เฮ้าส์เหลือขาย	(ล้านบาท)	       2,045

คอนโดมิเนียม
Life @ BTS Tapra  4.1  672  1,335  ไตรมาส3 2549  ไตรมาส2 2552  100%  0
Life @ Ratchada  4.1  474  1,056  ไตรมาส4 2549  ไตรมาส3 2552  100%  0
The Address Chidlom  4.5  597  3,880  ไตรมาส1 2550  ไตรมาส2 2553  97%  97
Life @ Sathorn 10  1.4  286 1,050  ไตรมาส2 2550  ไตรมาส3 2553  98%  18
Life @ Paholyothin-Aree  2.0  357  950  ไตรมาส2 2550  ไตรมาส2 2552  100%  0
Life @ Ratchada-Suthisan  2.9  484  1,230  ไตรมาส2 2550  ไตรมาส3 2553  100%  5
Life @ Sukhumvit 65  2.7  540  1,570  ไตรมาส3 2550  ไตรมาส3 2553  99%  23
Life @ Ratchada-Huay Kwang  2.5  480  1,300  ไตรมาส3 2550 ไตรมาส3 2553  99%  19
Life @ Sukhumvit 67  1.0  78  400  ไตรมาส1 2551  ไตรมาส1 2553  82%  72
Rhythm Ratchada *  7.0  881  3,500  ไตรมาส3 2551  ไตรมาส4 2554  70%  1,037
The Address Pathumwan  2.3  156  1,000  ไตรมาส2 2552  ไตรมาส3 2553  92%  83
Life@Ladprao 18  3.0  457  1,500  ไตรมาส2 2552  ไตรมาส4 2555  63%  555
The Address Phayathai  1.4  152  1,000  ไตรมาส3 2552  ไตรมาส4 2555  84%  164
The Address Asoke  3.9  574  3,300  ไตรมาส3 2552  ไตรมาส4 2556  99%  40
The Address Sukhumvit  28  2.0  246  2,200  ไตรมาส3 2552  ไตรมาส4 2555  98%  54
The Address Sathorn  12  3.5  562  4,000  ไตรมาส3 2552  ไตรมาส4 2556  68%  1,267
คอนโดมิเนียมเหลือขาย	(ล้านบาท)        3,435
รวม	       6,972

รูปที่ 5 โครงการปัจจุบัน

*โครงการร่วมทุนกับแปซิฟิค สตาร์  
ที่มา: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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The accomplishment

Thailand Property Awards 2009
ประเภท Best Condo Development (Bangkok) 

สำาหรับ The Address Chidlom

Best Corporate Governance Report
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี2548

Best Mid-Cap Company
จากนิตยสาร Finance Asia

ปี2550

Best CEO
จากนิตยสาร Institutional Investor

 ปี2548

CEO ขวัญใจนักวิเคราะห์
จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

Asia’s Best Managed Companies
ประเภท Small Cap

จากนิตยสาร Asia Money
 ปี2548

รางวัลแห่งความสำาเร็จ



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

16 17

 1. นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร
  กรรมการ

 2. นายชอ  สิงหเสนี     
  กรรมการ

 3. นายอนุพงษ์  อัศวโภคิน  
  รองประธานกรรมการ

 4. นายวิลาศ  ปิลกศิริ   
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

Behind the scene

 5. นายนนท์จิตร  ตุลยานนท์  
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 6. นายชัชวาล  พรรณลาภ   
  ประธานกรรมการ

 7. นายพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์  
  รองประธานกรรมการ

 8. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล  
  กรรมการ

 9. นายโกศล  สุริยาพร  
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 10. นายพรวุฒิ  สารสิน  
  กรรมการ

 11. นายชัยรัตน์  ธรรมพีร  
  กรรมการ

 12. นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ  
  กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 
 รองประธานกรรมการ
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร 
 กรรมการผู้อำานวยการและรักษาการ
 รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานธุรกิจ 1

Go for one goal

1. นายวสันต์  นฤนาทไพศาล 
 รองกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานปฏิบัติการ

2. นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ
 กรรมการบริหาร

3. นางสาวกิตติยา  พงศ์ปูชนีย์กุล 
 รองกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานการเงินและบัญชี

คณะผู้บริหารบริษัท



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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1. นายวิษณุ  สุชาติลำ้าพงศ์ 
 รองกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานธุรกิจ 2

2. นายมาโรจน์  วนานันท์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานลูกค้า

3. นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานการเงินและบัญชี

Go for one goal

1. นายสมชาย  วัฒนเสาวภาคย์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายวิทการ  จันทวิมล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานกลยุทธ์การตลาด

2. นายโอภาส  เรืองรจิตปกรณ์ 
 รองกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงานบริหารความเสี่ยง

3. นายปิยวัฒน์  สื่อไพศาล 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

คณะผู้บริหารบริษัท
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บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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Records of the market situation สรุปภาวะเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในช่วงปลายปี 2551 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยต่อเนื่อง รวมถึงความ

ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เป็นผลให้ เศรษฐกิจไทยในปี 2552 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 โดยปรับตัวลดลงมาก

ที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปี  อย่างไรก็ตามจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายใน

ประเทศ อันเป็นผลจาก มาตรการในกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และ ปัญหาทางการเมืองมีแนวโน้มดีขึ้น ทำาให้

ความมั่นใจของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น และส่งผลต่อเนื่องทำาให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยปัจจัย

บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวดังกล่าว ได้แก่ (1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นบวกในไตรมาสที่ 

4 ของปี 2552 ภายหลังจากการติดลบติดต่อกันมากกว่า 3 ไตรมาส (2) การเร่งใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ 

ส่งผลให้การบริโภคของภาครัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6  ในปี 2551เป็น ร้อยละ 5.8 ในปี 2552 ขณะที่การ

ลงทุนนั้นมีการปรับเปลี่ยนจากการหดตัวร้อยละ 4.6 ในปี 2551 เป็น การขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2552 (3) การ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกเป็นครั้งแรกในไตรมาส 4 ปี 2552 ส่งผลให้การส่งออกในปี 2552 นั้นยังมีการปรับ

ตัวลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการส่งออกมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 13.9 ขณะที่การนำาเข้าปรับตัวลดลง

ร้อยละ 24.9 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ยังคงฟื้นตัวช้า (4) การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนและ

การบริโภคของภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2552 แต่อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาระงับ

การลงทุนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งผลให้การลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนสำาหรับปี 2552 

ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.8 และ 1.1 จากปีก่อน ตามลำาดับ และ (5) อัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ อัตราการว่างงานทั้งปี 2552 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5  

อนึ่งจากที่ปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2552 เกินดุลถึง 19,416 

และ 20,291 ล้านดอลาร์ สรอ. ตามลำาดับ ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2552 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -0.9 ซึ่ง

เป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงราคานำ้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา 

แม้ว่าภาครัฐจะได้มีมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนก็ตาม

สำาหรับปี 2553 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่

ที่ระดับร้อยละ 3.5-4.5 จากการขยายตัวของการส่งออกและการฟื้นตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนภายในประเทศ 

ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดี

ขึ้น เนื่องจากอัตราการใช้กำาลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดการลงทุน

ใหม่เพื่อขยายกำาลังการผลิต ขณะที่สภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ดีส่งผลทำาให้อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับตำ่า

แต่อย่างไรก็ตามสำาหรับการลงทุนและการบริโภคของภาครัฐ ยังคงมีความเส่ียงจากการลดกรอบวงเงินงบประมาณ

และความล่าช้าในการเบิกจ่าย

อนึ่งสำาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2553 ยังความปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโต อันได้แก่ (1) การฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง อีกทั้งยังมีความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก (2) เสถียรภาพ

การเมืองในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน (3) การล่าช้าในการเบิกจ่ายงบ

ประมาณทำาให้แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐลดลง (4) ปัญหาการระงับการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการได้ (5) อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

อันอาจเป็นข้อจำากัดต่อการลงทุนของภาคเอกชน (6) การปรับตัวแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ขีดความสามารถในด้านราคาสินค้าส่งออก และ (7) การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ จากความผันผวนของ

ราคานำ้ามันตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการสิ้นสุดนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือ

ค่าครองชีพของประชาชน
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สรุปภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2552 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ช่วงต้นปีตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตเศรษฐกิจต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า ทำาให้ความเช่ือม่ันของท้ังผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดตำา่ลงมาก จะเห็นได้จาก

ผู้ประกอบการต่างชะลอการเปิดโครงการ เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่ชะลอการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้บรรยากาศในการ

ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ไม่คึกคักเท่าใดนักในช่วงต้นไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์

เร่ิมกลับมาส่งสัญญาณฟ้ืนตัวท้ังในแง่ยอดขาย การเข้าชมโครงการ รวมถึงการเปิดโครงการของผู้ประกอบการใน

ไตรมาส 2 เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนสามารถคลี่คลายลงได้และรัฐบาลได้

ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุมาตรการลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่า

ธรรมเนียมโอนและการจดจำานองสำาหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุด 28 มีนาคม 2553 และการ

อนุญาตให้นำาเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรณีโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2552 จำานวนเท่ากับจำานวนที่จ่ายจริงแต่

ไม่เกิน 300,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษี เพิ่มเติมจากการนำาดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านจำานวนไม่เกิน 100,000 

บาท ต่อปี มาหักลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงการดำารงนโยบายดอกเบี้ยตำ่า และการมีนโยบายสนับสนุนการให้สิน

เชื่อที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารของรัฐ สำาหรับในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ทั้งในแง่

ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าได้เป็นอย่างดี ส่งผล

ทำาให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ตลาดอสังหาริมทรัพย์จึงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง

สิ้นปี ทั้งในแง่ยอดขายและการเปิดโครงการ รวมถึงการเร่งโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ทางภาษีด้วย

ทางด้านอุปทาน จากตัวเลขการเปิดโครงการของเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ

ต่างชะลอการเปิดโครงการเนื่องจากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจช่วงต้นปี และกลับมาเริ่มเปิดโครงการใหม่เพิ่ม

ขึ้นภายหลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้ภาพรวมการเปิด

โครงการในปี 2552 ปรับตัวลดลงทุกประเภทสินค้า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังตารางและรูปที่1

ตาราง1	การเปิดโครงการในปี	2552

	 	 บ้านเดี่ยว	 ทาวน์เฮ้าส์	 คอนโด	 ทั้งหมด

 2551 11,707 20,243 31,322 69,757

 2552 11,157 19,079 23,993 58,410

	 %	เปลี่ยนแปลง	 -4.7%	 -5.8%	 -23.4%	 -16.3%	

รูปท่ี1	การเปิดโครงการในคร่ึงปีแรกและคร่ึงปีหลังของปี	2552

ที่มา : เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ที่มา : เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์

อย่างไรก็ดีการเปิดโครงการลดลง ส่งผลให้ความกังวลเร่ืองอุปทานล้นตลาดของสินค้าบางประเภท เช่นคอนโดมิเนียม

ลดลงเชน่กนั   อนึง่ แมว้า่อปุทานใหมใ่นป ี2552 จะปรบัตวัลดลงแตก่ารแขง่ขนัจากผูป้ระกอบการรายใหญก่ลบัรนุแรง

ยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในปัจจุบันมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนค่อนข้างตำ่าและบริหาร

สภาพคล่องได้ดี รวมถึงมีความชำานาญในสินค้าหลักๆของตน และพยายามขยายตลาดเข้าไปในสินค้าใหม่ๆมาก

ขึ้น เพื่อรักษาอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต ทำาให้การแข่งขันจากผู้ประกอบการรายใหญ่รุนแรงมาก

ขึ้นในทุกประเภทสินค้า ในขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กมีบทบาทน้อยลง เนื่องจากประสบปัญหาด้านการขอสินเชื่อ

จากธนาคารพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานสูงขึ้น รวมทั้งกฏระเบียบต่างๆของทางราชการในการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ที่เข้มงวดมากขึ้น ทำาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง หลายรายไม่สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไป

ได้ ผู้ประกอบการรายเล็กจึงหายไปจากตลาด และเหลือเพียงการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น

แม้ว่าในปี 2552 อุปทานจะหดตัวลงดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตได้ ท่ามกลางความ

ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยจะเห็นได้จากตัวเลขบ้านสร้างเสร็จจดทะเบียนและการโอนกรรมสิทธิ์

ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลำาดับ

ตาราง2	บ้านสร้างเสร็จจดทะเบียน

	 บ้านสร้างเสร็จจดทะเบียน	(จำานวนยูนิต)	 2552	 2551	 %	เปลี่ยนแปลง

	 ทุกประเภท	 90,971	 83,065	 9.5%

	 บ้านเดี่ยว	 29,721	 34,618	 -14.1%

 จัดสรร 10,309 13,437

 สร้างเอง 19,412 21,181

	 ทาวน์เฮ้าส์	 13,670	 14,616	 -6.5%

 จัดสรร 12,178 11,943

 สร้างเอง 1,492 2,673

	 คอนโด	 46,452	 31,535	 47.3%
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าคอนโดมิเนียมยังคงขยายตัวมากท่ีสุด เป็นผลจากไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้

ซิต้ีคอนโดได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา

สำาหรับปี 2553 คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวจากปี 2552 ตามภาวะเศรษฐกิจและความเช่ือม่ันท่ีสูงข้ึน 

แม้ว่ามาตรการการอนุญาตให้นำาเงินค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในกรณีโอนกรรมสิทธ์ิภายในปี 2552 จำานวนเท่ากับ

จำานวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 300,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีจะส้ินสุดลงแล้วในปี 2552 และรัฐบาลยังไม่มีการ

ประกาศต่ออายุมาตรการดังกล่าวก็ตาม  ทางด้านอุปทานคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากปี 2552 เช่นกัน เน่ืองจากผู้ประกอบ

การต่างเตรียมพร้อมเปิดโครงการเพ่ือรองรับความต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามมาตรการ

กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อีกมาตรการหน่ึง คือ การลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำานองจะ

ส้ินสุดลงในเดือนมีนาคม 2553 ทำาให้คาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2553 ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงขยายตัวเม่ือ

เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากผู้ประกอบการต่างต้องการได้ประโยชน์จากมาตรการทางภาษีดังกล่าว และคาด

ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะชะลอลงในไตรมาสถัดไป ในกรณีที่ไม่มีการต่ออายุมาตรการกระตุ้นดังกล่าว สำาหรับ

ปัจจัยสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2553 นอกจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและอัตราดอกเบ้ียในระดับตำา่

แล้ว การท่ีธนาคารพาณิชย์แข่งขันกันปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์

ขยายตัวได้ ซ่ึงคาดว่าการแข่งขันในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์จะยังคงรุนแรงเช่นเดียวกับในปี 2552 

ตาราง	3	จำานวนการโอนกรรมสิทธ์ิ

	 จำานวนการโอนกรรมสิทธิ์	 2552	 2551	 %	เปลี่ยนแปลง

	 ทุกประเภท	 160,563	 146,451	 9.6%

	 บ้านเดี่ยว 33,118 32,338 2.4%

 ทาวน์เฮ้าส์ 51,479 47,947 7.4%

 คอนโด 56,107 45,815 22.5%

โครงการต่างๆ ของ AP

บ้านกลางเมือง Urbanion

The City

The  Centro

Biztown

Life

The Address
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The foundation of success ข้อมูลบริษัท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยอีก 12 บริษัท ประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และสามารถตอบ

สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในตลาดระดับกลางถึงกลางบน (ระดับราคา 3-10 

ล้านบาท)  บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างที่อยู่อาศัยในทำาเลที่ตั้งในเขตเมืองหรือใกล้ศูนย์กลางทางธุรกิจ ซึ่งสามารถ

เดินทางได้สะดวก โดยจะพิจารณาประเภทของอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกับทำาเลและความต้องการของผู้บริโภค

ในแต่ละกลุ่มในทำาเลนั้นๆ ซึ่งโครงการที่บริษัทพัฒนามีทั้ง ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ 

ที่แตกต่างกันในแง่ประเภทสินค้าและระดับราคา ดังนี้

	 โครงการ	 ประเภท	 ช่วงราคา	 อายุกลุ่มลูกค้า

 บ้านกลางกรุง ทาวน์เฮ้าส์, บ้านเดี่ยว 5 ล้านบาทขึ้นไป 35-50 ปี

 บ้านกลางเมือง ทาวน์เฮ้าส์ 2.5-7.0 ล้านบาท 28-40 ปี

 BIZTOWN โฮมออฟฟิศ 7-12 ล้านบาท 35-50 ปี

 The City บ้านเดี่ยว 5-12 ล้านบาท 35-55 ปี

 The Centro บ้านเดี่ยว 3.5-6.5 ล้านบาท 30-45 ปี

 THE ADDRESS คอนโดมิเนียม 5-10 ล้านบาท 35-45 ปี

 Rhythm คอนโดมิเนียม 3-6 ล้านบาท 30-40 ปี

 Life คอนโดมิเนียม 2-3 ล้านบาท 23-35 ปี

	 บริษัท	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ประเภทธุรกิจ

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำากัด 99.99% ปัจจุบันไม่มีการดำาเนินธุรกิจใดๆ

 บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) 24.02% ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมทุนกับ แปซิฟิค สตาร์ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 2  โครงการภายใต้บริษัท 

เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) จำากัด และ บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ใน

บริษัทร่วมทุนดังกล่าว

สำาหรับด้านบริการ บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

ทำาหน้าที่บริหารโครงการ และ บจก.กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท เป็นนายหน้า ตัวแทน ซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

ธุรกิจอื่นๆ

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 

59,877,700 หุ้น หรือคิดเป็น 14.97%  อย่างไรก็ตามบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ บริษัท 

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 239,510,800 บาท
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โครงสร้างธุรกิจ

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้(ลาดพร้าว)
100%

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้(กรุงเทพ)
100%

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
100%

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)
100%

บจ.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
100%

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้(รัชวิภา)
99.7%

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้(สาทร)
100%

บจ.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
100%

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้(สุขุมวิท)
100%

บจ.เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร)
51%

บจ.เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา)
51%

บริหารโครงการ

บจ.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
100%

บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง
100%

บจ.ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส
100%

นายหน้า ตัวแทน ซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

บจ.กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท
75%
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AP family tree โครงสร้าง

การถือหุ้นและการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 2,391,880,463 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 

2,391,880,463 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำาระแล้วจำานวน 2,334,609,266 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำานวน 2,334,609,266 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

	 ลำาดับที่	 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 จำานวนหุ้น	 ร้อยละของจำานวนหุ้น
	 	 	 	 ที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด

 1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 553,823,910 23.72

 2. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 241,309,000 10.34

 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 207,057,431 8.87

 4. SOMERS (U.K.) LIMITED 58,394,400 2.50

 5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 50,498,600 2.16

 6. AMERICAN INTERNATIONAL  47,086,200 2.02  
  ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 

 7. นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย 40,569,320 1.74

 8. TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN 39,134,000 1.68

 9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 31,337,200 1.34

 10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,868,988 1.07

	 	 รวม	 1,294,079,049	 55.43

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2552

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ (ของงบการเงินรวม) ในแต่ละปี 

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ เช่น ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพ

คล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 , ปี 2550, 

ปี 2551และ ปี 2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 41.60 , ร้อยละ 39.33, ร้อยละ 38.91 และร้อยละ 35.63 

ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2548 , ปี 2549, ปี 2550 และ ปี 2551 ตามลำาดับ

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำาไรสุทธิของบริษัท

ย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
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การจัดการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  เราจะเป็นท่ียอมรับในฐานะผู้กำาหนดทิศทางในการอยู่อาศัยด้วยความคิดสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนอง

 ความต้องการในการอยู่อาศัยและถึงพร้อมด้วยคุณภาพทั้งสินค้าและบริการภายในปี 2553

พันธกิจ เราจะไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์ความพึงพอใจในการอยู่อาศัยที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ

Shareholders

ผู้ถือหุ้น

Company Board

คณะกรรมการบริษัท

Nomination & Remuneration 
Committee

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

Corporate Governance
Committee

คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายกำากับดูแลกิจการ

Corporate Secretary

เลขานุการบริษัท

Audit Committee

 คณะกรรมการตรวจสอบ

Business Liaison Department 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

Chief Executive Officer

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Managing Director

กรรมการผู้อำานวยการ

Chief People 
Officer 

รองกรรมการ
ผู้อำานวยการสาย
งานทรัพยากร

บุคคล

Deputy Chief 
People
Officer  

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

Chief 
Information

Officer  

รองกรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Deputy Chief 
Information 

Officer  

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Chief 
Customer

Officer  

รองกรรมการ
ผู้อำานวยการ
สายงานลูกค้า

Deputy Chief 
Customer

 Officer  

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำานวยการ
สายงานลูกค้า

Deputy Chief
Strategic

Marketing Officer  

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงานกลยุทธ์
การตลาด

Chief 
Operating

Officer  

รองกรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงานปฏิบัติการ

Chief 
Marketing

Officer  
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ผู้อำานวยการ

สายงานการตลาด
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ผู้อำานวยการ
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สายงานธุรกิจ 2

Chief 
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ผู้อำานวยการ

สายงานการเงิน
และบัญชี

Deputy Chief 
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รองกรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงานการเงิน
และบัญชี
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Officer

รองกรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงานบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการ 13 ท่าน

 นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

 นายอนุพงษ์   อัศวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 นายพยนต์   ศักดิ์เดชยนต์ รองประธานกรรมการ

 นายพิเชษฐ   วิภวศุภกร กรรมการและกรรมการผู้อำานวยการ

 นายพรวุฒิ   สารสิน กรรมการอิสระ

 นายชัยรัตน์   ธรรมพีร กรรมการ

 นายศิริพงษ์   สมบัติศิริ กรรมการ

 นายวสันต์  นฤนาทไพศาล กรรมการ

 นายชอ   สิงหเสนี กรรมการอิสระ

 นายวิลาศ   ปิลกศิริ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 นายนนทิกร   กาญจนะจิตรา กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 นายโกศล   สุริยาพร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการที่มาจากผู้บริหารบริษัท 
  คณะกรรมการที่มาจากผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท มีจำานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัท
  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553

คณะกรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท  มีจำานวน 4 ท่าน  ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล   ตำาแหน่ง

1. นายอนุพงษ์  อัศวโภคิน  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร  กรรมการและกรรมการผู้อำานวยการ

3. นายวสันต์  นฤนาทไพศาล  กรรมการและรองกรรมการผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติงาน

4. นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ  กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  มีจำานวน 3 ท่าน  ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล   ตำาแหน่ง

1. นายพยนต์   ศักดิ์เดชยนต์  รองประธานกรรมการ

2. นายชัยรัตน์   ธรรมพีร  กรรมการ

3. นายวิลาศ   ปิลกศิริ  กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน           นายพิเชษฐ วิภวศุภกร นายวสันต์ นฤนาทไพศาล

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร  นายวิลาศ ปิลกศิริ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

สองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัท



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

36 37

คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต.โดยครบถ้วน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล   ตำาแหน่ง
1. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา*  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโกศล   สุริยาพร  กรรมการตรวจสอบ
3. นายนนท์จิตร   ตุลยานนท์  กรรมการตรวจสอบ
* นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล   ตำาแหน่ง

1. นายชอ  สิงหเสนี  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายอนุพงษ์  อัศวโภคิน  อนุกรรมการ
3. นายนนท์จิตร  ตุลยานนท์  อนุกรรมการ
4. นายโกศล  สุริยาพร อนุกรรมการ
5. นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร  อนุกรรมการ

คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแลกิจการ  ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล   ตำาแหน่ง

1. นายโกศล  สุริยาพร  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร  อนุกรรมการ
3. น.ส.กิตติยา  พงศ์ปูชนีย์กุล  อนุกรรมการ
4. นายโอภาส  เรืองรจิตปกรณ์  อนุกรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ  อนุกรรมการ
6. นายวิลาศ ปิลกศิริ  อนุกรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
• ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
• ห้ามประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
 หรือบริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
 บริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
• ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำากับบริษัท 
 หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
• ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
• ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
 ของบริษัท
• ต้องจัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
 หุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี 
• พิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

 ประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนดนโยบายและอนุมัติเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท ในเรื่องสำาคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ โดยไม่มีการมอบอำานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เช่น เรื่องการอนุมัติการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ การอนุมัติการขอสินเชื่อ 
เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำานวยการ เป็น
ผู้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำานวยการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
สามารถเข้ารับตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 กลุ่มบริษัท  ทั้งนี้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต้อง
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท (คำาจำากัดความของ”กลุ่มบริษัท” คือ กลุ่มของบริษัทที่ถือ
หุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50) สำาหรับกรรมการที่มิใช่ฝ่ายบริหาร ให้เป็น
ดุลยพินิจของแต่ละท่านในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีกำาหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น โดยมี
การกำาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา มีการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมล่วงหน้าโดยกำาหนดวาระการประชุมชัดเจน  พร้อมท้ังส่งรายงานผลการประชุมคร้ังก่อน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในการประชุม
แต่ละคร้ังมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ทุกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป 

นอกจากนี้ หากกรรมการอิสระเห็นควรว่า ควรมีการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่อง
สำาคัญ กรรมการอิสระสามารถเรียกประชุมได้ โดยฝ่ายบริหารจะดำาเนินการจัดประชุมดังกล่าวโดยเร็ว
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการติดตามการดำาเนินงานของบริษัทได้โดยอิสระตลอดเวลาและได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตาม
กฏหมายและข้อกำาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตลอดจนได้รับรายงานจากฝ่ายจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวที่
สำาคัญของบริษัท  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีเลขานุการของบริษัท  เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ  รวม
ทั้งดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2552 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยคณะกรรมการเข้าร่วมเป็นจำานวนดังนี้

 ชื่อนามสกุล	 ตำาแหน่ง	 จำานวนครั้ง	 %
	 	 	 ที่เข้าประชุม	

 1.คุณชัชวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 11 85

 2.คุณอนุพงษ์   อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 13 100

 3.คุณพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์ รองประธานกรรมการ 13 100

 4.คุณพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมการและกรรมการผู้อำานวยการ 13 100

 5.คุณศิริพงษ์  สมบัติศิริ กรรมการ 11 85

 6.คุณจรูญศักด์ิ บัณฑูรจินดา*** กรรมการและรองกรรมการผู้อำานวยการ 11*** 100

 7.คุณวสันต์  นฤนาทไพศาล*** กรรมการ 2*** 100

 8.คุณพงส์  สารสิน* กรรมการ  8 62

 9.คุณพรวุฒิ  สารสิน* กรรมการ (กรรมการอิสระ) -* -*

 10.คุณชัยรัตน์  ธรรมพีร กรรมการ 12 92

 11.คุณวิลาศ  ปิลกศิริ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 13 100

 12.คุณชอ  สิงหเสนี กรรมการ (กรรมการอิสระ) 11 85

 13.คุณนนทิกร  กาญจนะจิตรา** กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 9** 75 
   (กรรมการอิสระ) 

 14.คุณโกศล สุริยาพร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 13 100

 15.คุณนนท์จิตร  ตุลยานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) 13 100

* คุณพงส์ สารสิน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โดยมีคุณพรวุฒิ สารสินเข้ารับตำาแหน่ง
 แทนตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
** คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบในวันที่ 21 มกราคม 2552
*** คุณจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้อำานวยการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยม ี
 คุณวสันต์ นฤนาทไพศาลเข้ารับตำาแหน่งแทนในวันที่ 1 ตุลาคม 2552



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

38 39

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัททำาหน้าท่ีตรวจสอบการทำางานของทีมบริหาร ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยแสดงความ
คิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ หรือคัดค้านหากเห็นว่าจะส่งผลเสียต่อผู้ถือหุ้น โดยที่กรรมการอิสระ
มีความเป็นอิสระจากการการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
• ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

 หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน

 ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจ

 ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

 ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ

 ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ

 หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา

 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล

 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

 อำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่

 เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจ

 ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้

 สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง

 การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

 ใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

 ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น

 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ

 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

 เงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ

 ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำานวน 6 ท่าน จากจำานวน
กรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่งเป็นจำานวนมากกว่า 1 ใน 3 ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ มีรายชื่อ
กรรมการอิสระดังนี้

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตาม

นโยบายกำากับดูแลกิจการ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ทำาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นสำาหรับการประชุมวาระพิเศษต่างๆ ก่อนจะนำา

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฎิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

 ประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7. จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

 ดังกล่าว  ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   ทำาหน้าท่ีสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท

ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลง และกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดขอบเขต

อำานาจหน้าที่  ดังนี้

1. กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้อำานวยการ

2. กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกสรรหากรรมการ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องมี

 คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. 

3. พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

4. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำานวยการ

5. พิจารณา คัดเลือก สรรหา กรรมการบริษัท ในกรณีที่มีตำาแหน่งกรรมการว่างลง

6. นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้น

 ตอนสุดท้าย

	 ชื่อนามสกุล	 ตำาแหน่ง

 1.คุณชัชวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 

 2.คุณชอ  สิงหเสนี กรรมการ

 3.คุณพรวุฒิ  สารสิน กรรมการ

 4.คุณนนทิกร  กาญจนะจิตรา* กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.คุณโกศล  สุริยาพร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 6.คุณนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 * คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2553



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

40 41

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาคณะกรรมการจะดำาเนินการโดยเร่ิมจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี

 (1) กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท และข้อ

  กำาหนดทางกฎหมาย โดยอาจจะพิจารณากรรมการเดิม คัดเลือกจากทำาเนียบกรรมการอาชีพ หรือให้

  กรรมการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

 (2) ดำาเนินการพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์

  ที่กำาหนดไว้ 

 (3) ตรวจสอบโดยรอบคอบเพื่อให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมาย

  และข้อกำาหนดของหน่วยงานทางราชการ

 (4) ดำาเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลนั้นมีความยินดีจะมารับตำาแหน่งกรรมการของ

  บริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

 (5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อเพื่อเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับตำาแหน่ง

กรรมการ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งก่อนเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

จะคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ

กรรมการคราวถัดไป เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่หากวาระของกรรมการที่ลาออกนั้น

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำาหนดประเภทของกรรมการและให้นิยามของกรรมการเป็น 4 

ประเภท ดังนี้

 (1) กรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

  และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งระบุในข้างต้น

 (2) กรรมการที่มาจากบริษัทในเครือ โดยบริษัทในเครือหมายถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดยทาง

  ตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

 (3) กรรมการที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหมายถึง นิติบุคคลที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นทั้งโดย

  ทางตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลที่มีนิยามเข้าข่ายนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) 

  ถึง (7) แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 (4) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงบุคคลที่เป็นลูกจ้างประจำา ทำาหน้าที่บริหารบริษัท และมีตำาแหน่งหน้าที่

  ชัดเจนในบริษัท

คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแลกิจการ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำาหนดนโยบายกำากับดูแลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัท

นั้น เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีผู้ติดตามผลการปฏิบัติ รวมทั้งมีการกำาหนดแผนปฏิบัติหรือปรับปรุงนโยบายให้

เหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำากับ

ดูแลกิจการ เพื่อทำาหน้าที่ดังกล่าว

ผู้บริหาร 

(ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำานักคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง)

 ชื่อนามสกุล	 ตำาแหน่ง

 1. นายอนุพงษ์  อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายพิเชษฐ   วิภวศุภกร กรรมการผู้อำานวยการและรักษาการ
    รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานธุรกิจ 1

 3. นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ กรรมการบริหาร

 4. นายวสันต์  นฤนาทไพศาล รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ  

 5. นายวิษณุ  สุชาติลำ้าพงศ์ รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานธุรกิจ 2

 6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี

 7. นายโอภาส  เรืองรจิตปกรณ์ รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานบริหารความเสี่ยง

 8. นายปิยวัฒน์  สื่อไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

 9. นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี

 10. นายมาโรจน์  วนานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานลูกค้า

 11. นายสมชาย  วัฒนเสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 12. นายวิทการ จันทวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด

หน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการ

กรรมการผู้อำานวยการเป็นผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำามาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาจัดทำางบประมาณประจำาปี เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. ดำาเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ

ท้ังน้ีการอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีทำาให้ผู้รับมอบอำานาจสามารถอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือ

บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย  ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  

สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร  บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารตามหน้าที่  ความรับผิดชอบและผลการดำาเนิน

งานของผู้บริหารแต่ละท่านอย่างเหมาะสม

 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 

   31 ธันวาคม 2551 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

42 43

 1. นายชัชวาล  พรรณลาภ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 85% 255,500 570,000 83% 140,000 450,000

 2. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการ/ 100% 255,500 ไม่มี 100% 140,000 ไม่มี
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 3. นายพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการที่มาจาก รองประธานกรรมการ 100% 255,500 405,000 100% 140,000 330,000
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 4. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ/ 100% 255,500 ไม่มี 92% 140,000 ไม่มี
   กรรมการผู้อำานวยการ

 5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ 85% 255,500 90,000 92% 140,000 330,000

 6.นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ 100% 255,500 ไม่มี 100% 140,000 ไม่มี

 7. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล(3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ/รองกรรมการ 100% - ไม่มี - - -
   ผู้อำานวยการสายงาน
   ปฏิบัติงาน

 8. นายพงส์ สารสิน (4) กรรมการที่มาจาก กรรมการ 62% 255,500 349,000 83% 140,000 330,000
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 9. นายพรวุฒิ สารสิน(4) กรรมการอิสระ กรรมการ - -  56,000 - - -

 10. นายชัยรัตน์ ธรรมพีร กรรมการที่มาจาก กรรมการ 92% 255,500 ไม่มี 83% 140,000 ไม่มี
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 11. นายวิลาศ ปิลกศิริ กรรมการที่มาจาก กรรมการ/เลขานุการ 100% 255,500 ไม่มี 100% 140,000 ไม่มี
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 12. นายชอ สิงหเสนี กรรมการอิสระ กรรมการ 85% 255,500 405,000 100% 140,000 330,000

 13. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา(5) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ/ประธาน 75% ไม่มี 475,000 - - -
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 14. นายโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ/ 100% 255,500 405,000 100% 140,000 330,000
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 15. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ/ 100% 255,500 405,000 92% 140,000 330,000
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 16. ดร.นริศ  ชัยสูตร(6) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ/ประธาน - 234,200 ไม่มี 60% 140,000 320,000
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 รวม    3,300,200 3,160,000  1,820,000 2,750,000

	 จำานวนการประชุมทั้งสิ้น	 	 	 	 13	ครั้ง	 	 	 12		ครั้ง

	 	 	 	 	 ปี	2552	 	 	 ปี2551

	 รายนามกรรมการ	 ประเภท	 ตำาแหน่ง	 เข้า	 บำาเหน็จ	 ค่าตอบ	 เข้า	 บำาเหน็จ	 ค่าตอบ
	 	 	 	 ประชุม	 กรรมการ	 แทน	 ประชุม	 กรรมการ	 แทน
	 	 	 	 %	 (บาท)	 (บาท)	 %	 (บาท)	 (บาท)

(1)	นายศิริพงษ์		สมบัติศิริ	ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2552		ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มาจากผู้บริหาร
(2)	นายจรูญศักดิ์		บัณฑูรจินดา		ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2552	บริษัททำาการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	
	 ในวันที่	1	ตุลาคม	2552
(3)	นายวสันต์	นฤนาทไพศาล	เริ่มดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการแทนนายจรูญศักดิ์	บัณฑูรจินดา	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2552
(4)	นายพงส์	สารสิน	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่	12	พฤศจิกายน	2552	โดยมีนายพรวุฒิ	สารสิน		เข้ารับตำาแหน่งแทนตามมติการประชุมคณะ
	 กรรมการบริษัทครั้งที่	13/2552	ลงวันที่	12	พฤศจิกายน	2552
(5)	นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	เริ่มดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบในวันที่	21	มกราคม	2552
(6)	ดร.นริศ		ชัยสูตร	ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2551		และที่ประชุมคณะกรรมการ
	 บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง	นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนเมื่อวันที่	21	มกราคม	2552	

	 อนึ่งบริษัททำาการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ในวันที่	30	มกราคม	2552

 (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2552

  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำาหรับปี 2552  จำานวน 12 ท่าน อยู่ในรูปเงินเดือนและโบนัส

  เท่านั้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62.5  ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ  

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นสมาชิก “กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” 

โดยที่พนักงานต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 6 ของค่าจ้าง และบริษัทจ่ายสมทบใน

อัตราเดียวกัน กองทุนที่จดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนด

ของพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542

นายชัชวาล		พรรณลาภ 66 - M.Sc., Forthays Kansas State 0.00 - 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ประธานกรรมการ)   College, U.S.A   2547-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ.พรีบิลท์ รับเหมาก่อสร้าง

       และประธาน  

  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต    กรรมการตรวจสอบ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

      2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำากัด ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจ โอน

  - Director Accreditation      และรับโอนสิทธิเรียกร้อง

   Program 11/2004  

      2537-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ประกันคุ้มภัย ประกันวินาศภัย  

  - Audit Committee 

   Program 9/2005   

    

  - The Role of the Chairman   

   12/2005      

      

  - Director Certification

   Program 88/2007        

 

นายอนุพงษ์		อัศวโภคิน 48 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  23.72  - 2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(รองประธานกรรมการ,    Wayne State University,     และประธานเจ้าหน้าที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   Detroit, Michigan U.S.A    บริหาร

และกรรมการผู้มีอำานาจ      

ลงนามของบริษัท)  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)   2545-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

   - Director Accreditation   2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์

   Program 30/2004   2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ

      2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

      2547-2550 กรรมการ บมจ. พรีบิลท์ รับเหมาก่อสร้าง

      2543-2547 กรรมการ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

      2534-2548 กรรมการ บจก. บุญชัยโฮลดิ้ง ขายคอนโดมิเนียม

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

        2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 
	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

44 45

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

นายพยนต์		ศักดิ์เดชยนต์ 64 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 - 2546-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(รองประธานกรรมการ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2543-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ผลิตวัสดุก่อสร้าง

       2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว-คอน อีสเทอร์น จำากัด ผลิตวัสดุก่อสร้าง

  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา)   2526-2551 กรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2536-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมย์แลนด์ ธุรกิจลงทุน

      2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช เมืองใหม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  - Director Accreditation   

   Program 27/2004  

  - Director Certification 

   Program 58/2005

  - Finance for Non-Finance  

   Director 18/2005

นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร 53 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 10.34 - 2543-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(กรรมการ,กรรมการ   (เกียรตินิยมอันดับ 2)     กรรมการ

ผู้อำานวยการและกรรมการ   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง    ผู้อำานวยการ

ผู้มีอำานาจลงนามของบริษัท)  

  - Director Accreditation   2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

    Program 30/2004   2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2536-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ

      2543-2547 กรรมการ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

      2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์

      2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

 
	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

นายพรวุฒิ		สารสิน 50 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(กรรมการ)   Pepperdine University,    2542-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บจก.ไทยนำ้าทิพย์ ผลิตและจำาหน่ายนำ้าอัดลม

   California, U.S.A.         

      ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ.จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ผลิตและส่งออกสายไฟฟ้า 

  - บริหารธุรกิจบัณฑิต    ประธานกรรมการ  สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์

   Boston University, U.S.A    ตรวจสอบ

       

  - Director Accreditation   ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.นวลิสซิ่ง ให้เช่าทรัพย์สิน รถยนต์ 

   Program 45/2005      เครื่องจักร

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดนโซ่ (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

         และยานยนต์

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) นำาเข้าส่งออก ผลิตรถยนต์ 

         อุปกรณ์ และอะไหล่

            

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล 

         ชิ้นส่วน เครื่องยนต์

    

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ประกอบรถบรรทุก 

         จำาหน่ายชิ้นส่วน 

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ ผลิตเบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยบริดจสโตน ผลิตยางรถยนต์

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยเอ็ม-ซี จัดซื้อวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ

         และชิ้นส่วนสำาหรับ

         อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำาหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยออโต้เซลล์ ให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้เช่าทรัพย์ 

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน

         รถยนต์ รับจ้างผลิตแม่พิมพ์

      ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิคูนิ (ประเทศไทย)  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

46 47

  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

นายชัยรัตน์		ธรรมพีร 54 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  0.00 - 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม   Angelo State University,    2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ของบริษัท)   Texas, U.S.A.   2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2545-2549 กรรมการ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  - นิติศาสตร์บัณฑิต    2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2542-2549 กรรมการบริหาร บจก. สยามสินธร ให้เช่า ขาย ซื้อ ดำาเนินงาน

         ด้านอสังหาริมทรัพย์

  - บริหารธุรกิจบัณฑิต

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2536-ปัจจุบัน รองประธาน บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน    เจ้าหน้าที่บริหาร

   ราชอาณาจักร (วปรอ รุ่น 17)

       2536-2547 กรรมการผู้จัดการ บจก. เวฟ ดิเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  - Finance for Non-Finance   2536-2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชี่ยน คิวซีน ภัตตาคาร

   Director 8/2004   2543-ปัจจุบัน กรรมการและประธาน บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

       เจ้าหน้าที่บริหาร 

  - Director Accreditation    

   Program 45/2005   2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. พรีบิลท์ รับเหมาก่อสร้าง

  - Role of the Chairman    และประธานเจ้าหน้าที่

   Program 16/2007    บริหาร

            

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

       2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว-คอน อีสเทอร์น ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

      2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีรนนท์ ภัตตาคาร  

      2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

      2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซี อาร์ แอสเสท ภัตตาคาร  

      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บิลท์ แลนด์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายชอ	สิงหเสนี 57 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) 0.00 - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(กรรมการ)   University of San Francisco, U.S.A.   2544-2548 กรรมการ บมจ. ไทยประกันภัย ประกันภัย

      2544-2548 กรรมการ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ค้าวัสดุก่อสร้าง

  - Director Accreditation    2549-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม ผู้ผลิต นำาเข้าและจำาหน่าย 

   Program 36/2005    กรรมการตรวจสอบ  กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง 

นายวิลาศ		ปิลกศิริ 57 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 0.00 - 2539-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เลขานุการ
ของบริษัท)   
  - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   2543-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
      2547-ปัจจุบัน กรรมการ,  บมจ. พรีบิลท์ รับเหมาก่อสร้าง
  - Finance for Non-Finance     รองกรรมการ
   Director 8/2004    ผู้จัดการ และ 
       เลขานุการบริษัท
  - Director Accreditation 
   Program 45/2005   2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บิลท์ แลนด์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  - Company Secretary 
   Program 27/2008

นายนนทิกร		กาญจนะจิตรา 54 - Master of Public Administration, 0.00 - 2552-2553 กรรมการและประธาน บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(กรรมการและ   Middle Tennessee State    กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ)   University, U.S.A.
       2552-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)    2551 กรรมการ บมจ. ปตท. พลังงาน
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
      2551-ปัจจุบัน กรรมการและประธาน บมจ. ไทยออยล์ จำากัด พลังงาน 
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48    คณะกรรมการสรรหา
   (วปรอ.48)    และค่าตอบแทน
 
  - Financial Statement of   2552 กรรมการ บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น ผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
   Directors 1/2008      และการสื่อสารโทรคมนาคม
      2549-ปัจจุบัน รองเลขาธิการและ สำานักงาน ก.พ. หน่วยงานราชการ
  - Director Certification    ที่ปรึกษาระบบ
   Program 102/2008     ราชการ (เจ้าหน้าที่ 
       วิเคราะห์งานบุคคล
  - Audit Committee    10 ชช.)
   Program 22/2008    
      2552 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หน่วยงานราชการ
  - Role of Compensation   
   Committee 6/2008   2549-ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานราชการ  
   
      2549-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ หน่วยงานราชการ  
       การบริหาร เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
       ทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล หน่วยงานราชการ
        สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน

      2552 อนุกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยงานราชการ
       ตรวจสอบการ และเทคโนโลยี
       ดำาเนินงาน

      2552 อนุกรรมการระบบงาน  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานราชการ
       อัตรากำาลัง วินัย และ
       การบริหารงานบุคคล

      2550-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ 

	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

48 49

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

นายโกศล		สุริยาพร 47 - นิติศาสตร์บัณฑิต  0.00 - 2543-ปัจจุบัน กรรมการและ  บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(กรรมการและ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ)   
  - เนติบัณฑิตไทย   2544-ปัจจุบัน ทนายความอาวุโส บจก. ไพร้ซสานนท์ประภาสและวีนน์ ที่ปรึกษากฎหมาย
       ด้านกฎหมายธุรกิจ,    
  - Audit Committee    กฎหมายหุ้นส่วน 
   Program 1/2004    และ กฎหมายภาษี

นายนนท์จิตร		ตุลยานนท์ 52 - M.A at Tarleton State University,  0.00 - 2543-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(กรรมการและ   Texas U.S.A    กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ)
  - Audit Committee   2548-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย ธนาคาร
   Program 1/2004    ผู้จัดการอาวุโส จำากัด (มหาชน)
       สายงานสินเชื่อ

      2546-2548 ผู้ช่วยกรรมการ บมจ.เงินทุน บุคคลัภย์ บริษัทเงินทุน
       ผู้จัดการสายงาน
       สินเชื่อ

      2548-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี แปรรูปยางพารา
       กรรมการตรวจสอบ

นายศิริพงษ์		สมบัติศิริ 55 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 - 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(กรรมการ และ   Sul Ross University, USA.   2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  - Director Accreditation   2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
   Program 2/2003   2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      2550-2551 ผู้ช่วยกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคาร
       ผู้จัดการใหญ่

      2547-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิตัล โรงพยาบาล
       กรรมการตรวจสอบ

      2544-2549 กรรมการและ บจก.แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส ที่ปรึกษาทางการเงิน
       กรรมการผู้จัดการ

      2546-2549 กรรมการ บจก.สยามไชยศรี ที่ปรึกษาทางการเงิน
      2545-2549 กรรมการ บจก. เมืองไทยประกันภัย ประกันภัย
      2548-2549 กรรมการ บมจ. ภูเก็ตสแควร์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายวสันต์		นฤนาทไพศาล 46 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.00 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(กรรมการและรองกรรมการ   มหาวิทยาลัยบูรพา    รองกรรมการ
ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ       ผู้อำานวยการ
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    สายงานปฏิบัติการ
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
      2543-2552 รองกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  - Director Accreditation    ผู้อำานวยการ
   Program 81/2009    สายงานทรัพยากร
       บุคคลและรักษาการ
       รองกรรมการ
       ผู้อำานวยการ
       สายงานปฎิบัติงาน

      2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปทุมวัน แอสเซท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้  บริหารสินทรัพย์
        แมเนจเม้นท์

      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ 
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขาย เช่า   
         อสังหาริมทรัพย์

      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์์

 
	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

50 51

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

นายวิษณุ	สุชาติลำ้าพงศ์ 48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.00 - 2552-ปัจจุบัน รองกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(รองกรรมการผู้อำานวยการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ผู้อำานวยการ
สายงานธุรกิจ 2)       สายงานธุรกิจ 2
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    2548-2552 รองกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       ผู้อำานวยการ
       สายงานการตลาด

      2543-2547 ผู้ช่วยกรรมการ บจ.ยูไนเต็ด โฮม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       ผู้จัดการ

      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขาย เช่า   
         อสังหาริมทรัพย์

      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

น.ส.กิตติยา		พงศ์ปูชนีย์กุล 46 - บัญชีมหาบัณฑิต             0.02 - 2544-ปัจจุบัน รองกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    
(รองกรรมการผู้อำานวยการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ผู้อำานวยการ
สายงานการเงินและบัญชี)       สายงาน การเงิน 
       และบัญชี
       
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
      2539-ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
       ฝ่ายบัญชี

      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บริหารสินทรัพย์
        แมเนจเม้นท์

      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายโอภาส		เรืองรจิตปกรณ์ 50 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  0.03 - 2552-ปัจจุบัน รองกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(รองกรรมการผู้อำานวยการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ผู้อำานวยการ
สายงานบริหารความเสี่ยง)       สายงานบริหาร
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์     ความเสี่ยง
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      2544-2551 รองกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       ผู้อำานวยการ
       ฝ่ายการเงิน

      2537-2552 ผู้อำานวยการอาวุโส บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       ฝ่ายการเงิน
     
      2538-2551 กรรมการ บมจ. พรีบิลท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2548 กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้  บริหารสินทรัพย์
        แมเนจเม้นท์
 
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ

นายปิยวัฒน์		สื่อไพศาล 51 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 0.00 - 2544-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง    ผู้อำานวยการฝ่าย
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์)       ธุรกิจสัมพันธ์

      2537-ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       ฝ่ายขาย กลุ่ม 1

      2547-2548 กรรมการ บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 
	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

52 53

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

นายภูมิพัฒน์		สินาเจริญ 40 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 0.00 - 2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ   The American Graduate School     ผู้อำานวยการฝ่าย
ฝ่ายการเงินและบัญชี)   of International Management      การเงินและบัญชี
   (Thunderbird), USA.   
      2545-2552 ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต,    ผู้อำานวยการฝ่าย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    พัฒนาธุรกิจ

      2548-ปัจจุบัน กรรมการและประธาน บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท นายหน้า ซื้อขาย เช่า
       เจ้าหน้าที่บริหาร  อสังหาริมทรัพย์
            
      2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2550-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันวิชาการ
      2548-ปัจจุบัน กรรมการและ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน  
       กรรมการตรวจสอบ  รถยนต์
  
      2548-2549 อนุกรรมการพัฒนา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รัฐวิสาหกิจ
       ระบบประเมินผล
       การปฏิบัติงาน

      2549-2549 อนุกรรมการการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รัฐวิสาหกิจ
       บริหารจัดการเพื่อ 
       สร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
       เศรษฐศาสตร์

      2548-2549 อนุกรรมการด้าน สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ องค์การมหาชน  
       บริหารงานบุคคล ประเทศเพื่อนบ้าน

      2549-2550 อนุกรรมการ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ องค์การมหาชน
       ประเมินผล

      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง บริหารสินทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายมาโรจน์		วนานันท์ 40 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 - 2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ผู้อำานวยการ   
สายงานลูกค้า)       สายงานลูกค้า

  - บริหารธุรกิจบัณฑิต   2552-ปัจจุบัน ประธาน บจก.สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บริหารโครงการ
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    เจ้าหน้าที่บริหาร

      2551-2551 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บจก.โมโตโรล่า (ประเทศไทย) การสื่อสาร
      2548-2550 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บจก.เชฟรอน (ประเทศไทย) พลังงาน
      2546-2547 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.เป็ปซี่โคล่า (ประเทศไทย) อาหารและเคริ่องดื่ม

นายสมชาย		วัฒนเสาวภาคย์ 47 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  0.00 - 2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ผู้อำานวยการสายงาน
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)       เทคโนโลยีสารสนเทศ

      2547-2551 ผู้อำานวยการฝ่าย บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิทการ	จันทวิมล 41 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  0.00 - 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ   University of Portland,    ผู้อำานวยการสายงาน
สายงานกลยุทธ์การตลาด)   Oregon, USA    กลยุทธ์การตลาด

      2547-2551 รองผู้อำานวยการด้าน บจก. ซิกน่าประกันภัย ประกันภัย
       กลยุทธ์การตลาด

      2546-2550 ผู้จัดการการตลาด บจก. โมโตโรล่า (ประเทศไทย) การสื่อสาร

 
	 ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง	 อายุ	 คุณวุฒิทาง	 สัดส่วน	 ความ	 ประสบการณ์ทำางาน	 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ประเภทธุรกิจ		
	 	 (ปี)	 การศึกษาสูงสุด	 การ	 สัมพันธ์	 ในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 	 	 	 ถือหุ้น	 ทาง	

ช่วงเวลา	 ตำาแหน่ง
	

	 	 	 	 ในบริษัท	 ครอบครัว	 	
	 	 	 	 ณ		 ระหว่าง	
	 	 	 	 30	ธ.ค.52	ผู้บริหาร
	 	 	 	 (%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

54 55

	 รายนามกรรมการ	 ประเภทกรรมการ	 ปีที่	 ตำาแหน่งใน	 การเข้าร่วมอบรม	 จำานวนครั้งที่	 คิดเป็น	 ร่วม	 	ค่าตอบแทนที่ได้รับในปี	2552
	 	 	 เข้าร่วม	 คณะกรรมการ	 หลักสูตรของสถาบัน	 เข้าประชุม	/	 ร้อยละ	 ประชุมใหญ่	 รายเดือน	 บำาเหน็จ	 รวม
	 	 	 เป็น	 	 ส่งเสริมกรรมการ	 จำานวน	 	 ผู้ถือหุ้น
	 	 	 กรรมการ	 	 บริษัทไทย	(IOD)*	 การประชุม

จำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2552

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

 นายชัชวาล พรรณลาภ กรรมการอิสระ 2547 ประธานกรรมการ DAP/ RCP/ACP/DCP 11/13 85 ร่วมประชุม 570,000 255,500 825,500

 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน*** กรรมการที่เป็น 2543 รองประธาน DAP 13/13 100 ร่วมประชุม ไม่มี 255,500 255,500
  ผู้บริหาร  กรรมการ

 นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการที่มีจาก 2546 รองประธาน DAP/DCP/FND 13/13 100 ร่วมประชุม 405,000 255,500 660,500
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ

 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร*** กรรมการที่เป็น 2543 กรรมการ DAP 13/13 100 ร่วมประชุม ไม่มี 255,500 255,500
  ผู้บริหาร

 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ*** กรรมการที่เป็น 2545 กรรมการ DAP 11/13 85 ร่วมประชุม 90,000 255,500 345,500
  ผู้บริหาร

 นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา กรรมการที่เป็น 2548 กรรมการ DAP 11/11** 100 ร่วมประชุม ไม่มี 255,500 255,500
  ผู้บริหาร

 นายวสันต์ นฤนาทไพศาล*** กรรมการที่เป็น 2552 กรรมการ DAP 2/2** 100 - - - -
  ผู้บริหาร

 นายพงส์ สารสิน กรรมการที่มาจาก 2533 กรรมการ - 8/13 62 ไม่ได้เข้าร่วม 349,000 255,500 604,500
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 นายพรวุฒิ สารสิน  กรรมการอิสระ 2552 กรรมการ DAP -** -** - 56,000 - 56,000

 นายชัยรัตน์ ธรรมพีร*** กรรมการที่มาจาก 2543 กรรมการ DAP/FND/RCP 12/13 92 ร่วมประชุม ไม่มี 255,500 255,500
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 นายวิลาศ ปิลกศิริ*** กรรมการที่มีจาก 2538 กรรมการและ DAP/FND/CSP 13/13 100 ร่วมประชุม ไม่มี 255,500 255,500
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง  เลขานุการ
    คณะกรรมการ

 นายชอ สิงหเสนี กรรมการอิสระ 2536 กรรมการ DAP 11/13 85 ร่วมประชุม 405,000 255,500 660,500

 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ 2552 กรรมการและ FSD/DCP/ACP/RCC  9/12** 75 ร่วมประชุม 475,000 ไม่มี 475,000
    ประธานคณะ
    กรรมการ
    ตรวจสอบ

 นายโกศล สุริยาพร กรรมการอิสระ 2543 กรรมการและ ACP 13/13 100 ร่วมประชุม 405,000 255,500 660,500
    กรรมการ
    ตรวจสอบ

 นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการอิสระ 2543 กรรมการและ ACP 13/13 100 ร่วมประชุม 405,000 255,500 660,500
    กรรมการ
    ตรวจสอบ

*		 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

**	 คุณพรวุฒิ	สารสินเข้ารับตำาแหน่งเป็นกรรมการตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	13/2552	ลงวันที่	12	พฤศจิกายน	2552
	 คุณนนทิกร	กาญจนะจิตรา	เริ่มดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบในวันที่	21	มกราคม	2552
	 คุณวสันต์	นฤนาทไพศาลเข้ารับตำาแหน่งแทนคุณจรูญศักดิ์	บัณฑูรจินดา	ในวันที่	1	ตุลาคม	2552
	 คุณจรูญศักดิ์	บัณฑูรจินดา	ลาออกจากการเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้อำานวยการในวันที่	1	ตุลาคม	2552

***	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2552 

  รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

	 รายนามกรรมการ	 จำานวนครั้งเข้าประชุม	 %	เข้าประชุม

 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 4 100%

 นายโกศล  สุริยาพร 4 100%

 นายนนท์จิตร  ตุลยานนท์ 4 100%

 นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ* 1* 100%*

 *นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ปี 2552 

  รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

	 รายนามกรรมการ	 จำานวนครั้งเข้าประชุม	 %	เข้าประชุม

 นายชอ สิงหเสนี 6 100%

 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 6 100%

 นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ* 1 33.33%

 นายนนท์จิตร  ตุลยานนท์ 6 100%

 นายชัยรัตน์ ธรรมพีร* 2* 66.67%

 นายวิลาศ ปิลกศิริ* 3* 100%

 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 6 100%

 นายโกศล สุริยาพร* 3* 100%

 * ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
  และกำาหนดค่าตอบแทนใหม่ดังนี้ 1) นายชอ สิงหเสนี 2) นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 3) นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ 
  4) นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 5) นายโกศล สุริยาพร

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายกำากับดูแลกิจการ ปี 2552 

  รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

	 รายนามกรรมการ	 จำานวนครั้งเข้าประชุม	 %	เข้าประชุม

 นายโกศล  สุริยาพร 3 100%

 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 3 100%

 นางสาวกิตติยา พงษ์ปูชนีย์กุล 3 100%

 นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์ 3 100%

 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 3 100%

 นายวิลาศ ปิลกศิริ 3 100%



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

56 57

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

• ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบท
 กำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำาหนดของตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาด
 หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำาเนา
 รายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด
 หลักทรัพย์

• คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติข้อกำาหนด หลักเกณฑ์และบทลงโทษ ในเรื่องการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน
 ของบริษัทอย่างรัดกุม โดยเห็นสมควรที่จะกำาหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 ในการนำาข้อมูลภายในของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทท่ีจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
 และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

 1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
  ทำาการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนท่ีข้อมูลน้ันจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ต้ังแต่
  วันท่ี 15 เมษายน จนถึงวันรายงานงบไตรมาส 1 / ต้ังแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม จนถึงวันรายงานงบไตรมาส 2 /
  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันรายงานงบไตรมาส 3 / และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันรายงาน
  งบงวดประจำาปี) นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือ
  ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะ
  เวลาพอสมควรแล้ว (15 วัน นับตั้งแต่วันที่เผยแพร่)

 2) ให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงานท่ีมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
  คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตาม
  ที่กำาหนดไว้ในประกาศสำานักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำาและเปิดเผยรายงาน
  การถือหลักทรัพย์ และบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากพนักงานกระทำาการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษ
ตามสมควรแก่กรณีดังนี้
 เป็นการกระทำาผิดครั้งแรก ตักเตือนเป็นหนังสือ
 เป็นการกระทำาผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน
 เป็นการกระทำาผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

บุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมอย่างสมำา่เสมอและต่อเน่ือง ท้ังน้ี
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของบริษัท  และเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน โดยหลักสูตร
ที่อบรมมีทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริษัท เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำาหรับบัญชีและการเงิน, 
Make-up and Grooming for Living Consultant, Secret of Selling, ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความ
ประทับใจ, Living AP’s Value, ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย, การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุม
การเสี่ยง , Customer Relation Management, อบรมการใช้อิฐมวลเบาและเทคนิคการก่อสร้าง”Q-CON”, 
Assessor Training, การใช้เครื่อง PDA ในการตรวจงานการก่อสร้าง, Site Engineer Training เป็นต้น และ
บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมสำาหรับผู้บริหารของบริษัท เช่น หลักสูตร Formulation of Strategic Direction 
Mission/Vision Workshop I,  หลักสูตร Strategic Action Plan Alignment Workshop, หลักสูตร Interviewing
Skills for Managers, หลักสูตร Leadership development program และ Coaching Management 
Skill For AVP   เป็นต้น  หลักสูตรอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและ
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัท นอกจากนี้บริษัท
ยังได้พิจารณารับบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นสมาชิก “กองทุนสำารองเล้ียงชีพ
สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ในรูปของกองทุนเฉพาะส่วนของบริษัท โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดของพระ
ราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 6 ของค่าจ้าง และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมของสมาชิก โดยมี
เงื่อนไขตามอายุงาน และผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิกนั้นๆ ครบเกษียณ ตาย หรือลาออก
จากการเป็นสมาชิก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 687 คน โดยผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่จ่ายให้กับพนักงาน ทั้งนี้ไม่รวมผลตอบแทน
ของผู้บริหาร มีจำานวนทั้งสิ้น 294.72 ล้านบาท

การควบคุมภายในและการบริหารความสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้กำาหนดภาระหน้าที่  อำานาจการดำาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้
บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์  และมี
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ติดตามการควบคุมและประเมินผลเพื่อการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม   
นอกจากน้ี ยังจัดให้มีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงินโดยจัดให้มีการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สำาหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารความเส่ียงและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือท่ีจะสามารถระบุ ติดตามและบริหารความเส่ียงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้ทำาสัญญาว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท 
จำากัด เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเน้นที่ความเสี่ยงของธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของบริษัท เพิ่มความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูงว่ามีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุม ดูแล และการใช้สินทรัพย์
ของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงทราบถึงความเป็นไปได้ของ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในที่กำาหนดไว้

ส่วนการควบคุมภายในด้านบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ซึ่งเป็นผู้ตรวจ
สอบงบการเงินของบริษัท จากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัดได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า ทางสำานักงานไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสในการดำาเนินการในระดับที่น่าพอใจ และจากการตรวจสอบงบการเงินประจำาปีร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องของบริษัทแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานท่ีครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โดยมีกรรมการตรวจ
สอบจำานวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหาร รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในในเร่ืองการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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 บมจ.	พรีบิลท์ - บริษัทถือหุ้นใน PB คิดเป็น - PB ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ให้บริการ   - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบ
 หรือ	PB  สัดส่วนร้อยละ 24.02ของ  เป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ    และผู้บริหาร เงื่อนไขและ มูลค่าตาม
   จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว  ต่างๆของ บริษัทและบริษัทย่อย    สัญญาก่อสร้าง เป็นราคาที่เหมาะสม
   ทั้งหมดของบริษัท  ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพัฒนา    ยุติธรรมเป็นไปตามปกติ ธุรกิจ
     อสังหาริมทรัพย์    ไม่มีความแตกต่างจากผู้รับเหมารายอื่นๆ

  - มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่   เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 0.92 0.95  
   นายชัชวาล พรรณลาภ,  ค่าแรงก่อสร้าง - 28.39
   นายชัยรัตน์ ธรรมพีร  
   และ นายวิลาศ ปิลกศิริ

 บจ.พีซีเอ็ม - PB ถือหุ้นใน PCMC เป็น - PCMC (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PB)    - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบ
 คอนสตรัคชั่น  สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำานวน   ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง    และผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้า
	 แมททีเรียล  หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยใน    เป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความ 
 หรือ	PCMC    ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    แตกต่างจากการซ้ือจากผู้จำาหน่ายรายอ่ืนๆ
 
  - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่  เจ้าหนี้การค้า 2.41 4.81 
   นายชัยรัตน์ ธรรมพีร และ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19.10 51.83
   นายวิลาศ ปิลกศิริ

 บมจ.	ควอลิตี้ - บริษัทถือหุ้น QCON ในสัดส่วน - บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อวัสดุ   - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบ
 คอนสตรัคชั่น  ร้อยละ 14.97 โดยบันทึกเป็น  ก่อสร้างจาก QCON ขนาดของ    และผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาขายสินค้า
	 โปรดัคส์	หรือ  เงินลงทุนทั่วไปประเภท  รายการไม่มีนัยสำาคัญ    เป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความ
	 QCON  หลักทรัพย์เผื่อขายในความ      แตกต่างจากการขายให้ลูกค้ารายอื่น
   ต้องการของตลาด

  - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่   เจ้าหนี้การค้า 4.07 -
   นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9.64 -
   นายพงส์ สารสิน และ 
   นายชัยรัตน์ ธรรมพีร

 บจ.	เอ	แอนด์	พี - นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน - บริษัทและบริษัทย่อยทำาสัญญา   - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบ
 แอสโซซิเอท  (เป็นบุตรชายนางสาวเพียงใจ  เช่าพื้นที่อาคารสำานักงานและ    และผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว
 หรือ	A&P  หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลุ่ม  ที่จอดรถจาก A&P    เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ A&P       ตามปกติธุรกิจ
   ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)  ค่าเช่าจ่าย 4.98 4.98 
   เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
   ลำาดับที่ 1 ของบริษัท

	 บจ.	เอพี	แปซิฟิค - บริษัทถือหุ้นใน PSR เป็น - PSR ซึ่งเป็นกิจการที่บริษัทร่วม   - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบ
 สตาร์	(รัชดา)  สัดส่วนร้อยละ 51 ของจำานวน  ลงทุนกับกลุ่มแปซิฟิคสตาร์    และผู้บริหาร ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคา
 หรือ	PSR  หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ในสัดส่วนร้อยละ 51:49    ที่เหมาะสมยุติธรรมและเป็นไปตามปกติ
   ของบริษัท  โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริหาร    ธุรกิจ
     โครงการจาก PSR

  - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่  ค่าบริหารโครงการ 24.66 28.48 
   นายอนุพงษ์ อัศวโภคินและ  (หลังตัดรายการระหว่างกันแล้ว)
   นายพิเชษฐ วิภวศุภกร

 บจ.	เอพี	แปซิฟิค - บริษัทถือหุ้นใน PSS เป็น - PSS ซึ่งเป็นกิจการที่บริษัท   - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบ
 สตาร์	(สาทร)  สัดส่วนร้อยละ 51 ของจำานวน  ร่วมลงทุนกับกลุ่มแปซิฟิคสตาร์    และผู้บริหาร ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคา
 หรือ	PSS  หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ในสัดส่วนร้อยละ 51:49    ที่เหมาะสมยุติธรรมและเป็นไปตามปกติ
   ของบริษัท  โดย บริษัทเรียกเก็บค่าบริหาร    ธุรกิจ
     โครงการจาก PSS

  - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่  ค่าบริหารโครงการ 13.04 15.84
   นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน และ  (หลังตัดรายการระหว่างกันแล้ว)
   นายพิเชษฐ วิภวศุภกร

รายการระหว่างกัน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้

 (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

	บุคคล/นิติบุคคล	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่า(ล้านบาท)	 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 (ณ	31	ธ.ค.	52)	 	
	 	 	 	 ปี	2552		 ปี	2551

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 การทำารายการระหว่างกันเป็นความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป และบริษัทได้รับและ

จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการคำ้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท

ย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อ

ให้สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง อน่ึงการดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำาธุรกรรมระหว่าง

กันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำาหนด

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 การทำารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ ธุรกรรมท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการท่ีเก่ียวข้อง

กับทรัพย์สินหรือบริการ ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และธุรกรรมที่เป็นรายการช่วยเหลือ

ทางการเงิน น้ันต้องเป็นการดำาเนินธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับ

คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยการ

ดำาเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจจากการคณะกรรมการบริษัทให้มีอำานาจ

อนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 8/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 กำาหนด

 สำาหรับการทำารายการระหว่างกันท่ีมีข้อตกลงแตกต่างจากท่ีกระทำากับวิญญูชน หรือคู่สัญญาท่ัวไป หรือมีระยะ

เวลาเกินกว่าที่กำาหนด หรือมีขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่กำาหนดไว้ในแต่ละประเภทรายการให้คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีอำานาจอนุมัติ โดยการดำาเนินรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

 บริษัทมีนโยบายในการทำารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการ

ดำาเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น

ถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำารายการด้วย

 ท้ังน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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Sincerity is the best การกำากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทจึงได้นำาหลักการการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับ

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงาน และกำาหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

• ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อกำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตาม

 นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบและข้อกำาหนดของกฎหมายและจริยธรรม

• ให้ความเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

• คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

 หน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมท้ัง

 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

• การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย

• คณะกรรมการจะถือปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัท (Code of Conduct) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วและดูแลให้

 พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามจริยธรรม (Code of Conduct) ดังกล่าวด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัท

จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ถ้ามี) แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดของข้อมูลต่างๆก่อน

ตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า รวมถึงการให้ผู้

ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าได้ก่อนวันประชุม โดยผ่านทาง Website ของบริษัทด้วย 

บริษัทได้กำาหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ยังได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง เพื่อให้มี

เวลาเพียงพอสำาหรับผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนอย่างครบถ้วนก่อนเริ่มประชุม และบริษัทยังจัดให้มีการลงทะเบียนโดย

ใช้บาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และแยกลงทะเบียนระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อย / บุคคลทั่วไป  และ ผู้ถือหุ้น

สถาบัน เพื่ออำานวยสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย / บุคคลทั่วไปอีกด้วย 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ 

ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส่วนกรรมการของบริษัทท่านอื่นๆ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเข้าร่วมชี้แจงและ

ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้หากมีวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอประเด็นหัวข้อล่วงหน้าเพื่อพิจารณานำาเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญ

ประจำาปีได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการ

เสนอวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของบริษัท



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

62 63

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อประธานในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระต่างๆแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ  

ก่อนลงคะแนนและนับคะแนน  โดยผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน  และบริษัทยังได้บันทึก

ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

การใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำาแบบสอบถามสำาหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ เพ่ือความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ในภายหลัง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้คณะ

กรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะ และจัด

ทำาหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงไว้ในส่วนของการ

ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และยังกำาหนดให้ผู้บริหารเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ

บริษัททราบ เมื่อจะมีรายการเกี่ยวโยงกับบริษัท แต่ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  ส่วน

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบทุกคร้ัง

ที่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ถ้ากรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการในเดือนนั้นๆ ที่มีการประชุมด้วยเสมอ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงพนักงาน เจ้าหนี้  

คู่ค้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

• พนักงาน  

 • บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 • บริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 บริษัท

  จัดอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำาหรับบัญชีและการเงิน, Make-up and 

  Grooming for Living Consultant, Secret of Selling, ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพ่ือสร้างความประทับใจ,

  Living AP’s Value, ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย, การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมความ

  เสี่ยง, Customer Relation Management, อบรมการใช้อิฐมวลเบาและเทคนิคการก่อสร้าง”Q-CON”, 

  Assessor Training, การใช้เครื่อง PDA ในการตรวจงานการก่อสร้าง, Site Engineer Training เป็นต้น

• คู่ค้า  

 • บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าทั้งในและนอกกลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 • บริษัทได้จัดให้มีระบบการโอนเงินผ่านทาง Electronic สำาหรับการจ่ายชำาระเงินให้แก่คู่ค้าของบริษัท เพื่อให้

  เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการชำาระเงินแก่คู่ค้า

 • บริษัทจัดให้มีการส่ังซ้ือสินค้าผ่านระบบ Web Purchase ต้ังแต่ปี 2551 เพ่ือทำาให้การจัดซ้ือถูกต้อง  รวดเร็ว

  ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทและคู่ค้า

• ลูกค้า  

 • บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน และจัดให้มีผู้รับผิดชอบ

  ในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำามาแก้ไขปรับปรุง 

 • บริษัทจัดตั้งฝ่าย After sale service และนำาระบบ CRM มาใช้  เพื่อดูแลลูกค้าหลังจากส่งมอบบ้านแล้ว 

  ทั้งนี้ฝ่าย After sale service จะขึ้นตรงกับส่วนกลางและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารโดยตรง

 • บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบบ้านทุกหลัง ( 100% QC) ก่อนนัดหมายลูกค้ามาตรวจสอบบ้านเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิ

 • บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัทเฟอร์นิเจอร์  เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำาหรับคอนโดมิเนียม

  ของบริษัท โดยเฉพาะ หรือ การร่วมมือกับธนาคารต่างๆ เพื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทในอัตรา

  ดอกเบี้ยพิเศษ และอำานวยความสะดวกในเรื่องการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

 • บริษัทส่งข่าวสารต่างๆของบริษัทให้แก่ลูกค้าผ่านทาง website ของบริษัท และนิตยสาร In City ทุกไตรมาส

• เจ้าหนี้ 
 • บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

 • บริษัทส่งข่าวสารต่างๆของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทาง website ของบริษัท และนิตยสาร In City ทุกไตรมาส

• คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง

• ผู้ถือหุ้น
 • บริษัทส่งข่าวสารต่างๆของบริษัท รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง website 

  ของบริษัท และนิตยสาร In City ทุกไตรมาส

 • ผู้บริหารของบริษัทได้พบและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชม

  โครงการต่างๆของบริษัท การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ และการเดินทางไป Roadshow ต่างประเทศ อย่าง

  น้อยปีละ 1 ครั้ง

• ชุมชน 
 ในช่วงปี 2552 นี้ บริษัทได้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนี้ 

 • สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการสอนพิเศษ

  โดยคณาจารย์ชั้นนำาแก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ 

 • สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดพเนินพลู จังหวัดราชบุรี

 • มอบเงินสนับสนุนเยาวชนไทยให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางการคำานวณระดับประเทศในการแข่งขัน

  คณิตคิดเร็ว Olympic Cup Mental Arithmetic Competition 2009 ณ ประเทศแคนาดา 

 • เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินซึ่งได้จากการรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานบริษัท แก่มูลนิธิอนุเคราะห์

  คนพิการปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 • มอบเงินพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดลาดสิงห์ จ.สุพรรณบุรี

  ในกิจกรรม “Showroom Inside Charity Number 4” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  เป็นปีที่ 4

 • บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจ กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 • บริษัทได้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์

  จากการทำางานจริง

นอกจากน้ี บริษัทได้กำาหนดให้มีช่องทางสำาหรับแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดให้คณะกรรมการทราบ ผ่านทาง website

ของบริษัท  หรือสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดได้ที่คุณโกศล  สุริยาพร  s_kosol@hotmail.com  ซึ่งดำารง

ตำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรง



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

64 65

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญต่อ
การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา แก่ผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
กันด้วย โดยข้อมูลต่างๆ ได้ถูกเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง website ของบริษัท นอกจากนี้  
บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆของบริษัท และ
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อกับบริษัทได้โดยติดต่อ คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วย
กรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี โทรศัพท์:(66) 2261 2518-22 หรือ E-mail: investor@ap-thai.

com และ website ภายใต้ชื่อ www.ap-thai.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความ

สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน 

ซึ่งมาจากผู้บริหารของบริษัท 4 ท่าน (นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน นายพิเชษฐ วิภวศุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริและ

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล)  มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน (นายพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์ นายชัยรัตน์ ธรรมพีร 

และนายวิลาศ ปิลกศิริ) ส่วนกรรมการที่เหลืออีก 6 ท่านหรือมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็น

กรรมการอิสระ  ซึ่งในจำานวนนี้ทำาหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน โดยคณะกรรมการดังกล่าวสามารถ

ตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท และถ่วงดุลอำานาจของกรรมการท่านอื่นๆได้ สามารถคัดค้านหรือยับยั้งเรื่อง

ต่างๆในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ อันจะทำาให้การตัดสินใจต่างๆในที่ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี ประธานกรรมการของบริษัทมาจากกรรมการอิสระและไม่ดำารงตำาแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำานวยการของบริษัทถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 23.72 และ 10.34 ของ

หุ้นทั้งหมด ตามลำาดับ ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำานวยการต่างเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งทำา

หน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท้ังหมดในการบริหารจัดการบริษัท โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้อำานวยการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ท้ังน้ี

เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและเกิดความสมดุลในการบริหารงาน

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งได้คราวละ 3 ปี และเม่ือครบกำาหนดออกตาม

วาระ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการแทน

โดยจะพิจารณาจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัท ซ่ึงกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่ง

ตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาเลือกให้กลับมาเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกได้

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ง นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เป็น เลขานุการบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท ตลอดจนนโยบายในการ

ดำาเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ อันจะนำามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน โดย

นำาดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานมาใช้ และเพ่ือให้เกิดการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจนและเกิดความสมดุลในการบริหาร

งาน ประธานคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมาจากกรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงไม่เป็นบุคคลคน

เดียวกัน

นอกจากการกำาหนดกลยุทธ์ต่างๆ และพิจารณานโยบายและทิศทางการดำาเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการยังได้
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ โดยได้ดำาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง บริษัท 
พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำากัด ซ่ึงบริษัทไม่ได้ถือหุ้นและมีส่วนเก่ียวข้องใดๆ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ของบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ว่ามีความเพียงพอ

และเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนให้คำาปรึกษาในการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพ่ือให้
การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทดังกล่าวจะตรวจสอบและประเมินผล
การควบคุมภายในไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในและข้อบกพร่องต่างๆ 

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำาหนดให้การทำารายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งจะพิจารณา

ความสมเหตุสมผลของการทำารายการดังกล่าว โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้

รายละเอียดรายการระหว่างกันปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและโปร่งใส คณะกรรมการจึงได้จัดให้

มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่าง

สมำ่าเสมอ และคณะกรรมการยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล

กิจการ ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสมำ่าเสมอและเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไข  ก่อนนำามาปรับใช้และแจ้งให้พนักงานทราบต่อไป

• การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำาหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น โดยมี

การกำาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา มีการส่งหนังสือเชิญ

ประชุม วาระการประชุม รายงานผลการประชุมครั้งก่อน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม  ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการ

ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำาหรับอภิปรายแต่ละวาระ และมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูล

ต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่คณะกรรมการต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และในการประชุมทุกครั้งมี

การบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวทุกครั้งใน

การประชุมครั้งถัดไป 

นอกจากนี้ หากกรรมการอิสระเห็นควรว่า ควรมีการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่อง

สำาคัญ กรรมการอิสระสามารถเรียกประชุมได้ โดยฝ่ายบริหารจะดำาเนินการจัดประชุมดังกล่าวโดยเร็ว

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลงานตนเองเป็นประจำาทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบประเมินท่ีจัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับการประเมินผลกรรมการของบริษัท

การประเมินผลดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการแต่ละท่านและคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมา และยังเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ให้เห็นว่าการทำางานของ

คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติครบถ้วนตามหน้าที่ของกรรมการด้วยหรือไม่

บริษัทยังได้จัดให้มีการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำานวยการของบริษัท โดยให้คณะ

กรรมการของบริษัท (ไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  / กรรมการผู้อำานวยการร่วมอยู่ด้วย ) เป็นผู้ประเมิน เพื่อเป็น

เครื่องมือในการวิเคราะห์ และสะท้อนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  / กรรมการผู้อำานวยการ ได้เห็นถึงข้อบกพร่อง

และสิ่งที่ควรปรับปรุงในการทำางานของตน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว จะถูกนำาไปใช้โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทนในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีด้วย
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• ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  ก่อนจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจ โดยจะเปรียบเทียบค่า

ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆในธุรกิจเดียวกัน 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ขึ้นอยู่กับผล

การดำาเนินงานของบริษัทและของผู้บริหารแต่ละท่าน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูป

ผลตอบแทนรายเดือนและบำาเหน็จเท่านั้น โดยการกำาหนดผลตอบแทนของกรรมการดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้คณะกรรมการรู้จักธุรกิจของบริษัทดียิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการต่างๆของบริษัท ปีละ 1 

ครั้ง และบริษัทยังได้ส่งเสริมการฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าอบรมตามหลักสูตร

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น หลักสูตร Director Accreditation , หลักสูตร Company 

Secretary, หลักสูตร Finance for Non-Finance Director และหลักสูตร Audit Committee เป็นต้น ส่วน

การฝึกอบรมผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีการอบรมผู้บริหารอย่างสมำ่าเสมอทุกปี โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้

ความรู้แก่ผู้บริหาร ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร Formulation of Strategic Direction Mission/Vision 

Workshop I  หลักสูตร Strategic Action Plan Alignment Workshop  หลักสูตร  Interviewing Skills 

for Managers และ หลักสูตร Leadership development program เป็นต้น



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

68 69

Key risk indicators ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

 จากการที่บริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับผลกระทบจากการตกตำ่าของภาวะเศรษฐกิจ
โดยตรง บริษัทจึงวางแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ โดยให้ความสำาคัญ
กับการเปิดโครงการ การซ้ือท่ีดินใหม่ การก่อสร้าง และการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท โดยจะพัฒนาโครงการ
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ เช่นในสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า บริษัทจะก่อสร้างให้สอดคล้องกับอัตรา
การขาย เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากเกินไป และจะชะลอการเปิดโครงการรวมถึงการซื้อที่ดินใหม่ เพื่อจะบริหาร

กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านนี้ลง

2. ความเสี่ยงในการผลิต/บริการ

 ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง

 การก่อสร้างโครงการของบริษัทจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะ
ทำาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและกำาไรลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงทางด้านราคาวัสดุก่อสร้าง โดย
จะพัฒนาและขายโครงการแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลา 2 - 2.5 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นซื้อที่ดินจนกระทั่ง
โอนขายบ้านหลังสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาการก่อสร้างในแต่ละโครงการลง ทำาให้สามารถประเมินราคาต้นทุน
วัสดุก่อสร้างได้ถูกต้องแม่นยำามากข้ึน ช่วยลดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างในโครงการของบริษัท  นอกจากน้ี
บริษัทพยายามที่จะตกลงราคาและปริมาณวัสดุก่อสร้างรวมถึงเหล็กและสุขภัณฑ์กับผู้ผลิต / ผู้ขายให้ได้มากที่สุด
ก่อนที่จะตั้งราคาเพื่อเปิดขายในแต่ละโครงการ จากการที่บริษัทมีโครงการที่มีมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าระหว่าง 500 
ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท ต่อโครงการ บริษัทจึงเป็นผู้ซ้ือวัตถุดิบหลักเองโดยส่วนใหญ่ และจะซ้ือเป็นจำานวนมาก

ทำาให้บริษัทมีอำานาจต่อรองกับผู้รับเหมาและผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูง บริษัทจึงมีความเสี่ยงทางด้านนี้ลดลง

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 ความเสี่ยงเรื่องการค้างรับชำาระเงินจากลูกค้า

 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้าสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 
2552  ทั้งสิ้นจำานวน 4.66  ล้านบาท และ 3.86 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยสามารถแบ่งลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่

ค้างชำาระได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ		 ปี	2552		 ปี	2551		 ปี	2550

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระหนี้  2.08 1.87  0.83

เกินกำาหนดชำาระ 

ไม่เกิน 12 เดือน   1.68 2.69  1.67

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  16.69 16.69  16.59

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (16.59) (16.59)  (16.59)

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ		 3.86	 4.66	 2.50

 การค้างชำาระของลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีเกินกว่า 12 เดือน จำานวน  16.48  ล้านบาท เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ก่อนการรวมกิจการกับ บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ในปี 2543  เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยจากการประกาศลดค่าเงินบาทในปี 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความสามารถใน
การชำาระหน้ีของลูกหน้ีดังกล่าว คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.59 ของลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการค้าท้ังหมด ซ่ึงบริษัทมีความ
เสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำาระหนี้ตามจำานวนดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไว้

เต็มจำานวนแล้ว 



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

70 71

 การพัฒนาโครงการในปัจจุบัน บริษัทได้มีการวิเคราะห์ความต้องการและฐานะการเงินของลูกค้าก่อน จึงทำาให้

สินค้าในแต่ละโครงการสามารถขายได้เร็วและลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำาระเงินจากลูกค้าได้มาก 

 ความเสี่ยงจากการคำ้าประกันหนี้สินแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทได้มีการคำ้าประกันวงเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยเป็นการคำ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังตารางสรุป
การคำ้าประกันต่อไปนี้  จากผลดังกล่าวบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการคำ้าประกันการชำาระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ หาก
ผู้ถูกคำ้าประกันไม่สามารถชำาระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้ตามกำาหนด อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัทท่ีเป็นผู้คำ้าประกันได้ อย่างไรก็ตามจากผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทเช่ือว่าผู้ถูกคำ้าประกัน
จะสามารถผ่อนชำาระคืนหนี้สินได้ อนึ่งภาระหนี้สินคงค้างของบริษัทย่อยที่บริษัทคำ้าประกันนั้นได้รวมอยู่ในหนี้สินใน

งบการเงินรวมของบริษัทแล้ว

ตารางสรุปการคำ้าประกันหนี้สินของบริษัทต่อบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท สัดส่วน บริษัท สัดส่วนการ 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51  31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51
  การถือหุ้น  คำ้าประกัน

 APD 100 APL 100 10 369 คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน และ 148 158
       วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

 APD 100 APK 100 533 1,812 คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน และ 415 801
       วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

 APD 100 APV 100 45 171 คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน และ 540 523
       วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

 APD 100 APT 100 50 50 คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน และ 21 50
       วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

 APD 100 Trillion 100 41 602 วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ 108 55
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

 APD 100 APS 100 427 427 วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ 66 (11)
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

 APD 100 TLR 100 20 20 คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน และ 17 21
       วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

 APD 100 SSM 100 5 5 คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี (18) (11)

 APD 100 APSV 100 846 - คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน และ (32) 6
       วงเงินกู้อื่นๆ อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนกับ
       เจ้าหนี้ตามกำาหนด

	 รวม	 	 	 	 1,977	 3,456

	 ผู้คำ้าประกัน		 ผู้ถูกคำ้าประกัน		 วงเงินคำ้าประกัน	 ความคืบหน้า	 สถานะทางการเงิน		
	 	 	 (ล้านบาท)	 	 ของผู้ถูกคำ้าประกัน
	 	 	 	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	 	 	 	 	 (ล้านบาท)

APD = บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ APS = บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)
APL = บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) APV = บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)
SSM = บจ. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ APK = บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
APT  = บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) Trillion = บจ. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
TLR  = บจ. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ APSV = บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)

  ความเสี่ยงจาการชำาระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และหุ้นกู้ถึงกำาหนดชำาระคืน

 สืบเน่ืองจากปัญหาสินเช่ือด้อยคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือไตรมาส 3 ปี 2551 ซ่ึงส่งกระทบ

เป็นวงกว้างและนำามาซึ่งสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าทั่วโลก อันส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สำาหรับประเทศไทย

มีความเช่ือว่าสภาวะเศรษฐกิจน้ันได้พ้นจุดตำ่าสุดแล้วเม่ือไตรมาส 1 ปี 2552 อันเน่ืองจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ สำาหรับบริษัทซึ่งได้รับผลดีจากมาตราการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ทำาให้ควาต้องการ 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินยังคงมีความระมัดระวังในการปล่อย

สินเชื่อทั้งสำาหรับผู้ประกอบการ และ บุคคลผู้ขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 

 ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีภาระหนี้หุ้นกู้จำานวนทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท (โดยมีครบกำาหนดชำาระดังตารางด้านล่าง) 

รวมถึงมีภาระเงินกู้โครงการจากสถาบันการเงิน จำานวน 1,427 ล้านบาท อนึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะจัดหาเงิน

โดยการออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงรักษาระดับวงเงินกู้ให้อยู่ในปริมาณที่

เหมาะสม (ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการการเงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท) และจะรักษาระดับอัตรา

ส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตราที่ได้กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดสิทธิ

	 ปี	 2553	 2554	 2555	 2556

ภาระหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระ (ล้านบาท) 1,500 2,000 2,000 1,000

4. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 เน่ืองจากภาวะอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกท่ีมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินท่ีใช้ในการ

พัฒนาโครงการและการดำาเนินงาน ดังน้ันบริษัทจึงดำาเนินการป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึน

โดยการออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบ้ียคงท่ีระยะยาว เพ่ือให้สามารถควบคุมต้นทุนดอกเบ้ียให้อยู่ในระดับตำ่า และไม่ปรับ

เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนในอนาคต ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

รวมทั้งสิ้นเป็นจำานวน 7,942 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ 

82.03 และ 17.97 ตามลำาดับ

5. ความเสี่ยงจากการแปลงสภาพใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย

 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดง

สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำานวนทั้งสิ้น 48,680,463 หน่วย โดยมี

ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.0 บาท ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจากโครงการดังกล่าว 

จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ทำาให้ส่วนแบ่งกำาไร

หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง ซึ่งอัตราส่วนการลดลงจะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิในใบสำาคัญแสดง

สิทธิของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังไม่มีการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ

ดังกล่าว 
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The significant performance รายงานต่างๆ และงบการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2552

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบ

ด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การเงินและบัญชี กฎหมาย การ

กำากับดูแลและความเสี่ยง โดยมี นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายนนท์จิตร

ตุลยานนท์ และ นายโกศล สุริยาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ

 ในรอบปีบัญชี 2552  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่าย

บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง จำานวน 4 ครั้ง  ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำารายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 

2552 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการ

เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท  ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน และเพียงพอ

 3. สนับสนุน และให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อให้เกิดการ

กำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน

ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 4. กำากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ  โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท  พีแอนด์

แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี รายงานผล

การตรวจสอบภายใน  ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งให้คำาแนะนำากับผู้

ตรวจสอบภายใน  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำาปี  เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

 5. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

 6. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำานักงานสอบบัญชี

เอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2553  โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 5.70 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

 

  

 (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) (นายนนท์จิตร  ตุลยานนท์) (นายโกศล  สุริยาพร)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบ

การเงินรวมของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้ม่ันใจ

อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

 ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้

บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ ความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงาน

ประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

และ สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ได้แสดงฐานะการเงิน รวมทั้งผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดอย่างถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

 (นายชัชวาล พรรณลาภ) (นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน) (นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์)

 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและ รองประธานกรรมการ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 (นายพิเชษฐ วิภวศุภกร) (นายชัยรัตน์ ธรรมพีร) (นายชอ สิงหเสนี) 

 กรรมการและกรรมการผู้อำานวยการ กรรมการ กรรมการ

 

 

 (นายพรวุฒิ สารสิน) (นายวสันต์ นฤนาทไพศาล) (นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)

 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

  (นายวิลาศ ปิลกศิริ) (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) (นายโกศล สุริยาพร)

 กรรมการและเลขานุการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

 (นายนนท์จิตร ตุลยานนท์)

 กรรมการตรวจสอบ

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายงาน	และ	งบการเงิน
31	ธันวาคม	2552	และ	2551



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำาไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป-

เม้นท์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป-

เม้นท์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชี่ยน 

พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งแสดง

เปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าซึ่งได้เสนอรายงานไว้

อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือ

ไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการ

เงินที่เป็นสาระสำาคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำา

เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดำาเนินงานและกระแส

เงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และเฉพาะของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) โดยถูก

ต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

(หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ  2552   2551  2552   2551

สินทรัพย์	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,708,195,241 1,676,528,104 1,098,390,237 1,375,850,026 

เงินลงทุนชั่วคราว 7 - 81,873,000 - 81,873,000

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 8 3,863,578 4,658,184 200,000 -

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 9 68,748,541 132,375,267 33,186,204 61,416,419 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 10 15,513,100,842 14,457,046,661 12,306,911,519 10,657,212,291 

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11 - - 34,872,269 13,349,238 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11 - - 913,851,270 640,751,270

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      

 เงินมัดจำาค่าที่ดิน  593,129,650 272,065,903 591,129,650 268,065,903  

 เงินมัดจำาค่าวัสดุก่อสร้าง  370,256,151 131,413,672 269,978,376 119,951,858  

 เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11 - - - 183,233,837  

 ลูกหนี้อื่น  34,820,132 20,716,827 25,485,949 25,952,515  

 อื่น ๆ  49,711,861 43,870,998 31,756,870 18,671,338 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,047,917,794 468,067,400 918,350,845 615,875,451

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  18,341,825,996 16,820,548,616 15,305,762,344 13,446,327,695 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ 6 28,763,766 39,386,887 14,551,699 24,776,094 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 12 - - 743,969,085 743,968,625 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 13 - - 555,453,610 456,439,150 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 131,487,060 130,434,521 59,727,214 59,727,214 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 15 168,891,225 56,321,149 168,855,114 56,285,038 

ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ 16 90,284,800 90,284,800 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 109,343,117 100,898,908 94,677,606 84,182,811 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 18 14,476,824 15,099,621 13,538,000 13,953,811  

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

 อื่น ๆ   21,676,342 25,214,753 16,712,588 13,521,683 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  136,216,332 140,377,540 30,250,588 27,475,494 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  664,986,300 557,703,805 1,667,484,916 1,452,854,426 

รวมสินทรัพย์  19,006,812,296 17,378,252,421 16,973,247,260 14,899,182,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
งบดุล	(ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

(หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ  2552   2551  2552   2551

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 19 15,300,000 164,571,823  - 164,571,823
 จากสถาบันการเงิน 

เจ้าหนี้การค้า

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11 6,477,168 4,806,479  6,180,339 4,105,651

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  460,422,410 399,409,475 388,719,025 302,798,094

รวมเจ้าหนี้การค้า  466,899,578 404,215,954  394,899,364 306,903,745

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11  -  -  46,648,095 25,317,230

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11 -   -  721,400,000 733,756,363

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด 20 20,000 146,371,500 20,000  146,371,500

 ชำาระภายในหนึ่งปี

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21 1,500,000,000  750,000,000  1,500,000,000 750,000,000

รายได้รับล่วงหน้า  1,207,321,433 1,236,042,224 780,600,006 982,560,517

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย  79,737,214 48,277,405 79,471,697 47,983,959

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  380,518,405 226,793,046 294,208,446 153,155,001

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  401,477,896 408,533,583 325,757,024 307,702,798

 อื่น ๆ  90,566,566 79,968,743 61,871,903 49,163,060

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  952,300,081 763,572,777 761,309,070 558,004,818

รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,141,841,092 3,464,774,278 4,204,876,535 3,667,485,996

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ 20 1,426,687,650 3,424,897,624 634,011,000 2,404,811,053

 ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

หุ้นกู้  - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด 21 5,000,000,000 3,500,000,000 5,000,000,000 3,500,000,000

 ชำาระภายในหนึ่งปี

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน      

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11 921,054 950,389 921,054 950,389

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  250,153,424 199,345,943 178,801,125 148,744,723

รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  251,074,478 200,296,332 179,722,179 149,695,112

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  6,677,762,128 7,125,193,956 5,813,733,179 6,054,506,165

รวมหนี้สิน  10,819,603,220 10,589,968,234 10,018,609,714 9,721,992,161

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
งบดุล	(ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

(หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ  2552   2551  2552   2551

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22     

 ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 2,391,880,463 หุ้น มูลค่า

     หุ้นละ 1 บาท (2551: หุ้นสามัญ  2,391,880,463 2,425,200,000 2,391,880,463 2,425,200,000 

     2,425,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
   หุ้นสามัญ 2,334,609,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,334,609,266 2,334,609,266 2,334,609,266 2,334,609,266

ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ  (853,106,060) (853,106,060) (853,106,060) (853,106,060)

กำาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 15 33,611,759 (78,958,317) 33,611,759 (78,958,317)

 เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

กำาไรสะสม      

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 24 233,460,927 233,460,927 233,460,927 233,460,927

 ยังไม่ได้จัดสรร   6,433,194,481 5,150,733,148 5,206,061,654 3,541,184,144

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  8,181,770,373 6,786,738,964 6,954,637,546 5,177,189,960

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  5,438,703 1,545,223 -  -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  8,187,209,076 6,788,284,187  6,954,637,546 5,177,189,960

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  19,006,812,296 17,378,252,421 16,973,247,260 14,899,182,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

(หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ  2552   2551  2552   2551

รายได้      

รายได้จากการขาย  12,316,667,672  9,729,850,240 9,828,156,786 7,221,688,412

รายได้ค่าบริการ  107,666,365  102,399,623 73,137,177  91,006,760

รายได้อื่น      

 ดอกเบี้ยรับ  8,227,596 8,060,979 53,416,952 57,210,028

 เงินปันผลรับ 12, 14  - -  664,978,688 457,636,170

 อื่น ๆ  62,099,432 46,072,479 54,147,553 85,219,302

รวมรายได้อื่น  70,327,028 54,133,458 772,543,193 600,065,500 

รวมรายได้  12,494,661,065 9,886,383,321 10,673,837,156 7,912,760,672 

ค่าใช้จ่าย 25     

ต้นทุนขาย  8,258,222,066 6,348,648,357 6,464,098,068 4,606,809,918 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  492,369,738 317,142,555 344,806,979 189,603,755 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  823,921,731 652,790,609 666,185,069 472,582,197 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 11 68,916,667 46,184,400 68,916,667 46,184,400 

ค่าใช้จ่ายอื่น  121,207 56,705,190 37,721 6,240,398 

รวมค่าใช้จ่าย  9,643,551,409 7,421,471,111 7,544,044,504 5,321,420,668 

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน	ค่าใช้จ่าย
	 ทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  2,851,109,656 2,464,912,210 3,129,792,652 2,591,340,004 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ตามวิธีส่วนได้เสีย 14 3,454,484 9,965,877 - -

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ	  2,854,564,140 2,474,878,087 3,129,792,652  2,591,340,004
	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (169,337,143) (99,705,272) (237,664,084) (172,737,332)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  2,685,226,997 2,375,172,815 2,892,128,568 2,418,602,672 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26 (816,230,955) (736,943,153) (643,611,542) (552,942,157)

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  1,868,996,042 1,638,229,662 2,248,517,026 1,865,660,515 

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  1,866,100,849 1,638,170,194 2,248,517,026 1,865,660,515 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  2,895,193 59,468

รวม   1,868,996,042 1,638,229,662

กำาไรต่อหุ้น 27     

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      

 กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   0.799 0.702 0.963 0.800 

   จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น)  2,334,609,266 2,332,626,067 2,334,609,266 2,332,626,067 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด       

 กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   0.702  0.799

 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น)   2,334,122,306  2,334,122,306

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

(หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2552   2551  2552   2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

กำาไรสุทธิก่อนภาษี  2,685,226,997 2,375,172,815 2,892,128,568 2,418,602,672

ปรับกระทบกำาไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)       

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน      

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (3,454,484) (9,965,877) - -

 ค่าเสื่อมราคา  21,957,925 13,674,865 17,843,011 10,040,081 

 ค่าตัดจำาหน่าย/ตัดบัญชี  4,109,178 3,430,679 3,786,311 3,396,989  

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  - - - 4,899,940  

 กำาไรจากการรับคืนเงินลงทุน  (1,446,696) (67,862) (1,446,696) (50,175,955)

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  - 51,446,411 -  -

 ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์  454,326 7,487,361 37,721 4,230,018  

 รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  - - (664,978,688) (457,636,170)

 ดอกเบี้ยรับ  (8,227,596) (8,060,979) (53,416,952) (57,210,302)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  154,223,704 87,234,687 224,986,105 164,024,487 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์     

 และหนี้สินดำาเนินงาน  2,852,843,354 2,520,352,100 2,418,939,380 2,040,171,760 

สินทรัพย์จากการดำาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)       

  ลูกหนี้การค้า  794,606 (2,158,058) (200,000) -

 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ  63,626,726 (7,700,778) 28,230,215 (13,895,165)

 สินค้าคงเหลือ  (844,575,207) (2,827,667,245) (1,511,591,832) (2,682,317,719)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (571,262,968) (173,248,137) (485,709,231) (300,349,417)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (3,072,241) (1,083,887) (3,190,905) (465,633)

หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)       

 เจ้าหนี้การค้า  62,683,624 143,112,707 87,995,619 128,501,408  

 รายได้รับล่วงหน้า  (28,720,791) 117,234,446 (201,960,511) 38,266,612  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  164,323,182 71,824,174 153,762,288 59,590,321

 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  50,778,146 (1,655,933) 30,027,067 7,094,380 

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน  1,747,418,431 (160,990,611) 516,302,090 (723,403,453)

 จ่ายดอกเบี้ย  (333,814,692) (361,575,746) (309,846,721) (324,395,102)

 จ่ายภาษีเงินได้  (825,345,297) (588,555,870) (625,557,316) (437,572,898)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน  588,258,442 (1,111,122,227) (419,101,947) (1,485,371,453)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

82 83

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

(หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2552   2551  2552   2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น) 10,623,121 (17,175,332) 10,224,395 (6,783,000)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 3,185,000 620,400,000 1,245,801,346

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (2,205,000) (893,500,000) (500,087,000)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 83,319,696 165,125 83,319,696 -

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - - (460) -

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - - (99,014,460) (219,289,290)

เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัทย่อย - - - 493,700,011

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2,401,945 - 848,212,525 274,402,333

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ - 537,130 - 481,056

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (33,424,460) (76,659,763) (30,943,527) (66,997,079)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (836,500) - (802,500) -

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 8,227,596 8,074,028 31,893,921 92,965,087 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 70,311,398 (84,078,812) 569,789,590 1,314,193,464 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (149,700,000) (761,290,303) (165,000,000) (761,290,303)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 768,000,000 742,956,363

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (780,356,363) (847,200,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 201,599,998 4,553,776,571 120,000,000 3,692,700,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (2,346,161,472) (1,720,831,507) (2,037,151,553) (1,670,821,507)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 3,000,000,000 1,000,000,000  3,000,000,000 1,000,000,000 

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (750,000,000) (600,000,000) (750,000,000) (600,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - 29,703,833 - 29,703,833 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
 จากการเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัทย่อย 999,643 (623,143) - -

เงินปันผลจ่าย (583,640,872) (350,401,077) (583,639,516) (349,719,632)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (626,902,703) 2,150,334,374 (428,147,432) 1,236,328,754

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 31,667,137 955,133,335 (277,459,789) 1,065,150,765 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,676,528,104 721,394,769 1,375,850,026 310,699,261 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	 ณ	วันสิ้นปี	(หมายเหตุ	6) 1,708,195,241 1,676,528,104 1,098,390,237 1,375,850,026 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     

รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 112,570,076 44,908,275 112,570,076 44,908,275 

 โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,568,000 - 2,568,000 -

 โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 955,322 - 955,322 

 รับคืนค่ามัดจำาที่ดินเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม - 81,873,000 - 81,873,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550   2,326,307,468 (874,508,095) 54,448,309 9,749,135 (34,050,042) 232,630,747 3,798,915,322 5,513,492,844 2,790,343 5,516,283,187 

	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น            

 ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  - - - - (44,908,275) - - (44,908,275) - (44,908,275)

	 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - - - (44,908,275) - - (44,908,275) - (44,908,275) 

 กำาไรสุทธิสำาหรับปี  - - - - - - 1,638,170,194 1,638,170,194 59,468 1,638,229,662 

	 รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - - - - (44,908,275) - 1,638,170,194 1,593,261,919 59,468 1,593,321,387 

 หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตาม

  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 22 8,301,798 21,402,035 - - - - - 29,703,833 - 29,703,833 

 ตัดจำาหน่ายส่วนเกินมูลค่าจากการลงทุนใน

  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 3 - - (54,448,309) (9,749,135) - - 64,197,444 - - - 

 โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

  สำารองตามกฎหมาย  - -  - -  - 830,180 (830,180) - - - 

 เงินปันผลจ่าย 28 - - - - - - (349,719,632) (349,719,632) (681,445) (350,401,077)

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง

  จากการลดทุนของบริษัทย่อย  - - - -  -  - - - (623,143) (623,143)

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551  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 

	 (หน่วย:	บาท)
	 	 งบการเงินรวม
	 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
	 	 	 กำาไรสะสม
	 หมายเหตุ	 ทุนเรือนหุ้น	 ส่วนเกิน	 ส่วนเกินมูลค่า	 ส่วนเกินทุน	 ขาดทุนที่	 จัดสรรแล้ว-	 ยังไม่ได้	 รวมส่วนของ	 ส่วนของ	 รวม
	 	 ที่ออก	 (ตำ่า)กว่า	 หุ้นสามัญ-	 จากการ	 ยังไม่เกิดขึ้น	 สำารอง	 จัดสรร	 ผู้ถือหุ้น		 ผู้ถือหุ้น
	 	 และชำาระแล้ว	 มูลค่า	 จากการ	 เปลี่ยนแปลง	 จากการ	 ตามกฎหมาย	 	 บริษัทใหญ่	 ส่วนน้อยของ
	 	 	 หุ้นสามัญ	 ลงทุนใน	 สัดส่วนการ	 เปลี่ยนแปลง	 	 	 	 บริษัทย่อย
	 	 	 	 บริษัทร่วม	 ถือหุ้นใน	 มูลค่า
	 	 	 	 	 บริษัทย่อย	 ยุติธรรมของ
	 	 	 	 	 	 เงินลงทุน

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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84 85

	 (หน่วย:	บาท)
	 	 งบการเงินรวม
	 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
	 	 	 กำาไรสะสม
	 	 	 	 	 	 กำาไร
	 หมายเหตุ	 ทุนเรือนหุ้น	 ส่วนเกิน	 ส่วนเกินมูลค่า	 ส่วนเกินทุน	 (ขาดทุน)ที่	 จัดสรรแล้ว-	 ยังไม่ได้	 รวมส่วนของ	 ส่วนของ	 รวม
	 	 ที่ออก	 (ตำ่า)กว่า	 หุ้นสามัญ-	 จากการ	 ยังไม่เกิดขึ้น	 สำารอง	 จัดสรร	 ผู้ถือหุ้น		 ผู้ถือหุ้น
	 	 และชำาระแล้ว	 มูลค่า	 จากการ	 เปลี่ยนแปลง	 จากการ	 ตามกฎหมาย	 	 บริษัทใหญ่	 ส่วนน้อยของ
	 	 	 หุ้นสามัญ	 ลงทุนใน	 สัดส่วนการ	 เปลี่ยนแปลง	 	 	 	 บริษัทย่อย
	 	 	 	 บริษัทร่วม	 ถือหุ้นใน	 มูลค่า
	 	 	 	 	 บริษัทย่อย	 ยุติธรรมของ
	 	 	 	 	 	 เงินลงทุน

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551  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

	 รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น            

 ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน   - - - - 112,570,076 - - 112,570,076 - 112,570,076

	 รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - - - 112,570,076 - - 112,570,076 - 112,570,076

 กำาไรสุทธิสำาหรับปี  - - - - - - 1,866,100,849 1,866,100,849 2,895,193 1,868,996,042 

	 รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - - - - 112,570,076 - 1,866,100,849 1,978,670,925 2,895,193 1,981,566,118  

 เงินปันผลจ่าย 28 - -  - - - - (583,639,516)  (583,639,516)  (1,356) (583,640,872)

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจากการ            

  เพิ่มทุนของบริษัทย่อย  - - - - - - - - 999,643 999,643 

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552  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 

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550  2,326,307,468 (874,508,095) (34,050,042) 232,630,747 2,026,073,441 3,676,453,519

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น        

ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  - - (44,908,275) - - (44,908,275)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - (44,908,275) - -  (44,908,275) 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  - - - - 1,865,660,515 1,865,660,515

รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - - (44,908,275) -  1,865,660,515 1,820,752,240  

หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 22 8,301,798 21,402,035 - - - 29,703,833

โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย  -  - - 830,180 (830,180) -  

เงินปันผลจ่าย 28 - - - - (349,719,632) (349,719,632) 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551  2,334,609,266 (853,106,060) (78,958,317) 233,460,927 3,541,184,144 5,177,189,960 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551  2,334,609,266 (853,106,060) (78,958,317) 233,460,927 3,541,184,144 5,177,189,960

รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น        

ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  -  - 112,570,076 - - 112,570,076 

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - -  112,570,076 - - 112,570,076 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  - - - - 2,248,517,026 2,248,517,026 

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำาหรับปี  - -  112,570,076 - 2,248,517,026 2,361,087,102

เงินปันผลจ่าย 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 5,206,061,654 6,954,637,546

   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  กำาไรสะสม
 หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน กำาไร(ขาดทุน) จัดสรรแล้ว- ยังไม่ได้ รวม
  ที่ออก (ตำ่า)กว่า ที่ยังไม่เกิดขึ้น สำารอง จัดสรร
  และชำาระแล้ว มูลค่า จากการ ตามกฎหมาย 
   หุ้นสามัญ เปลี่ยนแปลง  
    มูลค่า
     ยุติธรรมของ
    เงินลงทุน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน และมี

ภูมิลำาเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำาเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีที่อยู่ตามที่จด

ทะเบียนคือเลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน  
 2.1	 งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

   การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

   งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

   อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

   งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 2.2	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

   ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

    (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

	 	 	 อัตราร้อยละของสินทรัพย์	 อัตราร้อยละของรายได้
	 	 	 ของบริษัทย่อยและกิจการที่	 ของบริษัทย่อยและกิจการที่
	 บริษัท	 	 ควบคุมร่วมกันที่รวมอยู่	 ควบคุมร่วมกันที่รวมอยู่
	 	 อัตราร้อยละของการ	 ในสินทรัพย์รวม	 ในรายได้รวม	สำาหรับปี
																																	 	 	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551

	 บริษัทย่อย       

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำากัด  100 100 4 3 - -

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 100 100 3 7 10 16

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำากัด 100 100 3 3 3 -

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัดและบริษัทย่อย 100 100 2 2 - -

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด 100 100 1 3 3 3

 บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 100 100 1 1 3 -

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด 100 100 - - - 4

 บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัดและบริษัทย่อย  100 100 - - - 2

 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด   100 100 - - - -

 บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด 75 100 - - - -

 บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด 100 100 - - - -

	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      

 บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) จำากัด 51 51 4 3 - -

 บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด 51 51 3 2 - -

   ข) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมารวมในการจัดทำางบการเงินรวม

    ต้ังแต่วันท่ีได้มา (วันท่ีบริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน) จนถึง

    วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น  

   ค) งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้จัดทำาขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้

    นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

   ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระ

    สำาคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

   จ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันในบัญชีของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้น

    ของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแล้ว 

   ฉ) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ

    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันท่ีลงทุนจะแสดงเป็นค่าความนิยมภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใน

    งบดุลรวม 

   ช) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี

    ได้รวมสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการท่ีควบคุมร่วมกันข้างต้น โดยใช้วิธีรวมตาม

    สัดส่วนตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13

   ซ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้

    เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ

    ดุลรวม

 2.3	 บริษัทฯได้จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย

   กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลข

 ระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การอ้างอิงเลขมาตรฐาน

 การบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และฉบับที่ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการ

 บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

	 3.1	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้

	 	 	 ในปีปัจจุบัน

   แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์

   (ปรับปรุง 2550) 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

   (ปรับปรุง 2550) และการดำาเนินงานที่ยกเลิก 

   แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกสิทธิการเช่า

   แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

   มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับ

   งบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของ

   บริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่า แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

   ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 

   (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการ

   บัญชีสำาหรับการบันทึกสิทธิการเช่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีปัจจุบัน
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	 3.2	 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

     วันที่มีผลบังคับใช้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1 มกราคม 2555

    และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย

    เหลือจากรัฐบาล

   

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 1 มกราคม 2554

   (ปรับปรุง 2550) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554

   อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชี

   ฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติก่อนกำาหนดได้

   ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

   บริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

   สาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2551 กำาหนดให้บริษัทฯต้องตัด

   รายการค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจที่รับรู้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยปรับปรุงเข้ากำาไร

   สะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงรับรู้ค่าความนิยมติดลบซึ่งเกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำานวน 

   54.4 ล้านบาท และ 9.8 ล้านบาท ตามลำาดับ เข้ากำาไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรวม

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งจำานวน

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
	 4.1	 การรับรู้รายได้

	 	 	 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

   รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ ซึ่งคำานวณตามอัตรา

   ส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา ทั้งนี้ไม่

   รวมต้นทุนที่ดิน บริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อบริษัทฯได้รับชำาระเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของสัญญาแต่ละ

   สัญญา และงานระหว่างก่อสร้างได้ผ่านข้ันตอนเบ้ืองต้นแล้วเกินกว่าร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างท้ังโครงการ

   และบริษัทฯจะหยุดรับรู้รายได้สำาหรับสัญญาจะซื้อจะขายที่ผิดนัดชำาระเงินเกิน 3 งวดติดต่อกัน

   รายได้จากการขายอาคารชุดรับรู้เป็นรายได้ตามค่างวดที่ได้รับชำาระ ซึ่งจะรับรู้รายได้เมื่อมีการทำาสัญญา

   จะซื้อจะขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ที่เปิดขาย และได้รับชำาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของสัญญา 

   และงานระหว่างก่อสร้างได้ผ่านข้ันตอนเบ้ืองต้นแล้วเกินกว่าร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างอาคารชุดและบริษัทฯ

   จะหยุดรับรู้รายได้สำาหรับสัญญาจะซื้อจะขายที่ผิดนัดชำาระเงินเกิน 3 งวดติดต่อกัน

	 	 	 รายได้จากการขายที่ดิน

   รายได้จากการขายที่ดินรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความ

   เป็นเจ้าของที่ดินให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในสัญญาจะซื้อขายสำาหรับที่ดิน

   ที่ได้โอนกรรมสิทธิแล้ว

	 	 	 รายได้ค่าบริการ

   รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

	 	 	 ดอกเบี้ยรับ

   ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

   เงินปันผลรับ

   เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

	 4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ

   คล่องสูง ซ่ึงถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

	 4.3	 ลูกหนี้การค้า

   ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผล

   ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การ

   เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

	 4.4	 สินค้าคงเหลือ

   บริษัทฯตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า โดยมีราย

   ละเอียดการคำานวณราคาทุนดังนี้

   ที่ดิน

   ที่ดินที่ซื้อมาเพื่อขายบันทึกตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (แยกตามแต่ละโครงการ) 

	 	 	 ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี

   ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดตั้งพักไว้ และจะหยุดบันทึก

   เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดอกเบี้ยรอตัดดังกล่าวบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคง

   เหลือและจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้โดยวิธีถัวเฉลี่ย (แยกตามแต่ละโครงการ)

	 	 	 ค่าสาธารณูปโภค

   รายจ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคส่วนกลางอื่น ๆ บันทึกไว้ในบัญชีค่า

   สาธารณูปโภคซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามสัดส่วนของการรับ

   รู้รายได้ 

	 	 	 ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี

   รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและพัฒนาโครงการก่อนการเปิดขายบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า

   คงเหลือ โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้

	 4.5	 เงินลงทุน

   ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ

    หลักทรัพย์เป็นรายการกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุน 

   ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลัก

    ทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจำาหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

    ออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำาไรขาดทุน 

   ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำาหนดชำาระในหนึ่งปี และที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธี

    ราคาทุนตัดจำาหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้

    จริง ซึ่งจำานวนที่ตัดจำาหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

   ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนสุทธิ

    จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

   จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

   ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม

    วิธีราคาทุน

   มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน

   ทำาการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจาก

   การคำานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรม

   ของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

   บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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   ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่า

   ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

   ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการกำาไร (ขาดทุน) ในงบกำาไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุน

   จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

	 4.6	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

   ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่า

   เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ

   ดังนี้

   ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5 ปี

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  - 20 ปี

   สโมสร สระว่ายนำ้าและสนามเด็กเล่น  - 20 ปี

   บ้านตัวอย่างและสำานักงานขาย  - 5 ปี

   เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  - 5 ปี

   ยานพาหนะ - 5 ปี

   สินทรัพย์ถาวรอื่น  - 5 ปี

   สำาหรับท่ีดินบ่อทรายคำานวณค่าเส่ือมส้ินตามปริมาณทรายท่ีขุดได้ ซ่ึงวิศวกรของบริษัทฯคาดว่าตลอดอายุ

   การใช้งาน ที่ดินดังกล่าวจะขุดทรายได้จำานวน 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตร (บ่อทรายอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

   มีพื้นที่จำานวน 155 ไร่) 

   ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

   ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

	 	 	 4.7	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน ณ วันที่ได้

   มา และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่าย

   สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

   บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์

   จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของ

   สินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม

   ร่วมกันจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุก

   สิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์

   โดยประมาณ 5 ปี

	 	 	 4.8	ค่าความนิยม 

   ณ วันที่ได้มา บริษัทฯบันทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่าส่วน

   ได้เสียของบริษัทฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการ

   ที่ได้มา หากส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่

   ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนเกินนี้ในงบกำาไรขาดทุนทันที

  บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ

  นิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า 

  บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

  (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ 

  และบริษัทฯจะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

  รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

  ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไร

  ขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

	 	 4.9	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

  ควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ

  สำาคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอำานาจในการวางแผนและควบคุม

  การดำาเนินงานของบริษัทฯ

  4.10	การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน 

  อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันหาก

  มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี 

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

  ของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า

  ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ

  ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันประมาณการกระแส

  เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิด

  ลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความ

  เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

  ขาย บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสม

  กับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน

  การจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายน้ันผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง

  ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน 

	 	 4.11	ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

  ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

  ใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบ

  ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

	 	 4.12	ผลประโยชน์พนักงาน

  บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้

  จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งจะบันทึก

  รายการในงบการเงินเมื่อมีการใช้สิทธิ

  4.13	ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น

  แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ

  ผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 



รายงานประจำาปี 2552
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92 93

	 	 4.14	ภาษีเงินได้

  บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้โดยคำานวณจากกำาไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่

แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวน

ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่าย

บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็น

ระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่า

ซากเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง

เช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร

จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม	

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร

จำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้

เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

คดีฟ้องร้อง

บริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทร่วมมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึก

ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ตามที่แสดงอยู่ในงบดุลและงบกระแส

เงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ (หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,736,959,007 865,914,991 1,112,941,936 550,626,120

ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย - 200,000,000 - 200,000,000

กองทุนทหารไทยธนรัฐ - 650,000,000 - 650,000,000

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,736,959,007 1,715,914,991 1,112,941,936 1,400,626,120

หัก: เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจำากัดในการใช้ (28,763,766) (39,386,887) (14,551,699) (24,776,094)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,708,195,241 1,676,528,104 1,098,390,237 1,375,850,026

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

จำานวนโครงการที่ดำาเนินการอยู่ต้นปี 33 28 24 21

จำานวนโครงการที่ปิดแล้ว (8) (4) (6) (3)

จำานวนโครงการที่เปิดใหม่ 10 9 7 6

จำานวนโครงการที่ดำาเนินการอยู่สิ้นปี 35 33 25 24

มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำาสัญญาแล้วทั้งสิ้น  38,669 34,494 25,628 22,277
  (ล้านบาท) 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ 95.19 98.18 96.24 99.14

  โครงการที่เปิดดำาเนินการอยู่ 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ข้างต้นเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาไปวางไว้กับ

ธนาคารเพื่อเป็นประกันหนังสือคำ้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย

7. เงินลงทุนชั่วคราว
จำานวนนี้เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรและตราสารหนี้ 5 ซึ่งบริษัทฯได้ไถ่ถอน

ในระหว่างปี 2552

8. ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นลูกหนี้กับกิจการอื่นซึ่งสามารถแยก

ตามอายุหนี้ที่ค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

ระยะเวลาค้างชำาระ	

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระหนี้ 2,083,681 1,865,634 - -

เกินกำาหนดชำาระ

 ไม่เกิน 12 เดือน 1,679,897 2,692,550 200,000 -

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 16,688,802 16,688,802 16,478,802 16,478,802

รวมลูกหนี้การค้า 20,452,380 21,246,986 16,678,802 16,478,802

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,588,802) (16,588,802) (16,478,802) (16,478,802)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 3,863,578 4,658,184 200,000 -

(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

รายได้ที่รับรู้  12,316,667,672 9,729,994,240 9,828,156,786 7,221,688,412

หัก: รับชำาระ  (12,247,919,131) (9,597,618,973) (9,794,970,582) (7,160,271,993)

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 68,748,541 132,375,267 33,186,204 61,416,419

9. มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่

ได้เรียกเก็บดังนี้

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดสำาหรับโครงการที่ดำาเนินการอยู่ดังนี้
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	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน 211,479 230,563 138,107 165,809

  ของสินค้าคงเหลือ (พันบาท) 

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 4.00 - 6.25 4.00 - 6.50 4.35 - 5.75 4.90 - 6.25

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

	 	 	 	 งบการเงินรวม

	 	 	 	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
	 	 	 	 สินค้าคงเหลือ	

	 	 	 	 ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ
	 	 	 ราคาทุน		 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		 สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

	 	 	 2552	 2551		 2552		 2551		 2552		 2551

ที่ดิน 10,997,173,671 9,311,126,603 (32,139,932) (32,139,932) 10,965,033,739 9,278,986,671

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 295,441,975 274,504,816 - - 295,441,975 274,504,816

งานระหว่างก่อสร้าง 3,115,368,257 3,827,305,478 (428,358) (428,358) 3,114,939,899 3,826,877,120

งานสาธารณูปโภค  392,694,981 454,324,493 - - 392,694,981 454,324,493

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี  525,226,121 477,979,634 (123,073,615) (123,073,615) 402,152,506 354,906,019

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ 

  รอตัดบัญชี 342,837,742 267,447,542 - - 342,837,742 267,447,542

รวม 15,668,742,747 14,612,688,566 (155,641,905) (155,641,905) 15,513,100,842 14,457,046,661

(หน่วย: บาท)
	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
	 	 	 	 สินค้าคงเหลือ	

	 	 	 	 ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ
	 	 	 ราคาทุน		 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		 สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

	 	 	 2552	 2551		 2552		 2551		 2552		 2551

ที่ดิน 8,843,087,021 6,766,890,769 (10,259,300) (10,259,300) 8,832,827,721 6,756,631,469

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 248,507,252 190,999,769 - - 248,507,252 190,999,769

งานระหว่างก่อสร้าง 2,418,991,835 2,995,699,414 - - 2,418,991,835 2,995,699,414

งานสาธารณูปโภค  336,677,021 305,029,682 - - 336,677,021 305,029,682

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี  253,626,154 226,621,168 - - 253,626,154 226,621,168

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ

  รอตัดบัญชี 216,281,536 182,230,789 - - 216,281,536 182,230,789

รวม 12,317,170,819 10,667,471,591 (10,259,300) (10,259,300) 12,306,911,519 10,657,212,291

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้นำาที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

จำานวน 8,348 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 5,877 ล้านบาท) ไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19 และ 20

ในระหว่างปี บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 

โดยคำานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ดังนี้

11. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันมีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการกำาหนดราคา

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขาย - - 12,459 27,119 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
รายได้ค่าธรรมเนียมการคำ้าประกัน - - 3,674 - อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปีของ
      ภาระคำ้าประกันคงค้างถัว
เฉล่ีย
รายได้ค่าเช่า - - 1,350 563 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ - - 46,411 51,184 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
      4.00 - 6.25 ต่อปี 
      (2551: ร้อยละ 4.00 ต่อปี)
ดอกเบี้ยจ่าย - - 37,714 49,385 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
      4.00 - 6.25 ต่อปี 
      (2551: ร้อยละ 4.00 ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 9,767 6,126 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อที่ดิน - - 20,805 127,630 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
รายได้ค่าบริการ 40,700 44,318 83,061 90,444 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและ
		บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19,099 51,825 17,354 32,415 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคล
      ภายนอก
ค่าแรงงานระหว่างก่อสร้าง 42 28,394 42 16,267 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคล
      ภายนอก
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9,638 - 9,638 - ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคล
      ภายนอก
ค่าเช่าจ่าย 4,982 4,982 4,982 3,262 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
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(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

ดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำากัด - - 27,954,399 8,505,260

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำากัด - - 3,857,862 2,119,771

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด - - 1,400,491 843,078

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด - - 1,014,606 26,586

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด - - 532,078 799,376

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด - - 112,833 1,041,567

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด - - - 13,600

รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 34,872,269 13,349,238

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำากัด - - 402,500,000 155,500,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำากัด - - 382,564,270 198,564,270

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด - - 64,000,000 129,300,000

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด - - 28,000,000 21,800,000

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด  - - 19,987,000 7,987,000

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด - - 16,800,000 126,300,000

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด  - - - 1,300,000

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 913,851,270 640,751,270

เงินปันผลค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด - - - 123,983,568

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด - - - 34,050,037

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด  - - - 25,200,232

รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 183,233,837

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อยของบริษัทร่วม

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำากัด  2,406,060 4,806,479 2,109,231 4,105,651

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)  4,071,108 - 4,071,108 -

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,477,168 4,806,479 6,180,339 4,105,651

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด - - 34,147,250 20,765,596

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด - - 7,112,351 120,986

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด - - 4,814,742 144,526

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด - - 455,489 33,506

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด - - 118,263 4,252,616

รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 46,648,095 25,317,230

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด - - 301,000,000 184,000,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด - - 253,300,000 239,000,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด - - 145,800,000 219,800,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด - - 12,000,000 40,000,000

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด - - 9,300,000 50,956,363

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 721,400,000 733,756,363

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม

บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) 921,054 950,389 921,054 950,389

รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 921,054 950,389 921,054 950,389



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

98 99

ในระหว่างปี 2552 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกันและครบกำาหนด

ชำาระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2552 และ 2551 บริษัทฯได้บันทึกเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำาเหน็จที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้

บริหารเป็นจำานวนเงิน 68.9 ล้านบาท และ 46.2 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ภาระคำ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีภาระจากการคำ้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 31.3 ก

(หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	 ในระหว่างปี	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่

	 ชื่อบริษัท	 31	ธันวาคม	2551	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง	 31	ธันวาคม	2552

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด 184,000,000 261,000,000 (144,000,000) 301,000,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 239,000,000 21,000,000 (6,700,000) 253,300,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด 219,800,000 20,000,000 (94,000,000) 145,800,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด  40,000,000 - (28,000,000) 12,000,000

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด  50,956,363 - (41,656,363) 9,300,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด - 466,000,000 (466,000,000) -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 733,756,363 768,000,000 (780,356,363) 721,400,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	 ในระหว่างปี	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่

	 ชื่อบริษัท	 31	ธันวาคม	2551	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง	 31	ธันวาคม	2552

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำากัด 155,500,000 340,000,000 (93,000,000) 402,500,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำากัด 198,564,270 214,000,000 (30,000,000) 382,564,270

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 129,300,000 237,000,000 (302,300,000) 64,000,000

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด 21,800,000 10,700,000 (4,500,000) 28,000,000

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด 7,987,000 12,000,000 - 19,987,000

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 126,300,000 74,500,000 (184,000,000) 16,800,000

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด 1,300,000 5,300,000 (6,600,000) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 640,751,270 893,500,000 (620,400,000) 913,851,270

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 (หน่วย: บาท)
	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 		 	 	 	 	 	 	 	 เงินปันผลรับ
	 	 	 	 	 	 	 ค่าเผื่อ	 	 สำาหรับปี
	 	 	 	 	 สัดส่วน	 	 การด้อยค่า	 เงินลงทุนใน	 สิ้นสุดวันที่
	 	 ชื่อบริษัท		 ลักษณะของธุรกิจ	 ทุนชำาระแล้ว	 เงินลงทุน	 ราคาทุน	 เงินลงทุน	 บริษัทย่อย-สุทธิ	 31	ธันวาคม

	 	 	 2552	 2551		 2552		 2551		 2552		 2551		 2552		 2551		 2552		 2551		 2552	 2551

	 	 	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 300,000,000 300,000,000 100 100 294,016,000 294,016,000 - - 294,016,000 294,016,000 599,998,800 -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัดและบริษัทย่อย  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 660,000,000 660,000,000 100 100 191,399,983 191,399,983 - - 191,399,983 191,399,983 - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 85,733,851 85,733,851 100 100 92,327,035 92,327,035 - - 92,327,035 92,327,035 - 233,886,411

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100,000,000 100,000,000 100 100 73,082,527 73,082,527 - - 73,082,527 73,082,527 27,999,983 134,049,977

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 40,000,000 40,000,000 100 100 40,143,940 40,143,940 - - 40,143,940 40,143,940 - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20,000,000 20,000,000 100 100 19,999,940 19,999,940 - - 19,999,940 19,999,940 28,799,914 -

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด และบริษัทย่อย  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 10,000,000 100 100 9,999,940 9,999,940 - - 9,999,940 9,999,940 4,449,973 85,199,872

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 10,000,000 100 100 9,999,400 9,999,400 - - 9,999,400 9,999,400 - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 10,000,000 100 100 9,999,920 9,999,920 - - 9,999,920 9,999,920 - -

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด ให้บริการ 5,000,000 5,000,000 100 100 4,899,940 4,899,940 (4,899,940) (4,899,940) - - - -

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด ให้บริการ 4,000,000 3,000,000 75 100 3,000,400 2,999,940 - - 3,000,400 2,999,940 1,328,073 4,499,910

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      748,869,025 748,868,565 (4,899,940) (4,899,940) 743,969,085 743,968,625 662,576,743 457,636,170

 12.1 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ดังนี้

 12.2 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (รัชวิภา) จำากัด 

  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำานวน 214,334,645 

  บาท (หุ้นสามัญ 30,619,235 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 300,068,496 

  บาท (หุ้นสามัญ 42,866,928 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 85,733,851 

  บาท (หุ้นสามัญ 12,247,693 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับ

  กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

 12.3 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) 

  จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำานวน 250 

  ล้านบาท (หุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 350 ล้านบาท  

  (หุ้นสามัญ 35 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ

  10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

 12.4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด ซึ่งเป็น

  บริษัทย่อยของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำานวน 30 ล้านบาท (หุ้น

  สามัญ 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4 

  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น 

  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 

  พฤศจิกายน 2551

(หน่วย: บาท)
	 	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าเงินลงทุนตาม
	 	 	 	 	 ทุนชำาระ	 สัดส่วน	 ราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย	
	 ชื่อบริษัท	 ประเภทกิจการ	 แล้ว	 การลงทุน	 2552	 2551	 2552	 2551
	 	 	 	 ร้อยละ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย     

  บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บริหารสินทรัพย์ 100,000 100 99,940 99,940 119,842 189,359

    โฮลดิ้ง จำากัด

รวม      99,940 99,940 119,842 189,359



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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 12.5 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด ซึ่งเป็น

   บริษัทย่อยของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำานวน 1 ล้านบาท (หุ้น

   สามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 

   300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400,000 

  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ถือหุ้น 

  บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 อย่างไร

  ก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯสละสิทธิ์

  ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำานวน 99,998 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น ทำาให้

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 75

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า
 13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

  เงินลงทุนในการร่วมค้าน้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการ ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมีรายละเอียด

  ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 ลักษณะของธุรกิจ	 สัดส่วนเงินลงทุน	 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ	 บาท	 บาท

บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 290,669,330 245,812,280

บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 264,784,280 210,626,870

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า    555,453,610 456,439,150

 13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

  จำานวนรวมของส่วนได้เสียแต่ละรายการตามสัดส่วนของการร่วมทุนที่บริษัทฯมีในกิจการที่ควบคุม

  ร่วมกันแยกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	

	 สตาร์	(รัชดา)	จำากัด	 สตาร์	(สาทร)	จำากัด	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

สินทรัพย์หมุนเวียน 684 484 510 428

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 1 1 -

รวมสินทรัพย์ 684 485 511 428

(หน่วย: ล้านบาท)

	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	

	 สตาร์	(รัชดา)	จำากัด	 สตาร์	(สาทร)	จำากัด	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

หนี้สินหมุนเวียน (170) (64) (68) (1)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (325) (238) (242) (241)

รวมหนี้สิน  (495) (302) (310) (242)

สินทรัพย์สุทธิ 189 183 201 186

(หน่วย: ล้านบาท)

	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	
	 สตาร์	(รัชดา)	จำากัด	 สตาร์	(สาทร)	จำากัด	

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

รายได้   5 2 - 1

ต้นทุนขาย  (2) - - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย (28) (38) (20) -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (16) (22) (18) (21)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - (3) (4) (3)

ขาดทุนสุทธิ (41) (61) (42) (23)

 13.3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 และ 14 มีนาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี 

  แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด มีมติพิเศษอนุมัติให้บริษัทดังกล่าว เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจด

  ทะเบียนเดิมจำานวน 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน

  ใหม่ 650 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  จำานวน 57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง

  พาณิชย์ในวันที่ 26 มีนาคม 2551 

  ในระหว่างปี 2551 บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนร้อยละ 58.42 ของทุนจดทะเบียน

  ที่เพิ่มคิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 333.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ชำาระมูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วน

  เป็นจำานวนเงินประมาณ 169.8 ล้านบาท

  ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกร้อยละ 18.63 ของทุน                   

  จดทะเบียนที่เพิ่มคิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 106.2 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ชำาระมูลค่าเงินลงทุนตาม

  สัดส่วนเป็นจำานวนเงินประมาณ 54.2 ล้านบาท

 13.4 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) จำากัด 

  มีมติพิเศษอนุมัติให้บริษัทดังกล่าว เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 385 ล้านบาท 

  (หุ้นสามัญ 38.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 735 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 

  73.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้

  หุ้นละ 10 บาท กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันท่ี 22 กันยายน 2551

  ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนร้อยละ 27.71 ของทุนจด

  ทะเบียนที่เพิ่มคิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 97.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ชำาระมูลค่าเงินลงทุนตาม

  สัดส่วนเป็นจำานวนเงินประมาณ 49.5 ล้านบาท

  ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกร้อยละ 25.13 ของทุน             

  จดทะเบียนที่เพิ่มคิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 87.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ชำาระมูลค่าเงินลงทุนตาม

  สัดส่วนเป็นจำานวนเงินประมาณ 44.8 ล้านบาท 
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(หน่วย: บาท)
	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 สัดส่วน	 มูลค่าเงินลงทุนตาม	 มูลค่าเงินลงทุนตาม
	 บริษัท	 ลักษณะของธุรกิจ	 เงินลงทุน	 วิธีส่วนได้เสีย	 ราคาทุน

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551
	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ

บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน)   รับเหมาก่อสร้าง 24 24 131,487,060 130,434,521 59,727,214 59,727,214

  และบริษัทย่อย

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    131,487,060 130,434,521 59,727,214 59,727,214

(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน	 เงินปันผลรับ
	 บริษัทร่วมสำาหรับปีสิ้นสุด	 สำาหรับปีสิ้นสุด
	 วันที่	31	ธันวาคม	 วันที่	31	ธันวาคม

	 	 บริษัท	 2552	 2551	 2552	 2551

บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) 

  และบริษัทย่อย 3,454,484 9,965,877 2,401,945 -

รวม  3,454,484 9,965,877 2,401,945 -

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

 14.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุนในบริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำานวณ

  จากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจำานวนหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯ

  ถืออยู่ ณ วันสิ้นปีเป็นจำานวน 68.7 ล้านบาท

 14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

  ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: บาท)
	 	 	 	 	 	 	มูลค่าเงินลงทุนตาม	 มูลค่าเงินลงทุนตาม
	 	 	 	 ทุนชำาระ	 สัดส่วน	 ราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย	
	 ชื่อบริษัท	 ประเภทกิจการ	 แล้ว	 การลงทุน	 2552	 2551	 2552	 2551

	 	 	 	 ร้อยละ

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น  

  แมททีเรียล จำากัด ผลิตพื้นสำาเร็จรูป 30,000,000 100 219,554,649 219,554,649 233,316,380 232,836,368

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 40,000,000 100 39,999,800 - 27,170,069 -

รวม      259,554,449 219,554,649 260,486,449 232,836,368

 14.4 บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 สินทรัพย์รวม	 หนี้สินรวม	 รายได้รวมสำาหรับ	 กำาไรสุทธิสำาหรับปี

	 	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ปีสิ้นสุดวันที่	 สิ้นสุดวันที่

	 บริษัท	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

	 	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551

บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) 

 และบริษัทย่อย 1,131 1,110 583 565 1,653 2,139 13 41

  ส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทฯสำาหรับปี 2552 และ 2551 คำานวณ

  จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: บาท)

	 สัดส่วนการลงทุน		 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551

	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ 

ราคาทุน

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น 

  โปรดัคส์ จำากัด (มหาชน) 15 15 135,243,355 135,243,355 135,243,355 135,243,355

กองทุนรวมเอเชีย

  รีคอฟเวอรี่พร็อพเพอร์ตี้ 1 - - 36,111 36,111 - -

รวม     135,279,466 135,279,466 135,243,355 135,243,355

บวก : กำาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่

 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน   33,611,759 (78,958,317) 33,611,759 (78,958,317)

มูลค่ายุติธรรม   168,891,225 56,321,149 168,855,114 56,285,038

16.  ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

ที่ดิน 118,585,777 118,585,777 - -

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี  91,991,791 91,991,791 - -

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  529,630 529,630 - -

รวม 211,107,198 211,107,198 - -

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (120,822,398) (120,822,398) - -

ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา-สุทธิ 90,284,800 90,284,800 - -

บริษัทย่อยได้นำาที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำานวน 90.3 ล้านบาท (2551: 90.3 

ล้านบาท) ไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวของ

บริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19 และ 20
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

	 	 	 งบการเงินรวม

	 	 	 	 	 บ้านตัวอย่าง	 สโมสร-สระ	 เคร่ืองตกแต่ง
	 	 	 ท่ีดินและส่วน	 อาคารและ	 และ	 ว่ายนำา้และ	 ติดต้ังและ	 	 สินทรัพย์	 สินทรัพย์
	 	 	 ปรับปรุงท่ีดิน	 ส่ิงปลูกสร้าง	 สำานักงานขาย	 สนามเด็กเล่น	 อุปกรณ์	 ยานพาหนะ	 ถาวรอ่ืน	 ระหว่างติดต้ัง	 รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2551 55,800,563 4,084,433 5,141,367 42,473,791 77,320,428 1,504,915 21,840,260 2,983,000 211,148,757

ซ้ือเพ่ิม - - - - 16,359,229 - 4,343,094 12,722,137 33,424,460

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - - (147,973) - - (415,000) (562,973)

โอนออกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - - - - (2,568,000) (2,568,000)

โอนเข้า(ออก) - - - - 3,654,162 - - (3,654,162) -

31 ธันวาคม 2552 55,800,563 4,084,433 5,141,367 42,473,791 97,185,846 1,504,915 26,183,354 9,067,975 241,442,244

ค่าเส่ือมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2551 8,557,709 2,459,700 5,141,362 32,563,559 12,827,167 1,410,202 10,534,859 - 73,494,558

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี - 204,221 - 501,328 17,002,918 70,620 4,178,838 - 21,957,925

จำาหน่าย - - - - (108,647) - - - (108,647)

31 ธันวาคม 2552 8,557,709 2,663,921 5,141,362 33,064,887 29,721,438 1,480,822 14,713,697 - 95,343,836

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

31 ธันวาคม 2551 29,843,654 1,218,062 - 5,693,575 - - - - 36,755,291

31 ธันวาคม 2552 29,843,654 1,218,062 - 5,693,575 - - - - 36,755,291

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2551 17,399,200 406,671 5 4,216,657 64,493,261 94,713 11,305,401 2,983,000 100,898,908

31 ธันวาคม 2552 17,399,200 202,450 5 3,715,329 67,464,408 24,093 11,469,657 9,067,975 109,343,117

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี

2551 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)         13,674,865

2552 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)         21,957,925

(หน่วย: บาท)

	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 เคร่ืองตกแต่ง
	 	 	 ท่ีดินและส่วน	 อาคารและ	 ติดต้ังและ	 	 สินทรัพย์	 สินทรัพย์
	 	 	 ปรับปรุงท่ีดิน	 ส่ิงปลูกสร้าง	 อุปกรณ์	 ยานพาหนะ	 ถาวรอ่ืน	 ระหว่างติดต้ัง	 รวม

ราคาทุน	

31 ธันวาคม 2551 55,800,563 4,084,433 63,704,628 627,000 16,322,207 2,568,000 143,106,831

ซ้ือเพ่ิม - - 14,397,529 - 3,823,861 12,722,137 30,943,527

จำาหน่าย - - (125,704) - - - (125,704)

โอนออกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - - (2,568,000) (2,568,000)

โอนเข้า(ออก) - - 3,654,162 - - (3,654,162) -

31 ธันวาคม 2552 55,800,563 4,084,433 81,630,615 627,000 20,146,068 9,067,975 171,356,654

ค่าเส่ือมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2551 8,557,709 2,459,700 8,282,404 626,999 7,935,492 - 27,862,304

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี - 204,221 14,450,276 - 3,188,514 - 17,843,011

จำาหน่าย - - (87,983) - - - (87,983)

31 ธันวาคม 2552 8,557,709 2,663,921 22,644,697 626,999 11,124,006 - 45,617,332

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

31 ธันวาคม 2551 29,843,654 1,218,062 - - - - 31,061,716

31 ธันวาคม 2552 29,843,654 1,218,062 - - - - 31,061,716

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2551 17,399,200 406,671 55,422,224 1 8,386,715 2,568,000 84,182,811

31 ธันวาคม 2552 17,399,200 202,450 58,985,918 1 9,022,062 9,067,975 94,677,606

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี

2551 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)       10,040,081

2552 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)       17,843,011

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและสโมสรบางส่วนที่เลิกใช้งานและถือไว้รอจำาหน่ายซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำานวน 58.1 ล้านบาท และ 58.5 ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะกิจการ: 48.7 

ล้านบาท และ 48.9 ล้านบาท ตามลำาดับ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 

36.8 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 31.1 ล้านบาท) ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

ราคาทุน 21,511,721 18,107,221 20,298,221 16,927,721

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (7,034,897) (3,007,600) (6,760,221) (2,973,910)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 14,476,824 15,099,621 13,538,000 13,953,811

ค่าตัดจำาหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี 4,027,297 3,007,600 3,786,311 2,973,910
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(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย	 2552	 2551	 2552	 2551

	 	 	 (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

  สถาบันการเงิน 4.85  15,300,000 165,000,000 - 165,000,000

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า  - (428,177) - (428,177)

รวม   15,300,000 164,571,823 - 164,571,823

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551ประกอบด้วย

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยคำา้ประกันโดยการจดจำานอง

ที่ดินโครงการบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยและคำ้าประกันโดยบริษัทฯ ส่วนวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันคำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดินโครงการของกิจการที่

ควบคุมร่วมกัน 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว
รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	 	 เงื่อนไขที่สำาคัญของสัญญาเงินกู้ยืม	 จำานวนเงินกู้ยืมระยะยาว

	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่ถึง	 ส่วนที่ถึง
	 	 	 	 	 	 	 กำาหนด	 กำาหนด
	 	 	 	 	 	 	 ชำาระภายใน	 ชำาระเกินกว่า	
	 ลำาดับที่		 ผู้ให้กู้		 วงเงินกู้ยืม		 การชำาระคืนเงินกู้ยืม		 คำ้าประกันโดย	 อัตราดอกเบี้ย		 หนึ่งปี		 หนึ่งปี		 รวม

	 	 	 (พันบาท)	 	 	 (ร้อยละต่อปี)   
 2552
	 เฉพาะกิจการ
 1. ธนาคาร 7,662,650 ร้อยละ 65-70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 20,000 634,011,000 634,031,000
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของแต่ละ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการที่เสนอกู้
    โครงการ ครบกำาหนด
    ชำาระภายในปี 2553-2556
 รวมเงินกู้ยืมเฉพาะกิจการ     20,000 634,011,000 634,031,000  
 
 บริษัทย่อย	 	 	 	 	
	 บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(สุขุมวิท)	จำากัด     
 1.  ธนาคาร  806,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 234,000,000 234,000,000
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการ
    โครงการ ครบกำาหนด 
    ชำาระภายในปี 2554
 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย     - 234,000,000 234,000,000

(หน่วย: บาท)

	 	 เงื่อนไขที่สำาคัญของสัญญาเงินกู้ยืม	 จำานวนเงินกู้ยืมระยะยาว

	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่ถึง	 ส่วนที่ถึง
	 	 	 	 	 	 	 กำาหนด	 กำาหนด
	 	 	 	 	 	 	 ชำาระภายใน	 ชำาระเกินกว่า	
	 ลำาดับที่		 ผู้ให้กู้		 วงเงินกู้ยืม		 การชำาระคืนเงินกู้ยืม		 คำ้าประกันโดย	 อัตราดอกเบี้ย		 หนึ่งปี		 หนึ่งปี		 รวม

	 	 	 (พันบาท)	 	 	 (ร้อยละต่อปี)   
	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	สตาร์	(รัชดา)	จำากัด
 1. ธนาคาร 1,354,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 317,701,658 317,701,658
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการ
    โครงการ ครบกำาหนด
    ชำาระภายในปี 2555

 บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด     
 1.  ธนาคาร  1,430,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 240,974,992 240,974,992
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการ
    โครงการ ครบกำาหนด 
    ชำาระภายในปี 2555
 รวมเงินกู้ยืมของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน   - 558,676,650 558,676,650

 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    20,000 1,426,687,650 1,426,707,650

(หน่วย: บาท)

	 	 เงื่อนไขที่สำาคัญของสัญญาเงินกู้ยืม	 จำานวนเงินกู้ยืมระยะยาว

	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่ถึง	 ส่วนที่ถึง
	 	 	 	 	 	 	 กำาหนด	 กำาหนด
	 	 	 	 	 	 	 ชำาระภายใน	 ชำาระเกินกว่า	
	 ลำาดับที่		 ผู้ให้กู้		 วงเงินกู้ยืม		 การชำาระคืนเงินกู้ยืม		 คำ้าประกันโดย	 อัตราดอกเบี้ย		 หนึ่งปี		 หนึ่งปี		 รวม

	 	 	 (พันบาท)	 	 	 (ร้อยละต่อปี)   
	  2551
	 เฉพาะกิจการ
 1. ธนาคาร 8,731,700 ร้อยละ 65-70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 146,371,500 2,404,811,053 2,551,182,553
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของแต่ละ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการที่เสนอกู้
    โครงการ ครบกำาหนด
    ชำาระภายในปี 2552-2556
 รวมเงินกู้ยืมเฉพาะกิจการ     146,371,500 2,404,811,053 2,551,182,553

 บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(กรุงเทพ)	จำากัด     
 1.  ธนาคาร  1,021,000 ร้อยละ 65 - 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-0.75 - 10,000 10,000
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ  ถึง MLR-0.25
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการและคำ้าประกัน
    โครงการ ครบกำาหนด โดย บริษัท เอเชี่ยน
    ชำาระภายในปี 2552-2554 พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
     (มหาชน)
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง

ประการ เช่น การดำารงอัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ เป็นต้น

(หน่วย: บาท)

	 	 เงื่อนไขที่สำาคัญของสัญญาเงินกู้ยืม	 จำานวนเงินกู้ยืมระยะยาว

	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่ถึง	 ส่วนที่ถึง
	 	 	 	 	 	 	 กำาหนด	 กำาหนด
	 	 	 	 	 	 	 ชำาระภายใน	 ชำาระเกินกว่า	
	 ลำาดับที่		 ผู้ให้กู้		 วงเงินกู้ยืม		 การชำาระคืนเงินกู้ยืม		 คำ้าประกันโดย	 อัตราดอกเบี้ย		 หนึ่งปี		 หนึ่งปี		 รวม

	 	 	 (พันบาท)	 	 	 (ร้อยละต่อปี)   
	 บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(สาทร)	จำากัด	 	 	 	 	
 1. ธนาคาร 417,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 159,000,000 159,000,000
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการและคำ้าประกัน
    โครงการ ครบกำาหนด โดย บริษัท เอเชี่ยน
    ชำาระภายในปี 2553 พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
     (มหาชน)

 บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(สุขุมวิท)	จำากัด     
 1.  ธนาคาร  806,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 384,000,000 384,000,000
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการ
    โครงการ ครบกำาหนด 
    ชำาระภายในปี 2554
 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย     - 543,010,000 543,010,000

(หน่วย: บาท)

	 	 เงื่อนไขที่สำาคัญของสัญญาเงินกู้ยืม	 จำานวนเงินกู้ยืมระยะยาว

	 	 	 	 	 	 	 ส่วนที่ถึง	 ส่วนที่ถึง
	 	 	 	 	 	 	 กำาหนด	 กำาหนด
	 	 	 	 	 	 	 ชำาระภายใน	 ชำาระเกินกว่า	
	 ลำาดับที่		 ผู้ให้กู้		 วงเงินกู้ยืม		 การชำาระคืนเงินกู้ยืม		 คำ้าประกันโดย	 อัตราดอกเบี้ย		 หนึ่งปี		 หนึ่งปี		 รวม

	 	 	 (พันบาท)	 	 	 (ร้อยละต่อปี)   
	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
	 บริษัท	เอพี	แปซิฟิค	สตาร์	(รัชดา)	จำากัด
 1. ธนาคาร 1,384,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 236,101,622 236,101,622
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการ
    โครงการ ครบกำาหนด 
    ชำาระภายในปี 2555

 บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด     
 1.  ธนาคาร  1,480,000 ร้อยละ 70 ของ จดจำานองที่ดินพร้อม MLR-1.50 - 240,974,949 240,974,949
    ราคาขายเมื่อมีการขอ สิ่งปลูกสร้างของ ถึง MLR-0.75
    ปลอดจำานองพื้นที่ขาย โครงการ
    โครงการ ครบกำาหนด 
    ชำาระภายในปี 2555
 รวมเงินกู้ยืมของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน   - 477,076,571 477,076,571
 รวมเงินกู้ยืมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน   146,371,500 3,424,897,624 3,571,269,124

21. หุ้นกู ้ 
หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 จำานวนหน่วย	 จำานวนเงิน
ชื่อหุ้นกู้	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 อายุ	 วันที่ครบกำาหนด	 2552		 2551	 2552		 2551

	 	 	 	 หน่วย	 หน่วย	 บาท	 บาท

AP097A ร้อยละ 3.10 ต่อปี 5 ปี 20 กรกฎาคม 2552 - 1,500,000 - 750,000,000

AP107A ร้อยละ 4.90 ต่อปี 3 ปี 19 กรกฎาคม 2553 1,500,000 1,500,000 1,500,000,000 1,500,000,000

AP117A ร้อยละ 5.30 ต่อปี 4 ปี 19 กรกฎาคม 2554 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

AP118A ปีที่ 1 ร้อยละ 5.00 ต่อปี

 ปีที่ 2 ร้อยละ 6.00 ต่อปี

 ปีที่ 3 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 3 ปี 8 สิงหาคม 2554 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

AP122A ปีที่ 1 -1.5 ร้อยละ 5.50 ต่อปี

 ปีที่ 1.5 - 3 ร้อยละ 6.00 ต่อปี 3 ปี 5 กุมภาพันธ์ 2555 1,000,000 - 1,000,000,000 -

AP127A ร้อยละ 5.00 ต่อปี 3 ปี 24 กรกฎาคม 2555 1,000,000 - 1,000,000,000 -

AP132A ร้อยละ 4.90 ต่อปี 3 ปี

  5 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2556 1,000,000 - 1,000,000,000 -

รวม      6,500,000,000 4,250,000,000

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี     (1,500,000,000) (750,000,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี     5,000,000,000 3,500,000,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

  งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551 4,250,000,000

บวก:  หุ้นกู้ที่ออกระหว่างปี 3,000,000,000

หัก:  หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนระหว่างปี (750,000,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552 6,500,000,000

 21.1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตรา

  ไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 

  18 มีนาคม 2546 และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีของบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 

  โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

  หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 5 ปี 11 เดือน 20 วัน ทยอยชำาระคืนเงินต้นและมีอัตรา

  ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกวันที่ 20 มกราคมและวันที่ 20 กรกฎาคมของ         

  ทุกปี งวดแรกชำาระในวันที่ 20 มกราคม 2547 และทยอยชำาระคืนเงินต้นงวดแรกในวันที่ 20 มกราคม 

  2550 และครบกำาหนดไถ่ถอนงวดสุดท้ายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ซึ่งบริษัทฯได้ดำาเนินการนำาหุ้น

  กู้ไปขอจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546               

 21.2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 และวันที่ 21 เมษายน 2549 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของ

  บริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ในเดือน

  กรกฎาคม 2550 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 2.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 

  1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้น

  กู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดย

  แยกการเสนอขายหุ้นกู้เป็นสองส่วน ส่วนแรกจำานวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000
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  บาท รวมมูลค่า 1,500 ล้านบาท มีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 

  ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ส่วนที่สอง

  จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี

  นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และ

  ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กรกฎาคม 2554

 21.3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ออกและ

  เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทฯได้ออกและเสนอขาย

  หุ้นกู้จำานวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท โดย

  เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อย

  สิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปี

  ที่ 1 ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และปีที่ 3 ร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 

  3 เดือน และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 8 สิงหาคม 2554

 21.4 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตรา

  ไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าท้ังส้ิน 1,000 ล้านบาท ตามมติท่ีประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของ

  บริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดัง

  กล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 

  ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปีสำาหรับ1.5 ปีแรก และอัตรา

  ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี สำาหรับ 1.5 ปีที่เหลือ โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบ

  กำาหนดไถ่ถอนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

 21.5 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออก

  และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือ

  เทียบเท่าในเงินสกุลอื่นมีระยะเวลาครบกำาหนดไถ่ถอนไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันออกตั๋วเงินและ/หรือหุ้น

  กู้ โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 

  และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะ

  กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลให้บังคับในขณะนั้น โดย

  อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำานวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียนได้ตามที่

  เห็นสมควร

 21.6 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตรา

  ไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น

  ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยเสนอขายในวงจำากัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดัง

  กล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 

  ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และ

  ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

 21.7 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้

  หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของ

  บริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยเสนอขายในวงจำากัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดัง

  กล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 

  ปี 5 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 

  มีนาคม และวันที่ 15 กันยายนของทุกปี และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

  ภายใต้รายละเอียดของหุ้นกู้ข้างต้น บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำาคัญบางประการ เช่น การดำารง

  สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน 2:1 เป็นต้น

22. ทุนเรือนหุ้น
 22.1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน

  จดทะเบียนของบริษัทฯจำานวน 82,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 2,343,150,000 

  บาท (หุ้นสามัญ 2,343,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 

  2,425,200,000 บาท (หุ้นสามัญ 2,425,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยให้จัดสรรดังนี้

  1. จำานวน 50,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของ

   บริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) ที่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ใน

   หนังสือชี้ชวน

  2. จำานวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น ตามโครงการเสนอขาย

   หลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  3. จำานวน 77,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงาน

  ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

  บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

 22.2 ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงานจากการใช้สิทธิตามโครงการ

  เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) จำานวน 8,301,798 หุ้น 

  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยกำาหนด

  ราคาเสนอขายที่ 3.578 บาทต่อหุ้นสามัญ บริษัทฯได้รับชำาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวน 29.7 

  ล้านบาททั้งจำานวน 

 22.3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

  1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่เรียกชำาระของบริษัทฯจำานวน 82 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 

   82 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 2,425.2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 

   2,425.2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำานวน 2,343.2 ล้านบาท (หุ้น

   สามัญ 2,343.2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท)

  2. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำานวน 48.7 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 

   2,343.2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,343.2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

   จำานวน 2,391.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,391.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการ

   ใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามโครงการ

   เสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่ม

   ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552

23. ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

 23.1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน (ESOP-W1)

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่

   พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยไม่คิดมูลค่าจำานวน 34 ล้านหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ : ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 

   ในราคาหุ้นละ 3.6 บาท

  อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

  กำาหนดการใช้สิทธิ : ในวันที่ 20 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและ

   พฤศจิกายน ทั้งนี้การใช้สิทธิวันแรกคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 

   และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

112 113

  สัดส่วนการใช้สิทธิ : ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร 

   ปีท่ี 2 เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรร 

   ปีท่ี 3 เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรร

   	 จำานวนหน่วย

	 	 	 2552	 	 2551

  จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 34,000,000 34,000,000

  หัก: ยอดสะสมของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันต้นปี (25,549,045) (17,296,737)

   ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในระหว่างปี - (8,252,308)

   ยอดสะสมของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี (25,549,045) (25,549,045)

  จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 8,450,955 8,450,955

  หัก: ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุในระหว่างปี (8,450,955) -

  จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี  - 8,450,955

  บริษัทฯได้กำาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่เพื่อให้เป็นไป

  ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิและหุ้น

  สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯและ

  บริษัทย่อย (ESOP-W1) โดยมีราคาใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเท่ากับ 3.6 บาทต่อหุ้น และ

  อัตราการใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิซึ่งปัจจุบันได้

  ปรับสิทธิเป็นราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.578 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1.006 หุ้นต่อหนึ่ง

  หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ

 23.2 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน (ESOP-W2)

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและ

  เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W2) จำานวน 77,000,000 หน่วย

  ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำาหน่าย

  ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัทฯและ

  บริษัทย่อย อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้

  มีมติอนุมัติยกเลิกการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิข้างต้น

 23.3 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน 

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและ

  เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯจำานวน 48,680,463 หน่วย ให้แก่พนักงาน

  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

  ของบริษัทย่อยนั้น ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย

  มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3 บาท หรือราคาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์

  ย้อนหลัง 7 วันทำาการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2552 แล้วแต่ว่าราคาใด        

  สูงกว่า ปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่มีการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

24. สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

ต้นทุนงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค 5,304,649,998 4,194,823,801 4,145,978,527 3,027,214,807

ต้นทุนค่าที่ดิน 2,552,772,451 1,774,254,273 2,027,617,654 1,334,506,395

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

  ของพนักงาน 357,127,756 275,901,033 289,745,141 206,239,203

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - 52,438,927 - -

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 450,347,333 260,919,919 329,625,995 158,516,713

ค่าเช่าจ่าย 29,106,787 37,687,856 22,917,311 26,675,664

ค่าเสื่อมราคา 21,957,925 13,674,865 17,843,011 10,040,081

26. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 และ 2551 จากกำาไรสุทธิหลังจากปรับปรุงส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและบวกกลับด้วย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำานวณภาษี

27. กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสุทธิสำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่

ในระหว่างปี

กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสุทธิสำาหรับปีด้วยผลรวมของจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของ

หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้น

สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันออกหุ้นสามัญ

เทียบเท่า

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคำานวณได้ดังนี้

	 	 งบการเงินรวม

	 	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	 	

	 	 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

	 กำาไรสุทธิ	 ถ่วงนำ้าหนัก	 กำาไรต่อหุ้น

	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551

	 พันบาท	 พันบาท	 พันหุ้น	 พันหุ้น	 บาท	 บาท

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,866,101 1,638,170 2,334,609 2,332,626 0.799 0.702

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

  ไม่มีใบสำาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  (2551: 8,450,955 หน่วย)    1,496

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 

  สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

  จากใบสำาคัญแสดงสิทธิ  1,638,170  2,334,122  0.702
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	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	 	

	 	 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

	 กำาไรสุทธิ	 ถ่วงนำ้าหนัก	 กำาไรต่อหุ้น

	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551

	 พันบาท	 พันบาท	 พันหุ้น	 พันหุ้น	 บาท	 บาท

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,248,517 1,865,661 2,334,609 2,332,626 0.963 0.800

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

  ไม่มีใบสำาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  (2551: 8,450,955 หน่วย)    1,496

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 

  สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

  จากใบสำาคัญแสดงสิทธิ  1,865,661  2,334,122  0.799

28. เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่ายดังนี้

  อนุมัติโดย	 เงินปันผลจ่าย	 อัตราหุ้นละ

	 	 	 (ล้านบาท)	 (บาท)
ปี	2552
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำาไรของปี 2551 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น
  วันที่ 24 เมษายน 2552 584 0.25
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2552  584  0.25
ปี	2551
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำาไรของปี 2550 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น
  วันที่ 28 เมษายน 2551 350 0.15
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2551  350 0.15

29. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อย

ละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด 

และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ใน

ระหว่างปี 2552 และ 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 7.2 ล้านบาท และ 5.5 

ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะกิจการ: 6.5 ล้านบาท และ 4.7 ล้านบาท ตามลำาดับ)

30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจคือธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งประกอบด้วยโครงการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้านและโครงการอาคารชุดพักอาศัยและธุรกิจการให้บริการและ

ดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลทางการเงิน

ของส่วนงานธุรกิจการให้บริการยังไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม บริษัทฯจึงไม่แยกนำาเสนอข้อมูลของหน่วย

งานทางธุรกิจดังกล่าว

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่สำาคัญดังนี้

 31.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

  บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อที่ดินกับบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก

  ซึ่งมีมูลค่าของที่ดินคงเหลือที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำานวนเงินประมาณ 2,191 

  ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 2,016 ล้านบาท)

	 31.2	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน ยานพาหนะ 

  และพื้นที่โฆษณา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายค่า

  เช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

    งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  จ่ายชำาระภายใน

   ภายใน 1 ปี 32 25

   1 ถึง 5 ปี 28 28

  รวม 60 53

 31.3	การคำ้าประกัน

  ก) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคำ้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารระหว่าง  บริษัทฯและ

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 	 วงเงินคำ้าประกันโดย

	 	 บริษัท	เอเชี่ยน
	 	 พร็อพเพอร์ตี้		 	 บริษัท	พีซีเอ็ม			
	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	 บริษัท	พรีบิลท์	 คอนสตรัคชั่น			
	 บริษัทที่ได้รับการคำ้าประกัน	 จำากัด	(มหาชน)	 จำากัด	(มหาชน)	 แมททีเรียล	จำากัด

	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำากัด 846 - - - - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 533 1,812 - - - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำากัด 427 427 - - - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด 50 50 - - - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด 45 171 - - - -

บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  41 602 - - - -

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด 20 20 - - - -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด 10 369 - - - -

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด 5 5 - - - -

บริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทร่วม

บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) - - - - 350 350

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำากัด - - 90 90 - -

รวม 1,977 3,456 90 90 350 350
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  ข) บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

   และการให้ธนาคารออกหนังสือคำ้าประกันซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบำารุงรักษาสาธารณูปโภค การ

   ซื้อสินค้า และการใช้ไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 	 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก
	 	 ภาระผูกพันตามสัญญาที่	 การให้ธนาคารออกหนังสือ	
	 	 จะต้องใช้เงินทุนในการ	 คำ้าประกันให้กับหน่วยงาน
	 บริษัท	 พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จ	 ราชการหรือบุคคลอื่น

	 	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อย

   บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

     จำากัด (มหาชน) 4,725 354

   บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำากัด 627 -

   บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 132 38

   บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำากัด 69 12

   บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำากัด 69 8

   บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 47 2

   บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 2 2

   บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำากัด - 1

   บริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทร่วม

   บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) - 581

   บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำากัด - 25

   กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(ตามสัดส่วน)

   บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด 877 -

   บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) จำากัด 636 -

   รวม 7,184 1,023

	 31.4	คดีฟ้องร้อง

  ก) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯถูก

   บริษัทแห่งหนึ่งดำาเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการก่อสร้างโครงการเป็นจำานวนประมาณ 

   180.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ศาลพิพากษาให้บริษัทร่วมของบริษัทฯและบริษัท

   ประกันภัยแห่งหนึ่งร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายจากคดีดังกล่าวเป็นจำานวน 0.33 ล้านบาท 

   พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับตั้งแต่วันที่ฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทร่วมดังกล่าว

   ได้ตั้งสำารองสำาหรับค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้องเป็นจำานวน 0.35 ล้านบาทไว้แล้วในบัญชี

   ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการย่ืนอุทธรณ์ของโจทก์ และฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมเช่ือว่าสำารอง

   สำาหรับค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้องที่ตั้งไว้ในบัญชีมีจำานวนเพียงพอ

  ข) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

   ของบริษัทร่วมถูกบริษัทแห่งหนึ่งดำาเนินคดีฟ้องร้องในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรและเรียกร้องค่าเสีย

   หายในผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำาเร็จรูปต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

   เป็นทุนทรัพย์ จำานวน 210.5 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 บริษัทย่อยของบริษัทร่วม

   ได้ฟ้องร้องกลับบริษัทดังกล่าวในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และเรียกร้องค่าเสียหายเป็นทุนทรัพย์

   จำานวน 510.0 ล้านบาท ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเช่นกัน

   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 

   2552 ให้เพิกถอนสิทธิและให้ยกฟ้องคดีของคู่ความเกี่ยวกับค่าเสียหายของทั้งสองฝ่าย อย่างไร

   ก็ตาม บริษัทดังกล่าวมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้

32. เครื่องมือทางการเงิน
	 32.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการ

  บัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบ

  ด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงิน

  กู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 

  และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และเงิน

  ให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือ

  ท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสำาคัญ

  จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีการกระจุกตัว

  เนื่องจากบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย 

  จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตาม

  บัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบดุล

	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก

  สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม 

  เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือ

  มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษัท

  จึงอยู่ในระดับตำ่า 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

  ดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ

  กำาหนด หรือ วันท่ีมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันท่ีมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)

  ได้ดังนี้

	 	 	 	 	งบการเงินรวม

	 	 	 	 อัตรา
	 	 	 	 ดอกเบี้ย
	 	 	 	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี
											 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 ตามราคา	 อัตรา
	 	 ภายใน	1	ปี	 1ถึง	5	ปี	 ตลาด	 ดอกเบี้ย	 รวม	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 	 	 (ล้านบาท)	 	 	 (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 1,258 449 1,708 0.25 - 2.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 169 169 -

  1 - 1,258 618 1,877

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

  ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 - - - 15 4.85

เจ้าหนี้การค้า - - - 467 467 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 1,427 - 1,427 MLR-1.5 ถึง MLR-0.75

หุ้นกู้  - 6,500 - - 6,500 4.90 - 7.00

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 251 251 -

  15 6,500 1,427 718 8,660
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	 	 	 	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 อัตรา
	 	 	 	 ดอกเบี้ย
	 	 	 	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี
											 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 ตามราคา	 อัตรา
	 	 ภายใน	1	ปี	 1ถึง	5	ปี	 ตลาด	 ดอกเบี้ย	 รวม	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 	 	 (ล้านบาท)	 	 	 (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 809 289 1,098 0.25 - 2.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน 914 - - - 914 5.85

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 169 169 -

  914 - 809 458 2,181

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้า - - - 395 395 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน 721 - - - 721 5.85

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 634 - 634 MLR-1.5 ถึง MLR-0.75

หุ้นกู้  - 6,500 - - 6,500 4.90 - 7.00

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 180 180 -

  721 6,500 634 575 8,430

	 32.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดอยู่ในประเภทระยะ

  สั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและกิจการที่

  เกี่ยวข้องกันจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง

  ในงบดุล

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสอง

  ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ

  ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน 

  มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

33. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ

การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุริกจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.32:1 (2551: 1.56:1) และ

บริษัทฯมีอัตราส่วนเท่ากับ 1.44:1 (2551: 1.88:1)

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2551 ใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำาไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

ตามที่ได้รายงานไว้แล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 ตามที่จัดประเภทใหม่	 ตามที่เคยรายงานไว้	 ตามที่จัดประเภทใหม่	 ตามที่เคยรายงานไว้

งบดุล

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 4,658,184 13,315,388 - 17,780,260

ลูกหนี้อื่น 20,716,827 12,059,623 25,952,515 8,172,255

งบกำาไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 652,790,609 698,975,009 472,582,197 518,766,597

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 46,184,400 - 46,184,400 -

35. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

 35.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) จำากัด 

  มีมติให้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกร้อยละ 28.58 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำานวน 350 ล้าน

  บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 คิดเป็นจำานวนเงิน 

  100,030,000 บาท โดยบริษัทฯได้ชำาระมูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนเป็นจำานวนเงินประมาณ 51.0 

  ล้านบาท

 35.2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำากัด 

  มีมติให้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกร้อยละ 12.29 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำานวน 570 ล้าน

  บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 คิดเป็นจำานวนเงิน 

  70,053,000 บาท โดยบริษัทฯได้ชำาระมูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนเป็นจำานวนเงินประมาณ 35.7 ล้านบาท

 35.3 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ได้มีมติ

  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จำานวน 

  26,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 24,960,000 บาท โดยบริษัท

  ย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มกราคม 2553 และได้จัดสรรกำาไรสะสมเป็นสำารองตาม

  กฎหมายจำานวน 831,000 บาท 

 35.4 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี      

  ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552   ดังนี้

  ก) ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า

   ทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำากัด   หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ

   ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 7 เดือน 26 วัน นับ

   แต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และ

   ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2556

  ข)  ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 0.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า

   ทั้งสิ้น 500 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้

   ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ  3 ปี 6 เดือน 

   นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และ

   ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 4 สิงหาคม 2556
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 35.5 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด 

  (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) บริษัท 

  ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ทำาบันทึกข้อตกลง

  ขายหุ้นบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน) ในจำานวนรวม 204 ล้านหุ้นคิดเป็น

  ร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด 

  (มหาชน) ให้กับ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ปูนซิเมนต์

  ไทย จำากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯจะขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดที่บริษัทฯถืออยู่จำานวน 59,877,700 หุ้น

  คิดเป็นร้อยละ 14.97 ในราคาหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 239,510,800 บาท 

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ลงนามใน

  สัญญาซื้อขายหุ้น และบริษัทฯได้โอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

  จำากัด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 แล้ว

 35.6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

  ก) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท 

  ข) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่เรียกชำาระและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จำานวน 

   8,590,734 บาท (หุ้นสามัญ 8,590,734 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 

   2,391,880,463 บาท (หุ้นสามัญ 2,391,880,463 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน

   ใหม่ จำานวน 2,383,289,729 บาท (หุ้นสามัญ 2,383,289,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

  ค) อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือ

   เทียบเท่าในเงินสกุลอื่นมีระยะเวลาครบกำาหนดไถ่ถอนไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยเสนอ

   ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุน

   ประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด

   หลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือในลักษณะหมุนเวียนได้ตาม

   ที่เห็นสมควร

   บริษัทฯจะนำาเสนอเพ่ือขออนุมัติเร่ืองดังกล่าวข้างต้นในท่ีประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

   ต่อไป

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็น

จำานวนเงินทั้งสิ้น 5.485 ล้านบาท



รายงานประจำาปี 2552
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
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Correspond with AP ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1

   ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000149 (เดิมเลขที่ บมจ.261)

 โทรศัพท ์ : (66) 2261-2518-22

 โทรสาร : (66) 2261-2548-9

 เว็บไซต์บริษัท : www.ap-thai.com

 ผู้สอบบัญชี

 ชื่อบริษัท : บริษัท สำานักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำากัด

 สถานที่ตั้งสำานักงาน : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก   

   คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท ์ : (66) 2264-0777, 2661-9190

 โทรสาร : (66) 2264-0789-90, 2661-9192




