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ส่วนท ี่ 1  
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วสิัยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ อารียา”) ทะเบียนเลขท่ี 0107546000431 มีชื่อย่อ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “A” เร่ิมก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชนและได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2547 ประกอบธุรกิจหลกัประเภทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง
บริษัทมีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการดําเนินงาน ดงันี ้

 
วสิัยทศัน์ 
 
“เป็นผู้ นําการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยท่ีมุ่งสร้างความสขุท่ียัง่ยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น

ในเร่ืองการออกแบบ คณุภาพการก่อสร้างและการบริการ เพ่ือให้ลกูบ้านชมุชนและสงัคมมีความเป็นอยู่ท่ีดีและเป่ียมสขุ” 
  
 พนัธกจิ 
ดําเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เพ่ือเป็นผู้ นําในการทําธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยมีพนัธกิจในการดูแลผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียอย่างสมดลุ ตอ่ทัง้พนกังาน ลกูค้า และตอ่สงัคม โดยมุง่เน้นคณุลกัษณะท่ีสําคญั 4 ประการ คือ 
1. Aesthetic Design & Premium Quality  งานออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่มาพร้อมกบัคณุภาพ 
2. Sustainable Happiness ความสขุและสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน 
3. Innovative Living นวตักรรมท่ีเสริมความเป็นอยู่ทกุรูปแบบ 
4. Best in Class After Sale Services การเอาใจใสด่แูลลกูบ้านตัง้แตเ่ร่ิมและหลงัการขายอย่างเตม็ความสามารถ 
 

  กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 
บริษัทมุ่งเน้นกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1. โครงการตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพ เช่น อยู่กลางใจเมือง การคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนสมยัใหม่ เป็น
ต้น  

2. ลกูค้าสามารถเข้าอยู่อาศยัได้ง่าย มีอุปกรณ์ตกแต่งท่ีคดัสรรอย่างดีให้พร้อมกัน หรือสามารถเลือกหาเฟอร์นิเจอร์
ของตกแตง่ท่ีมีคณุภาพเพ่ิมเติมได้ 

3. แบบบ้าน รายละเอียดของการก่อสร้าง และสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น แบบบ้านท่ีมีฝ้าเพดานท่ีสูงโปร่งสบาย มี
การเดินสายโทรศพัท์ให้ทุกห้องภายในบ้าน สําหรับคอนโดมิเนียมราคาหลกัล้านต้นๆ มีสระว่ายนํา้ พร้อมระเบียง
ส่วนตวัหน้าห้องท่ีลกูค้าสามารถลงว่ายนํา้จากหน้าห้องของตนเอง ผนงัห้องนัง่เล่นท่ีสามารถเปิดเช่ือมกับห้องนอน
ได้ ทําให้ห้องดกูว้าง เม่ือต้องการความเป็นส่วนตวัก็เพยีงเลื่อนผนงักลบั เป็นต้น  

4. นําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่เข้ามาใช้ในการก่อสร้างร่นระยะเวลา และลดต้นทนุการก่อสร้างลง 
5. ราคาท่ีสมเหตสุมผลและสามารถแขง่ขนัได้ ซึง่บริษัทจะคาํนงึถงึต้นทนุ และทําเลท่ีตัง้เป็นสําคญั  
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6. พฒันาโครงการพกัอาศยัครบทกุรูปแบบเพ่ือเป็นการสอดรับการขยายตวัทางธุรกิจและเพ่ือรองรับความต้องการของ
ลกูค้า 

7. พฒันาโครงการพกัอาศยัครบวงจร มีการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจศนูย์การค้าหรือคอมมิวนิตีม้อลล์ อาคารค้า
ปลีกค้าส่งและอาคารพาณิชยกรรม เพ่ือเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยท่ีครบครันเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการโครงการท่ีมีความครบวงจร 

8. โครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ท่ีทํางานมาแล้วระยะหนึ่ง มีตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ี
ดีหรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือทํางานวิชาชีพอิสระและต้องการท่ีอยู่อาศยัในเขตเมือง เป็นโครงการท่ีมีความทนัสมยั 
มีรายได้ระดบัปานกลางถงึสงู (Young Executives) 

9. โครงการคอนโดมิเนียมมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ท่ีเร่ิมทํางานและผู้ ท่ีทํางานมาแล้วระยะหนึ่ง ต้องการท่ีอยู่อาศยั
ในเขตเมืองและเป็นโครงการท่ีมีความทนัสมยั มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู  
 

โดยผู้บริหารบริษัทเช่ือว่ากลยุทธ์ดงักล่าว จะนําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ คือการเป็นผู้ นําบ้านสําหรับ
คนรุ่นใหม่ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท ี่สาํคัญ  

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2543 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 
1 ล้านบาท โดยบริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจจากการรับจ้างสร้างบ้าน ในปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดินพร้อมรับจ้างปลกู
บ้านสร้างบ้านเดี่ยวเพ่ือขาย โครงการทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมอยู่ และโครงการคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ โดยมีนายวิศิษฎ์ 
เลาหพนูรังษี ,นางพชัรี พรเจริญชยัศิลป์ และนายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทมีประวติัความเป็นมาท่ี
สําคญั ดงันี ้ 

เหตุการณ์ที่สาํคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี  

ปี เหตุการณ์ท ี่สาํคัญ
2558  26 กมุภาพนัธ์ 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ

หรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึง่ออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศใน
จํานวนเทียบเท่า อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละ
ครัง้ โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

 23 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 1,200 ล้านบาท (จํานวน 
1,200 ล้านหุ้น มลูค่า หุ้นละ 1 บาท) ณ 30 มิถนุายน 2558 ยงัไม่ได้มีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

 23 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออก และเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามสดัสว่น
จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ 
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ปี เหตุการณ์ท ี่สาํคัญ 
2559  วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี.1/2559 มีมติอนมุติัการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ทกุประเภทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอ.มีหรือไม่มีหลกัประกนั.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ.วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

 วนัท่ี 25 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุติัการจดัสรร
กําไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 39.2 ล้านบาท เงินปันผล
ดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี.2/2559 มีมติอนมุติัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทกุประเภทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอ.มีหรือไม่มีหลกัประกนั.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ.วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

2560  วนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุติัการจดัสรร
กําไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 49 ล้านบาท เงินปันผล
ดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 

2561  31 พฤษภาคม 2561 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี ้จํากดั จากเดิม 1 ล้าน
บาท เป็น 10 ล้านบาท (จํานวน 100,000 ล้านหุ้น มลูคา่ หุ้นละ 100 บาท)  

 

1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย  
บริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทจดัสรรท่ีดินเพ่ือขายและรับจ้างปลกูสร้างบ้านซึ่งเป็น

โครงการบ้านเด่ียวทัง้หมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเร่ิมขายบ้านสร้างก่อนขาย ทัง้บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชัน้ และใน
ปี 2549-2554 บริษัทได้เพ่ิมสินค้าหลกั อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ ตกแต่งพร้อม
อยู่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาด นอกจากนีใ้นปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชัน้ใหม่ โดย
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้แบบใหม่ช่ือ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้แบบใหม่ช่ือ เดล่ี ซึ่งทาวน์เฮาส์ทัง้ 2 แบบได้รับการตอบรับจาก
ลกูค้าเป็นอย่างดี และสําหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้นํามาใช้ในการทําบ้านเด่ียวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบ
บ้านเด่ียว 2 ชัน้แบบใหม่ ช่ือ อารียา โคโม่ ในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้ แบบใหม่ช่ือ บริกก์ และในปี 2561 
บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 4 ชัน้ แบบใหม่ช่ือ เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการท่ีดําเนินการอยู่รวมทัง้สิน้ 62 โครงการ โครงการบ้านเด่ียว และทาวน์
เฮ้าส์มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ท่ีทํางานมาแล้วระยะหนึ่ง มีตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี หรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือทํางาน
วิชาชีพอิสระ และต้องการท่ีอยู่อาศัยในเขตเมือง เป็นโครงการท่ีมีความทันสมัย มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง (Young 
Executives)  ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ท่ีเร่ิมทํางาน และผู้ ท่ีทํางานมาแล้วระยะหนึ่ง ต้องการท่ี
อยู่อาศยัในเขตเมืองและเป็นโครงการท่ีมีความทนัสมยั มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู  และคอมมนิูตีม้อลล์ 2 โครงการนัน้ มีช่ือ
โครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงการนีถู้กก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สุดคลาสสิกโดยการจําลอง
บรรยากาศของ English old town และอีกโครงการชื่อ Life Style Club ตัง้อยูย่่าน เกษตร-นวมินทร์ 
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1.4  โครงสร้างการถอืห ุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษัทฯ ได้ทําการเปิดบริษัทย่อยเพ่ือรองรับการขยายตวัของบริษัท และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานต่าง ๆ โดย
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คือ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 7 แห่ง 
ประกอบด้วย 

1. บริษัท อารียา เซอร์วิส จํากดั  ประกอบธรุกิจบริการหลงัการขาย ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
2. บริษัท วนั อพั จํากดั  ประกอบธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง 
3. บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จํากดั  ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริหารนิติบคุคล 
4. บริษัท คลูสเปซ จํากดั  ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 5. บริษัท ไวต์ลฟิวิง จํากดั  ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 6. บริษัท ชิลล์สเปซ จํากดั ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
              7. บจก.อารียา ฮอลพิทอลลิตี ้           ประกอบธรุกิจร้านอาหารและบริการ 
             (เดิมช่ือ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์) 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบยีน  สัดส่วนการถอืห ุ้น  
(ร้อยละ)

บจก. อารียา เซอร์วสิ 
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990 

บริการหลงัการขายด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทัง้สิน้ 10,000,000 บาท 
 

99.99 

บจก. วนัอัพ  
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990 

บริการรับเหมาก่อสร้าง หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทัง้สิน้ 100,000,000 บาท 
 

99.99 

บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์ 
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
และบริหารนิติบคุคล 

หุ้นสามญั 6,500,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทัง้สิน้ 65,000,000 บาท 

99.99 

บจก. คูลสเปซ  
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทัง้สิน้ 60,000,000 บาท 

99.99

บจก. ไวต์ลฟิวงิ 
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 6,500,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทัง้สิน้ 65,000,000 บาท 
 

99.99
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ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบยีน  สัดส่วนการถอืห ุ้น
(ร้อยละ)

บจก. ชลิล์สเปซ 
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 100,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
รวมเป็นทนุทัง้สิน้  1,000,000 บาท 

99.99 

บจก.อารียา ฮอลพทิอลลิต ี ้  
(เด ิมช ื่อ  บจก. อารียา คอนวเินียน สโตร์) 
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990 

ร้านอาหารและบริการ หุ้นสามญั 10,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
รวมเป็นทนุทัง้สิน้ 1,000,000 บาท 

99.99 

 
ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการท่ีดําเนินการอยู่รวมทัง้สิน้ 64 โครงการ โดยประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว 

14 โครงการ, โครงการทาวน์เฮาส์ 37 โครงการ, โครงการคอนโดมิเนียม 11 โครงการ และโครงการคอมมนิูตีม้อลล์ 2 โครงการ 
รวมเป็น 64 โครงการ ซึง่มีรายละเอียดโครงการ ดงันี ้ 

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์ โครงการคอนโดมเินียม 
- อารียา บษุบา 
- อารียา สวนา 3 
- อารียา เมโทร เกษตร 
- อารียา โคโม่ บางนา 
- เดอะ วิลเลจ แจ้งวฒันะ - 
ติวานนท์ 
- เดอะวิลเลจ คอทเทจ 
กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 
- อารียา โคโม่ บางนา - วง
แหวน ฯ 
- อารียา โคโม่ วงแหวน - 
รามอินทรา 
- อารียา ดอนเมือง สรง
ประภา 
- อารียา โคโม่ ลาดกระบงั -
สวุรรณภมิู 
- อารียา โคโม่ วงแหวน –
ราชพฤกษ์ 
- ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 
 

- อารียา แอทโฮม 
- เดอะ คลัเลอร์ส แจ้งวฒันะ - ติวานนท์ 
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา 
- เดอะคลัเลอร์ส  บางนา กม.10 
- เดอะวิลเลจ บางนา 
- เดอะคลัเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.8 
- เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส     พรีเม่ียม วงแหวน -รามอินทรา 
- เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – รามอินทรา 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะคลัเลอร์ส .บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะวิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะ คลัเลอร์ส  พรีเม่ียม วงแหวน -  ราชพฤกษ์ 
-  เดอะ คลัเลอร์ส  วงแหวน -  ราชพฤกษ์  
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2
-  เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 
- เดอะ คลัเลอร์ส รังสิต คลอง 4 
- เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 

- เอ สเปซ อโศก-รัชดา 
- เอ สเปซ เกษตร 
- เอ สเปซ เพลย์ 
- เอ สเปซ สขุมุวิท 77 
- เอ สเปซ ไอ.ดี. 
- เอ สเปซ มี บางนา 
- เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 
- เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
- เอ สเปซ เมกา 
- เฉลมินิจ อาร์ต เดอ เมซอง 
- เอ สเปซ เมกา 2 
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โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์ โครงการคอนโดมเินียม 
- อารียา บษุบา ลาดพร้าว-
เสรีไทย 
- อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-
วงแหวนฯ 

- เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 
- เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์2 
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3
- อารียา บริกก์ บางนา กม.10 
- อารียา บริกก์ บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 
- เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 
- เดอะ วิลเลจ รังสิต – วงแหวน 
- อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 
- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 
- เดอะคลัเลอร์ส บางนา วงแหวน 2 
- เดอะวิลเลจ เอก็ซ์คลซูีฟ บางนา ก.ม.10 
- เดอะวิลเลจ เอก็ซ์คลซูีฟ บางนา ก.ม.10-2 
- เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน 
- เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 
- เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 
- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ2 

 

สําหรับโครงการคอมมูนิตีม้อลล์ 2 โครงการนัน้ มีช่ือโครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงการนีถู้กก่อสร้างเป็น
กลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สดุคลาสสิกโดยการจําลองบรรยากาศของ English old town และอีกโครงการช่ือ Life Style Club 
ตัง้อยู่ย่าน เกษตร-นวมินทร์ หากรวมทกุโครงการของบริษัท จะมีมลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 42,902 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการ
คอมมนิูตีม้อลล์) 
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ธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์
Development of real estate 

j t

ธรุกจิกอ่สรา้ง 
Construction service 

ธรุกจิบรกิารหลังการขาย 
After-sale service for property 

บจก. อารยีา แมนเนจเมน้ต ์
Areeya Management Co., Ltd. 

บจก. คลูสเปซ 
Cool Space Co., Ltd. 

บจก. ไวตล์ฟิวงิ 
White Living Co., Ltd. 

บจก. ชลิลส์เปซ 
Chill Space Co., Ltd. 

บจก. วนัอัพ 
One-up Co., Ltd. 

บจก. อารยีา เซอรว์สิ 
Areeya Service Co., Ltd. 

บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ ี 
Areeya Property PCL. 

ธรุกจิบรหิารนติบิคุคลอาคารชดุ 
Property management 

บจก. อารยีา แมนเนจเมน้ต์
Areeya Management Co., Ltd.

บจก.อารยีา ฮอลพทิอลลติ ี
(เดมิชอื บจก. อารยีา คอนวเินียน สโตร)์ 

 
Areeya Hospitality Co., Ltd. 

(Former; Areeya Convenience Store Co.,Ltd.)  

ธรุกจิรา้นอาหารและบรกิาร 
Restaurant & Service 

 

 

5.  โครงสร้างเงนิลงท ุน ของกลุ่มบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทจดัสรรท่ีดินเพ่ือขายและรับจ้างปลกูสร้างบ้านซึ่งเป็น
โครงการบ้านเด่ียวทัง้หมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเร่ิมขายบ้านสร้างก่อนขาย ทัง้บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชัน้ และใน
ปี 2549 - 2554 บริษัทได้เพ่ิมสินค้าหลกั อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ ตกแต่งพร้อม
อยู่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาด นอกจากนีใ้นปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชัน้ใหม่ โดย
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้แบบใหม่ช่ือ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้แบบใหม่ช่ือ เดล่ี ซึ่งทาวน์เฮาส์ทัง้ 2 แบบได้รับการตอบรับจาก
ลกูค้าเป็นอย่างดี และสําหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้นํามาใช้ในการทําบ้านเดี่ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบ
บ้านเด่ียว 2 ชัน้แบบใหม่ ช่ือ อารียา โคโม่ ในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้ แบบใหม่ช่ือ บริกก์ และในปี 2561 
บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 4 ชัน้ แบบใหม่ช่ือ เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ 

 สําหรับการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้รายได้ในส่วนของรายได้จากการขายท่ีดินและบ้านซึง่สร้าง
เสร็จสมบูรณ์และมีไว้พร้อมขาย บริษัทจะรับรู้รายได้เม่ือได้รับชําระค่าท่ีดินและบ้านครบถ้วนตามสญัญา และโอนกรรมสิทธ์ิ
ให้กับผู้ ซื อ้แล้ว ในส่วนของการรับจ้างปลูกสร้างบ้าน บริษัทจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานท่ีทําเสร็จ ในส่วนของ
คอนโดมิเนียม บริษัทจะรับรู้รายได้เม่ืออาคารชุดสร้างเสร็จและห้องชุดได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้และได้รับชําระเงิน
ครบถ้วนตามสญัญา โดยโครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และ
บ้านเด่ียว  
 

โครงสร้างรายได้จาํแนกตามสายผลิตภณัฑ์หลักตัง้แต่ปี 2559 - 2561 มีด ังต่อไปนี ้   

ผลิตภณัฑ์ / บริการ  

งบการเงนิรวม
ประจาํปีสิน้สุด 

งบการเงนิรวม
ประจาํปีสิน้สุด 

งบการเงนิรวม
ประจาํปีสิน้สุด 

2561 2560 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์   

1.1  โครงการแนวราบ 2,936 72.69 3,387 66.98 3,313 70.12
1.2  โครงการแนวสงู 980 24.26 1,569 31.02 1,330 28.15
1.3  ท่ีดิน 20 0.50 2 0.04 - -
ยอดรวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,936 97.45 4,958 98.04 4,643 98.27 
2) รายได้จากการรับสร้างบ้านและขายวสัดกุ่อสร้าง1 - - - - 4 0.08
3) กลบัรายการประมาณการหนีส้ินคดีความ - - 12 0.24 5 0.11
4) รายได้อ่ืน2 103 2.55 87 1.72 73 1.54
รวมทัง้สิน้ 4,039 100.00 5,057 100.00 4,725 100.00

                                                         
หมายเหต ุ:  1. รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้างเป็นสว่นน้อยเม่ือเทียบกบัรายได้รวมทัง้สิน้ 
                  2. รายได้อ่ืนประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารโครงการ และดอกเบีย้รับธนาคาร  
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2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดยแบง่สินค้าออกเป็น 3 ประเภท มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

  1. โครงการบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะขายท่ีดินเปลา่ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทและรับจ้างปลกูสร้างบ้านบนท่ีดินใน
โครงการดงักลา่ว หรือขายท่ีดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โดยในปัจจบุนันัน้ มีอยู่ด้วยกนั 14 โครงการ อนัได้แก่   

- อารียา บษุบา 
- อารียา สวนา 3 
- อารียา เมโทร เกษตร 
- อารียา โคโม่ บางนา 
- เดอะ วิลเลจ แจ้งวฒันะ -ติวานนท์ 
- เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 
- อารียา โคโม่ บางนา - วงแหวน ฯ 
- อารียา โคโม่ วงแหวน -รามอินทรา 
- อารียา ดอนเมือง สรงประภา 
- อารียา โคโม่ ลาดกระบงั -สวุรรณภมิู 
- อารียา โคโม่ วงแหวน –ราชพฤกษ์ 
- ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 
- อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย 
- อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ 

 
2. โครงการทาวน์เฮ้าส์ บริษัทได้พฒันาทาวน์เฮ้าส์ แบง่เป็น 2 รูปแบบ 

ประเภท  ชื่อโครงการ  รายละเอ ียด 
แบบ 2 ชัน้ - อารียา แอทโฮม 

- เดอะคลัเลอร์ส แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา 
- เดอะคลัเลอร์ส  บางนา กม.10 
- เดอะวิลเลจ บางนา 

 - เดอะคลัเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.8 
 - เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
 - เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก – ราช
พฤกษ์ 
-เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
-  เดอะคลัเลอร์ส     พรีเม่ียม วงแหวน -ราม
อินทรา 
- เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – รามอินทรา 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา - วงแหวนฯ 

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 ชัน้ เพ่ือรองรับ
กลุ่มลกูค้าท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศยั สําหรับกลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก
และครอบครัวท่ีเกือบใหม่โดยในปัจจุบัน นัน้ มีอยู่ด้วยกัน 8 ทําเล อัน
ได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, ติวานนท์, บางนา, รังสิต, สรงประภา, ราช
พฤกษ์, เสรีไทย และวงแหวน - รามอินทรา โดยบริษัทยังมีแผนในการ
เพ่ิมจํานวนทําเลเพ่ือรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบ
คลุมพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนีบ้ริษัทยังมี
ทาวน์เฮาส์  2 ชัน้แบบใหม่ท่ีชื่อ เดอะ วิลเลจ  ซึ่งมีจุดเด่น คือ  เป็น
ทาวน์เฮาส์ท่ีให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเด่ียว และมีบริเวณสวนรอบ
บ้าน และหน้าบ้านท่ีกว้าง ทําให้สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คนั   
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ประเภท  ชื่อโครงการ  รายละเอ ียด 
- เดอะคลัเลอร์ส บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะวิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม วงแหวน - .ราช
พฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน - .ราชพฤกษ์ 
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 2 
- เดอะ วิลเลจ บาง  ..นา - วงแหวนฯ 2 
- เดอะคลัเลอร์ส รังสติ - คลอง 4 
- เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 
- เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 
- เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์2 
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 3 
- เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 
- เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 
- เดอะ วิลเลจ รังสิต – วงแหวน 
- เดอะคลัเลอร์ส บางนา วงแหวน 2 
- เดอะวิลเลจ เอก็ซ์คลซูีฟ บางนา ก.ม.10 
- เดอะวิลเลจ เอก็ซ์คลซูีฟ บางนา ก.ม.10-2 
- เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน 
- เดอะ วิลเลจ บาง  .นา - วงแหวนฯ 2 
- เดอะคลัเลอร์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 

แบบ 3 ชัน้ - อารียา บริกก์ บางนา กม.10 
- อารียา บริกก์ บางนา – วงแหวนฯ 
- อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 
- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 
- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 2 

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สงู 3 
ชัน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กถึง
ขนาดปานกลาง เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภค โดยในปัจจบุนันัน้มี
อยูด้่วยกนั 2 ทําเล อนัได้แก่ รังสติ - ลาํลกูกา และ บางนา 

แบบ 4 ชัน้ - อารียา แมนดารีน่า เอกมยั-รามอินทรา 
- เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ 

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สงู 4 
ชัน้ เพื่อตอบสนองกลุ่มลกูค้าทาวน์เฮ้าส์ในเกรดพรีเม่ียมท่ีต้องการพืน้ท่ี
ใช้สอยจํานวนมาก และมีความโดดเด่นในเร่ืองการออกแบบ เพ่ือตอบ
โจทย์ในเร่ืองความต้องการท่ีแตกตา่งของกลุ่มลกูค้าในกลุม่นี ้ในปัจจบุนั
นัน้มีอยู่ด้วยกัน 2 โครงการ อันได้แก่ อารียา แมนดารีน่า เอกมัย-ราม
อินทรา และ เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ 
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3. โครงการคอนโดมิเนียม  โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัท คือ จะตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่ง
คมนาคม ห้างสรรพสินค้า และสถานท่ีอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างเต็มท่ี โดย
โครงการ คอนโดมิเนียมนัน้เน้นพฒันา เป็น 3 รูปแบบ 
 

ประเภท ชื่อโครงการ  รายละเอ ียด 
แบบ 8 ชัน้ - เอ สเปซ อโศก - รัชดา 

- เอ สเปซ เกษตร 
- เอ สเปซ สขุมุวิท 77  
- เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 
- เอ สเปซ เพลย์       
- เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซอง 

เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ชัน้ พืน้ท่ีแต่ละอาคารไม่เกิน 10,000
ตร.ม. เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยในปัจจุบันนัน้ มีอยู่
ด้วยกัน 5 ทําเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, อโศก - รัชดา, สุทธิสาร, 
สขุมุวิท 53 และสุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมีแผนในการเพ่ิมจํานวนทําเล
เพ่ือรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพืน้ท่ีทั่ว
กรุงเทพมหานคร 
 

แบบเกิน 8 
ชัน้ แต่ไม่เกิน 
30,000 ตร.ม. 
ตอ่อาคาร 

- เอ สเปซ ไอดี อโศก 
- เอ สเปซ มี บางนา    
- เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์  
 

เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็นส่วนตวัและสาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ท่ีเพิ่มขึน้ โดยในปัจจุบันนัน้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ทําเล อันได้แก่ อโศก-
รัชดา, บางนา, และรัตนาธิเบศร์                                                            
 

แบบเกิน 8 
ชัน้ เกิน 
30,000 ตร.ม. 
ตอ่อาคาร 

- เอ สเปซ เมกา 
- เอ สเปซ เมกา 2 
 

เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพฒันาในพืน้ท่ี CBD เพ่ือเน้น
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้ากลุม่พรีเม่ียม ประกอบกบัจดุ
ขายในส่วน Private club เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการบริการ
ระดับพรีเม่ียมเกรด โดยในปัจจุบันนัน้ มีอยู่ด้วยกัน 1 ทําเล อันได้แก่  
บางนา โดยบริษัทยังมีแผนในการเพ่ิมจํานวนทําเลเพ่ือรองรับความ
ต้องการในรูปแบบเดยีวกนัให้คลอบคลมุพืน้ท่ีทัว่กรุงเทพมหานคร 

 
 
สําหรับโครงการคอมมนิูตีม้อลล์ 2 โครงการนัน้ มีช่ือโครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงการนีถู้กก่อสร้างเป็น

กลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สดุคลาสสิกโดยการจําลองบรรยากาศของ English old town และอีกโครงการช่ือ Life Style Club 
ยา่น เกษตร - นวมินทร์ 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทจะเปิดโครงการบ้านระดบัพรีเม่ียม ช่ือโครงการ เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน ท่ีตัง้
โครงการอยู่ท่ีหทัยราษฎร์-วงแหวน เป็นบ้านเด่ียวสไตล์วินเทจ 2 ชัน้ ขนาด 3 ห้องนอน และ 1 ห้อง Muti-Function บนพืน้ท่ี
ความสขุกว้างถึง 140 ตร.ม. จอดรถได้สงูสดุถึง 4 คนั พร้อมสวนสีเขียวรอบโครงการใกล้ทางด่วนจตโุชติ เพ่ือตอบสนองลกูค้า
ในกลุม่ครอบครัวเจ้าของกิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  
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ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทเปิดตวัโครงการ 3 โครงการดงันี ้

1. อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย ท่ีตัง้โครงการอยู่ท่ีถ.เสรีไทย (สขุาภิบาล 2) เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ สไตล์คอนเท็ม
โพราร่ีท่ีออกแบบทกุพืน้ท่ีอย่างเอก็ซ์คลซูีฟ พร้อม Double Living Room รองรับทกุรูปแบบการอยู่อาศยั ในสงัคม
มีระดบัและเป็นสว่นตวั พืน้ท่ีใช้สอยกวา่ 290 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องนํา้ ท่ีจอดรถ 2 คนั เพื่อตอบสนองลกูค้าใน
กลุม่ครอบครัวเจ้าของกิจการขนาดใหญ่  มากไปกวา่นัน้ยงัใกล้วงแหวนกาญจนาภิเษก และรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

2. เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 ท่ีตัง้โครงการถนนคูข่นาน-วงแหวนบางนา  เป็นวิลเลจทาวน์แนวคิดใหม่สไตล์ 
Modern Colonial เป็นส่วนตัวทุกหลัง กับดีไซน์ท่ีผนังบ้านเป็นอิสระไม่ติดใคร อยู่ใกล้แหล่ง Shopping ชัน้นํา
ขนาดใหญ่อย่าง Mega บางนา และ IKEA บางนาเพียง 3 นาที 

3. เอ สเปซ เมกา 2 ท่ีตัง้โครงการ อยู่ใกล้ Mega city คอนโดเดียวท่ีให้คุณใช้ชีวิต ไม่เหมือนใคร ใช้ชีวิตติดเทรนด์ 
สถานท่ีช้อปปิง้สําหรับทกุไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารครบจบในท่ีเดียว และใกล้แหล่งเท่ียวติดเทรนด์ใหม่ ๆ พร้อมกับ 
Co-Living Space ให้คุณพักผ่อน แฮงค์เอ้าท์ เล่นเกมส์ทํางานสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ในพืน้ท่ีส่วนกลางกว่า 
300 ตร.ม 

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทเปิดตวัโครงการ 3 โครงการดงันี ้คือ เดอะคลัเลอร์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 , อารียา โค
โม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ , อารียา บริกก์ รังสติ-วงแหวนฯ 

บริษัทมีโครงการปัจจบุนัท่ีดําเนินงานอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 62 โครงการ มลูค่า 42,902 ล้านบาท (ไม่
รวมโครงการคอมมนิูตีม้อลล์) โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้

2.2 โครงการของบริษัทในปัจจุบัน  

ปีท่ีเปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ ดําi 

เนิน
การ 

 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุ่มii

ลกูค้า
เป้าหมา

ย 

จํานวนยนิูต
ท่ีขายได้/ 
จํานวนยนิูต
ทัง้โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขาย
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

บ้านเดี่ยว 
มิ.ย. 
2546 

ARY อารียา บษุบา 
(หวัหมาก) 

ซอยลาดพร้าว 
130 

บ้านเด่ียว AB 143/143 867 867 100

ก.ค. 
2547 

ARY อารียา สวนา 3 ถนน เกษตร 
นวมินทร์ 

บ้านเด่ียว AA 25/48 524 252 100 

ต.ค. 
2547 

ARY อารียา เมทโทร 
(เกษตร) 

ถนนลาดปลา
เค้า 

บ้านเด่ียว AB 32/35 
 

393 346 90 

ก.ค. 
2555 

ARY .เดอะวลิเลจ แจ้ง
วฒันะ - ติวานนท์ 

ถนนติวานนท์ บ้านเด่ียว
/บ้านแฝด 

AC 115/150 601 444 100 
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ปีท่ีเปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ ดําi 

เนิน
การ 

 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุ่มii

ลกูค้า
เป้าหมา

ย 

จํานวนยนิูต
ท่ีขายได้/ 
จํานวนยนิูต
ทัง้โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขาย
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

ต.ค. 
2557 

ARY อารียา โคโม่  
บางนา 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

บ้านเด่ียว AB,AA 60/61 341 334 100 

พ.ย. 
2557 

ARY  เดอะวลิเลจ คอท.....
เทจ กาญจนา  ...ภิเษก 

- ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ บ้านเด่ียว AB,AC 48/86 354 182 100

มี.ค. 
2558 

ARY อารียา โคโม่ บาง
นา – วงแหวนฯ 

บางนา กม.10 บ้านเด่ียว AB 128/128 625 625 100

มี.ค. 
2558 

ARY อารียา โคโม่ วง
แหวน-รามอินทรา 

วงแหวน-ราม
อินทรา 

บ้านเด่ียว AB 106/124 550 449 100 

ม.ค. 
2559 

ARY อารียา ดอนเมือง 
สรงประภา (บ้าน

เด่ียว) 

ถนน รพช. 
ตําบลหลกัหก 

บ้านเด่ียว AB,AA 20/20 141 141 100 

ก.พ. 
2559 

ARY อารียา โคโม่ 
ลาดกระบงั -
สวุรรณภมิู 

ลาดกระบงั-
สวุรรณภมิู 

บ้านเด่ียว AB 24/73 549 146 45 

พ.ค. 
2559 

AMM อารียา โคโม่ วง
แหวน - ราชพฤกษ์ 

วงแหวน-ราช
พฤกษ์ 

บ้านเด่ียว AC 34/115 453 125 83 

ก.พ. 
2560 

ARY ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ ถนนสขุมุวิท 
77 

บ้านเด่ียว AA 4/20 801 104 65 

ก.ย. 
2561 

ARY อารียา บษุบา 
ลาดพร้าว-เสรีไทย 

เสรีไทย บ้านเด่ียว AA 1/20 310 14 50 

พ.ย. 
2561 

COL อารียา โคโม่ พรีโม่ 
บางนา-วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

บ้านเด่ียว AA, AB  3/144 1,125 20 25 

รวม
 
 

 

7,634 4,049
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ปีท่ีเปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ ดําi 

เนิน
การ 

 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุ่มii

ลกูค้า
เป้าหมา

ย 

จํานวนยนิูต
ท่ีขายได้/ 
จํานวนยนิูต
ทัง้โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขาย
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

ทาวน์เฮ้าส์ 
ก.พ. 
2550 

ARY อารียา แอทโฮม ถนน เกษตร 
นวมินทร์ 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA 103/104 247 245 100 

มิ.ย. 
2550 

ARY เดอะคลัเลอร์ส 
แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ 

ถนนติวานนท์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB 186/187 345 342 100

ต.ค. 
2553 

ARY เดอะคลัเลอร์ส พรี
เม่ียม บางนา 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB 179/181 426 418 100

ม.ค. 
2555 

ARY เดอะคลัเลอร์ส  
บางนา กม.10 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB, BA 271/272 584 582 100 

ก.ค. 
2555 

ARY  เดอะวลิเลจ บาง
นา 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA 104/105 313 308 100 

ก.ย. 
2557 

ARY เดอะคลัเลอร์ส เลช
เชอร์ บางนา กม.8 

 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA,AC 214/214 570 570 100 

พ.ย. 
2557 

ARY เดอะวิลเลจ กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

AC,BA
 

114/133 398 330 100

พ.ย. 
2557 

WHL เดอะคลัเลอร์ส พรี
เม่ียม กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 261/262 513 510 100

พ.ย. 
2557 

COL เดอะคลัเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 262/263 472 470 100 

มี.ค. 
2558 

ARY เดอะคลัเลอร์ส     พรี
เม่ียม วงแหวน -ราม

อินทรา 

วงแหวน ราม
อินทรา 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 267/267 641 641 100 

มี.ค. 
2558 

WHL เดอะคลัเลอร์ส วง
แหวน – รามอินทรา 

วงแหวน ราม
อินทรา 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 269/269 592 592 100 

ก.ย. 
2558 

ARY เดอะคลัเลอร์ส พรี
เม่ียม บางนา - วง

แหวนฯ 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB 190/191 555 550 100 
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ปีท่ีเปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ ดําi 

เนิน
การ 

 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุ่มii

ลกูค้า
เป้าหมา

ย 

จํานวนยนิูต
ท่ีขายได้/ 
จํานวนยนิูต
ทัง้โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขาย
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

ก.ย. 
2558 

AMM     เดอะคลัเลอร์ส    ..
บางนา - วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA 177/178 468 463 100 

ม.ค. 
2558 

AMM เดอะวิลเลจ บางนา 
- วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA 113/113 411 411 100

เม.ย. 
2559 

ARY .  เดอะ คลัเลอร์ส   ..
พรีเม่ียม วงแหวน -  
.......ราชพฤกษ์ 

วงแหวน - ราช
พฤกษ์ 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 177/265 574 371 100

เม.ย. 
2559 

AMM    เดอะ คลัเลอร์ส   
....วงแหวน - ราช
..........พฤกษ์ 

วงแหวน - ราช
พฤกษ์ 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 118/225 479 226 100 

พ.ค. 
2559 

ARY เดอะ คลัเลอร์ส พรี
เม่ียม กาญจนาภิเษก - 

ราชพฤกษ์ 2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA 113/115 249 243 100

พ.ค. 
2559 

ARY  เดอะ วิลเลจ บาง  ..
นา - วงแหวนฯ 2 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

AC 160/167 685 649 100 

ก.ค. 
2559 

ARY เดอะคลัเลอร์ส 
รังสิต - คลอง 4 

ตําบลลาด
สวาย 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA, 
AC 

164/342 831 360 90 

ส.ค. 
2559 

ARY เดอะวิลเลจ 
กาญจนาภิเษก -
ราชพฤกษ์ 2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 100/128 393 299 95 

ส.ค. 
2559 

ARY เดอะ เพลส 
กาญจนาภิเษก -
ราชพฤกษ์ 2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 80/117 201 138 100

ธ.ค. 
2559 

ARY เดอะคลัเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก-ราช

พฤกษ์2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 131/215 418 246 100

มี.ค. 
2560 

AMM เดอะ คลัเลอร์ส พรี
เม่ียม กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 124/219 460 263 100
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ปีท่ีเปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ ดําi 

เนิน
การ 

 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุ่มii

ลกูค้า
เป้าหมา

ย 

จํานวนยนิูต
ท่ีขายได้/ 
จํานวนยนิูต
ทัง้โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขาย
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

พ.ค. 
2560 

ARY อารียา บริกก์  บาง
นา กม.10 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

อาคาร
พาณิชย์ 

AC 6/6 27 27 100 

พ.ค. 
2560 

AMM อารียา บริกก์ บาง
นา - วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

อาคาร
พาณิชย์ 

AC 1/4 23 6 100

มิ.ย. 
2560 

WHL เดอะ คลัเลอร์ส วง
แหวน-รามอินทรา 
2 

วงแหวน ราม
อินทรา 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA 118/179 476 292 100

พ.ค. 
2560 

WHL เดอะ คลัเลอร์ส 
มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 

รังสิตคลอง 5  ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA, 
AC 

91/481 1,071 188 60 

พ.ค. 
2560 

ARY เดอะ วลิเลจ รังสิต 
– วงแหวน 

รังสิตคลอง 5 ทาวน์
เฮ้าส์ 

BA 56/319 1,046 178 64 

ธ.ค. 
2560 

ARY อารียา บริกก์ 
รังสิต-คลอง 4 
 

รังสิตคลอง 4 อาคาร
พาณิชย์ 

AC 1/7 32 4 100 

ต.ค. 
2560 

ARY เดอะคลัเลอร์ส บาง
นา วงแหวน 2 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 216/270 684 547 92 

ส.ค. 
2560 

ARY เดอะวิลเลจ 
เอก็ซ์คลซีูฟ บางนา 
ก.ม.10 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

AC,AB 19/19 79 79 100

ส.ค. 
2560 

ARY เดอะวิลเลจ 
เอก็ซ์คลซีูฟ บางนา 
ก.ม.10-2 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

AC,AB 11/11 62 62 100

มี.ค. 
2561 

ARY เดอะวิลเลจ หทยั
ราษฎร์-วงแหวน 
 

หทยัราษฎร์-วง
แหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

AC,AB 17/130 635 73 60

ก.ค. 
2561 

ARY อารียา บริกก์ 
รังสิต-วงแหวนฯ 

รังสิตคลอง 5 อาคาร
พาณิชย์ 

AC 4/8 32 16 100 

ส.ค. 
2561 

ARY เดอะ วิลเลจ บาง  .
นา - วงแหวนฯ 2 

 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

AC,AB 32/152 674 139 74 
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ปีท่ีเปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ ดําi 

เนิน
การ 

 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุ่มii

ลกูค้า
เป้าหมา

ย 

จํานวนยนิูต
ท่ีขายได้/ 
จํานวนยนิูต
ทัง้โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขาย
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

ต.ค. 
2561 

CHS เดอะคลัเลอร์ วง
แหวน-ราชพฤกษ์ 2 

วงแหวน - ราช
พฤกษ์ 

ทาวน์
เฮ้าส์ 

BB,BA 1/272 573 2 54 

ธ.ค. 
2561 

WHL อารียา บริกก์ 
รังสิต-วงแหวนฯ 2 

รังสิตคลอง 5 อาคาร
พาณิชย์ 

AC 0/8 32 - -

รวม 16,271 10,840

คอนโดมิเนียม 
ต.ค. 
2549 

ARY เอ สเปซ เกษตร ถนนเกษตร 
นวมินทร์ 

คอนโด BB 199/205 326 313 100

พ.ย. 
2549 

ARY เอ สเปซ อโศก-รัช
ดา 

ถนนอโศก-ดิน
แดง 

คอนโด BB 2,176/2,178 4,209 4,206 100

ม.ค. 
2551 

ARY เอ สเปซ เพลย์ ถนนสทุธิสาร
วินิจฉยั 

คอนโด BB 483/485 800 792 100 

มิ.ย. 
2553 

ARY เอ สเปซ สขุมุวิท 77 ถนนสขุมุวิท 
77 

คอนโด BB,BA 391/443 789 660 100 

มี.ค. 
2555 

ARY เอ สเปซ มี สขุมุวิท 
77 

ถนนสขุมุวิท 
77 

คอนโด BB 666/832 1,501 1,165 100

มี.ค. 
2555 

ARY เอ สเปซ มี  
บางนา 

ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

คอนโด BB 927/960 1,221 1,190 100

มี.ค. 
2555 

ARY เอ สเปซ ไอ.ดี. 
อโศก-รัชดา 

ถนนอโศก- 
ดินแดง 

คอนโด AC,AB 448/547 2,433 2,028 100 

ส.ค. 
2556 

ARY เอ สเปซ มี รัตนาธิ
เบศร์ 

ตําบลบางกระ
สอ นนทบรีุ 

คอนโด BB,BA 159/406 885 317 100 

พ.ค. 
2560 

ARY เอ สเปซ เมกา ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

คอนโด BB,BA, 
AC 

1,325/1,366 2,552 2,504 - 

ส.ค. 
2560 

ARY เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ 
เมซอง 

สขุมุวิท คอนโด AA 39/124 2,000 557 16

ก.ค. 
2561 

ARY เอ สเปซ เมกา 2 ถนนคูข่นาน-
วงแหวน 

คอนโด BB,BA, 
AC 

687/1,003 2,281 1,536 - 

รวม 18,997 15,268  
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  1บริษัทและบริษัทยอ่ยของอารียา                 2คําจํากดัความของลกูค้ากลุม่เปา้หมาย 
ARY    หมายถึง  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)   AA = โครงการท่ีมีระดบัราคา 8 ล้านบาทขึน้ไป 
AMM  หมายถึง  อารียา แมนเนจเม้นต์ จํากดั    AB = โครงการท่ีมีระดบัราคา 5-8 ล้านบาทขึน้ไป 
COL  หมายถึง  บริษัท คลูสเปซ จํากดั     AC = โครงการท่ีมีระดบัราคา 3-5 ล้านบาทขึน้ไป 
CHS หมายถึง บริษัท ชิลล์สเปซ จํากดั    BA = โครงการท่ีมีระดบัราคา 2-3 ล้านบาทขึน้ไป 
WHL         หมายถึง บริษัท ไวต์ลิฟวิง จํากดั    BB = โครงการท่ีมีระดบัราคา 1-2 ล้านบาทขึน้ไป 
 
  * ยอดขายแล้วท่ีระบไุว้ในตาราง หมายรวมถงึ ยอดขายให้กบัลกูค้าท่ีได้ทําสญัญาซือ้แล้ว ทัง้ท่ีโอนกรรมสทิธ์ิแล้วและยงัไมไ่ด้โอน 
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2.3 การตลาดและการแข่งข ัน  

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 
ไตรมาส 1/2561 

- ภาพรวมสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยักรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2561 ปรับตวัดีขึน้ทัง้ด้าน 
อปุสงค์และอปุทาน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 เป็นสญัญาณเร่ิมต้นท่ีดีของอสงัหาริมทรัพย์ในปี 
2561 ในด้านประเภทท่ีอยู่อาศยั ตลาดทาวน์เฮ้าส์และอาคารชดุยงัขยายตวัดีจากปี 2560 โดยสะท้อนจากโครงการ
สาํรวจท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหวา่งขาย และโครงการเปิดตวัใหม่ท่ีเปิดขายบ้านจดัสรรในประเภททาวน์เฮ้าส์ 
และอาคารชดุในสดัส่วนมากท่ีสดุจากหน่วยท่ีเปิดขายทัง้หมด ในมมุมองของผู้ประกอบการยงัคงมีความเช่ือมัน่ท่ีดี
ตอ่ภาคอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ิมการลงทนุโดยการเปิดโครงการใหม่อย่างตอ่เน่ือง 

- ผู้ประกอบการสว่นใหญ่มุ่งเน้นจดังานโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายสําหรับโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่เพ่ือระบายสินค้า
คงเหลือ 

- ภาพรวมการเปิดตวัโครงการใหม่ลดลงในไตรมาสแรก 
- การปฏิเสธสินเช่ือของธนาคารต่อผู้ ซือ้บ้านอยู่ในเกณฑ์สงูมากถึง 40% โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและ 

SME เน่ืองจากมีรายได้ไม่แน่นอน มีการเดินบญัชีไม่ต่อเน่ือง ทําให้มีปัญหาการขายและการโอนนบัตัง้แต่ต้นปีจนถึง
กลางปี 

ไตรมาส 2/2561 
- ภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2561 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัในด้านอปุสงค์ปรับตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2560 ดงัจะเห็นได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมขึน้ทัง้จํานวนหน่วยและจํานวนมลูคา่ และ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยับคุคลปลอ่ยใหม่ก็ปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 เช่นกนั โดยมาจากการโอน
อาคารชดุเป็นหลกั ขณะท่ีในด้านอปุทานโครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม ่และท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียน
ปรับตวัลดลงพอสมควรเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 ทัง้นีเ้ป็นผลจากปริมาณอปุทานท่ีอยู่อาศยั 
ประเภทอาคารชดุท่ีมีการเปิดตวัใหม ่และมีการสร้างเสร็จจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 มีอยู่ในปริมาณมาก 
โดยพบวา่ มีสถิติสงูท่ีสดุในรอบ 5 ไตรมาสท่ีผ่านมา จงึทําให้ผู้ประกอบการมีการปรับตวัโดยการชะลอการเพ่ิม
ปริมาณอปุทานในตลาด เพ่ือระบายอปุทานในมือออกไป ทัง้ในส่วนท่ีเป็นหน่วยรอการขาย (Stock)และหน่วยท่ีรอ
การโอน (Backlog)สาํหรับในภาพรวมคร่ึงแรกปี 2561 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัทัง้ในด้านอปุสงค์และอปุทาน
ปรับตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 เป็นสญัญาณวา่ตลาดท่ีอยู่อาศยัยงัคงมีการขยายตวั
เพ่ิมขึน้ตอ่เน่ืองจากปี 2560 โดยเป็นผลจากปัจจยับวกท่ีสําคญัจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทัง้ภาคการสง่ออก และการท่องเท่ียว รวมถึงการลงทนุในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่วา่จะเป็นโครงการ
รถไฟฟ้าสายตา่งๆ และรถไฟฟ้าความเร็วสงู 

 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)        

 

- 20 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

ไตรมาส 3/2561 
- ภาพรวมการเปิดตวัโครงการใหม่มีการเปิดตวัสงูขึน้จากไตรมาส 1 และ 2 
- ตลาดโดยรวมยังไม่ฟื้นตวัอย่างเด่นชัด เพราะกําไรท่ีเติบโตดีในไตรมาสนีม้าจากเฉพาะบางบริษัทเท่านัน้ ซึ่งกลุ่ม

แนวราบระดบับนยงัเติบโตได้ดี เน่ืองจากมีความต้องการสงูและอตัราการปฏิเสธสินเชื่อต่ํา 
- มีการปลอ่ยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัทิศทางของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ 
- ผู้ประกอบการเร่งจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายไตรมาส เพ่ือกระตุ้นกําลงัซือ้ผู้บริโภค ก่อนท่ีจะเข้าสู่ช่วง

พระราชพิธีในไตรมาสท่ี 4  
ไตรมาส 4/2561 

- มีการลงทุนภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึน้ ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจทําให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้ สถาบัน
การเงินเร่ิมผ่อนปรนและอนมุติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในกลุ่มราคาสงูกว่า 3 ล้านบาทมากขึน้ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีดี
ขึน้ แนวโน้ม NPL ปรับลดลง 

- ผู้ประกอบการลดการใช้สื่อทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นยอดขายได้ในช่วงไตรมาส 4/2561 
 
แหล่งท่ีมา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/772555 

http://www.reic.or.th/SynopsisPage/Synopsis.aspx 

 

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 

ขณะเดียวกนัจากรายงานแนวโน้มตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประจําปี 2562 (DDproperty Property Market Outlook 
2019) มีการคาดการณ์วา่ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2562 ตลาดอสงัหาฯ จะมีความคึกคกัตอ่เน่ืองจากช่วงปลายปี 2561 ท่ีเร่ง
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัเป็นจํานวนมาก ก่อนจะปรับตวัเพ่ือรับมาตรการควบคมุการปลอ่ยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ท่ีประกาศใช้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของสถาบนัการเงิน รวมทัง้เป็น
มาตรการเชิงป้องกนัเพ่ือดแูลความเสีย่งเชิงระบบ ลดภาวะหนีเ้สียภาคอสงัหาฯ และสญัญาณการเก็งกําไรท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ 
โดยจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทําให้จะสง่ผลกระทบกบัผู้ ท่ีผ่อนท่ีอยู่อาศยัพร้อมกนั 2 หลงัขึน้ไป 
รวมไปถงึผู้ ท่ีซือ้ท่ีอยู่อาศยัราคา 10 ล้านบาทขึน้ไป โดยต้องวางเงินดาวน์ขัน้ต่ํา 10-30% และหลงัจากช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 
ตลาดอาจจะเร่ิมชะลอตวั 

ในส่วนของผู้ประกอบการจะยงัคงพฒันาโครงการในตลาดระดบัไฮเอนด์ไปจนถงึลกัชวัร่ี  ซึง่แม้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ซือ้ท่ี
จะได้รับผลกระทบจากมาตรการของ ธปท. แตย่งัเป็นกลุ่มท่ีมีกําลงัซือ้ สว่นตลาดอสงัหาฯ ระดบัลา่ง (ต่ํากวา่ 3 ล้านบาท) คาด
วา่จะยงัคงเติบโตอย่างช้าๆ เน่ืองจากเป็น กลุม่ท่ีได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั รวมไปถึงภาวะหนีค้รัวเรือนท่ี
แม้จะเร่ิมปรับตวัดีขึน้ แตก็่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้ ผู้ประกอบการจะระมดัระวงัในการเลือกทําเลเพื่อพฒันาโครงการใหม่ๆ 
มากขึน้ โดยจะให้ให้ความสําคญักบัพืน้ท่ีท่ีมีอปุสงค์สงู รวมทัง้หนัมาพฒันาโครงการแนวราบมากขึน้ เน่ืองจากผู้ ซือ้เป็นกลุม่
เรียลดีมานด์มากกวา่ซือ้เพื่อเก็งกําไร ภายใต้นโยบายของธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีความเข้มงวดในการปลอ่ยสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัมากขึน้ 
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ในปี 2562 อปุทานใหม่ท่ีเข้าสูต่ลาดจะยงัคงแข่งขนักนัด้วยนวตักรรม ส่วนรูปแบบโครงการจะเห็นภาพการพฒันา
โครงการสําหรับผู้สงูอายมุากขึน้ ตอบรับการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุและโครงการรูปแบบมิกซ์ยสู (Mixed-use) โดยเฉพาะพืน้ท่ีใจ
กลางเมือง เน่ืองจากราคาท่ีดินปรับตวัสงูขึน้ และเป็นการสร้างรายได้ท่ีมัน่คงในระยะยาวให้กบัผู้ประกอบการ รวมถงึการ
ร่วมมือกนัพฒันาโครงการในแบบ Joint Venture ท่ีนําจดุเดน่ของแต่ละบริษัทมาช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบัโครงการ และเป็นการ
ลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนีโ้ครงการพฒันาโครงข่ายคมนาคม ทัง้สถานีกลางบางซ่ือ รถไฟฟ้าส่วนตอ่ขยาย
สายต่างๆ และมอเตอร์เวย์ ทําให้การเดินทางออกสูช่านเมืองและตา่งจงัหวดัสะดวกขึน้ เป็นปัจจยัเสริมท่ีจะทําให้อปุสงค์และ
อปุทานกระจายออกไปยงัพืน้ท่ีนอกเขตศนูย์กลางธุรกิจ ขณะท่ีทําเลศกัยภาพใหม่อย่างโซนนอกเขต CBDs อาทิ ห้วยขวาง ราช
เทวี และจตจุกัร รวมทัง้ทําเลชานเมืองอย่าง บางซือ่ และประเวศ ถือเป็นทําเลท่ีน่าสนใจ แตส่ิ่งท่ีน่าจบัตาคือ การเลือกตัง้ทัว่ไป
ท่ีมีกําหนดจะจดัขึน้ในช่วงต้นปี 2562 อาจจะส่งผลให้ตลาดอสงัหาฯ ของประเทศชะลอตวั เน่ืองจากต้องรอดคูวามชดัเจนด้าน
นโยบายของรัฐบาลชดุใหม่ แต่ทัง้นีจ้ะเป็นการชะลอตวัในช่วงสัน้ๆ 

 
เทรนด์การพฒันาคอนโดฯ ใน 3 ปี   
สําหรับแนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2562 คาดการณ์วา่อปุทานใหม่น่าจะเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีใกล้เคียงกบัตวัเลขเฉล่ีย 5 ปีท่ี
ผ่านมาท่ีประมาณ 53,000 หน่วย ในขณะท่ีความต้องการยงัคงอยู่ท่ี 50,000-55,000 หน่วย จากตวัเลขประมาณการดงักล่าว 
อตัราการขายรวมและห้องเหลือในตลาดก็น่าจะอยู่ในปริมาณใกล้เคียงกบัตวัเลขปีนี ้
 
ทัง้นีย้งัได้วิเคราะห์ถึงการปรับตวัของราคาคอนโดฯ ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้านัน้ โดยคาดว่าราคาจะปรับตวัสงูขึน้ในอตัราท่ีลดลง 
ปรับตวัสงูขึน้เฉลีย่อยู่ในระดบั 6-7% ตอ่ปี เน่ืองจากราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมขึน้น่าจะไม่สามารถขึน้ได้ในอตัราท่ีมากเหมือนเม่ือหลายปี
ก่อน ดงันัน้ ผู้ประกอบการเองก็น่าจะพฒันาโครงการในราคาท่ีไม่ต้องปรับตวัสงูขึน้มากนกั 
 
ในส่วนของทําเลการพฒันาโครงการในย่านพร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมยั ยงัคงเป็นทําเลยอดนิยมสําหรับผู้ประกอบการ ท่ีมอง
หาท่ีดินเพ่ือเข้ามาพฒันาโครงการ ในขณะท่ีทําเลริมแม่นํา้เจ้าพระยาและฝ่ังธนบรีุ ท่ีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในช่วง
ปีท่ีผ่านมา ทําให้ราคาท่ีดินปรับตวัสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ประกอบกบัรถไฟฟ้าสายสทีองท่ีกําลงัก่อสร้าง ขณะเดียวกนัคอนโดฯ 
ใหม่ราคาจะสงูขึน้ อย่างทําเลย่านติวานนท์ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ราคาคอนโดฯ ท่ีสร้างเสร็จจะน่าสนใจ เพราะจบัต้องได้มาก
ท่ีสดุในตลาด 

สําหรับรูปแบบของการพฒันาสินค้าจะปรับให้ตรงกบักลุม่เปา้หมายย่อยมากขึน้ เช่น คอนโดฯ สําหรับคนรักการออกกําลงักาย 
สําหรับผู้สงูอาย ุหรือ คนรักสตัว์ เป็นต้น นอกจากนี ้คอนโดฯ เช่าสิทธิระยะยาวในทําเลท่ีดก็ีจะมีออกมาในตลาดเพิม่ขึน้ รวมถึง



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)        

 

- 22 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

โครงการ Mixed Used ท่ีผสมผสานคอนโดฯ เข้ากบัพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ ท่ีจะเปิดตวัมากขึน้เช่นกนั ซึง่น่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่ท่ีต้องการความสะดวกสบาย 

 
นอกจากนีน้โยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทยจะสง่ผลตอ่การพฒันาท่ีอยู่อาศยัไม่วา่จะเป็นบ้านหรือคอนโดฯ โดยบ้าน
อาจจะมีการขายระหวา่งก่อสร้างมากขึน้เพ่ือให้ผู้ซือ้ได้ผ่อนชําระเงินดาวน์บางสว่นก่อน คอนโดฯ อาจจะมีการเน้นขายช่วงพรี
เซลส์มากขึน้ ซึง่ทําให้มีระยะเวลาการผ่อนยาวขึน้ และเศรษฐกิจและการเมืองท่ีกําลงัจะมีการเปล่ียนแปลงจากการเลือกตัง้ก็
น่าจะมีผลต่อทิศทางของตลาดเช่นกนั 

แหล่งท่ีมา : 
http://www.bltbangkok.com/CoverStory/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B
8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AA
%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%9B%E0%B8%B52562 
 

จุดแข่งข ันของธุรกจิ 

แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการรออยู่ข้างหน้าก็ตาม แต่ผู้ ประกอบการหลายรายยังคง
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ การเปิดโครงการใหม่จึงยงัคงมีให้เห็นอย่างต่อเน่ืองทัง้จากผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการทํา
ธรุกิจมานาน และผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีต้องการเข้ามาทําธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ซึง่การพฒันาโครงการของผู้ประกอบการในปีนี ้คงจะต้องอาศยัองค์ประกอบหลายประการท่ีจะนํามาซึง่ความสําเร็จ 
การลงทุนโครงการใหม่ยังเป็นไปในลักษณะของความระมัดระวังมากขึน้ ผู้ ประกอบการปรับลดความเสี่ยงหันมาเร่งทํา
การตลาดกระตุ้นยอดขายโครงการท่ีเหลือขาย ขณะท่ีการวางกลยุทธ์การตลาดจึงอาจต้องมีความซบัซ้อนเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก
ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจมีข้อจํากัดและส่งผลต่อผู้ประกอบการในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป โดยยอดขายโครงการเปิดตวัใหม่ใน
หลายๆ โครงการยงัชะลอตวัและใช้ระยะเวลาในการปิดโครงการท่ีนานขึน้กว่าท่ีผ่านมา ทําให้ผู้ประกอบการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่างระดมแคมเปญการตลาดอย่างหนัก เพ่ือกระตุ้ นตลาดและจูงใจผู้ บริโภคให้ตัดสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศัย
นอกจากนีก้ารปรับกลยุทธ์การตลาดเพ่ือหาความแตกต่างจากคู่แข่งและปรับผลิตภัณฑ์เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือการทํา
ตลาดระดบับนอนัเป็นเป้าหมายสําคญัท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ขณะท่ีบางโครงการนอกเหนือจะจับกลุ่มลกูค้าใน
ประเทศแล้ว ยงัมีกลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติท่ีผู้ประกอบการให้ความสําคญัในการทําตลาด 
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จาํนวนคู่แข่งแนวราบแยกตามโซน 

โซน ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 

ชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ 12 10 

บางนา-เทพารักษ ์ 29 17 

ป่ินเกลา้-จรัญสนิทวงศ ์ 23 13 

พระราม 2-เพชรเกษม 17 17 

พระราม 3 - สุขสวสัด์ิ 17 0 

เพชรเกษม-บางแค 14 0 

รังสิต 19 19 

ราชพฤกษ-์รัตนาธิเบศร์ 23 27 

รามอินทรา-หทยัราษฎร์ 15 20 

วชัรพล-จตุโชติ 0 11 

ศรีนครินทร์-บางนา 22 18 

สุขมุวทิ 10 13 

 

จํานวนคู่แข่งคอนโด แยกตามโซน  
โซน คอนโด 

บางนา 4 
สุขมุวทิ 77 30 
อโศก-รัชดา 9 
รัตนาธิเบศร์ 14 
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SWOT ANALYSIS 
STRENGHTS 
 แบรนด์ท่ีแข็งแรง อาทิ The Colors ซึ่งเป็น Core Product ของบริษัทท่ีจะช่วยผลักดันยอดขาย และยอดโอน 

และในแต่ละ Product ก็มีฟังก์ชั่นท่ีเหนือ หรือเทียบเท่ากับตลาด และเม่ือประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ ในแต่ละ
โครงการ แตล่ะทําเล ทําให้ภาพรวมสามารถต่อสูก่บัคูแ่ข่งได้ไม่ยาก 

 ทําเลท่ีมีศกัยภาพทัง้ต่อการอยู่อาศยั และการลงทุนระยะยาว เช่น ทําเลเมกาซิตี ้บางนา เพียงเดินก็ถึงเมกาบาง
นา ถกูนํามาใช้เป็นจดุแข็งหลกัของสินค้า นอกจากนี ้จดุแขง็ด้านการออกแบบพืน้ท่ีส่วนกลางท่ีให้มากกว่า และ
ตอบสนองการใช้ชีวิตของกลุ่มลกูค้า สามารถดงึดดู นกัลงทนุ และลกูค้าท่ีซือ้เพื่ออยู่อาศยัได้ไม่ยาก  

 มีการนําเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีช่วยเพ่ิมคุณภาพท่ีดีให้แก่บ้านมาใช้ เช่น ระบบการก่อสร้างแบบอลูมิเนียม
ฟอร์ม ท่ีไม่มีรอยต่อของงานโครงสร้าง ลดปัญหาการร่ัวซมึ และทนทานกว่าการก่อสร้างรูปแบบอ่ืน 

OPPORTUNITIES 
 การเลือกตัง้ท่ีจะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2562 ท่ีประกาศโดยรัฐบาล ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผู้ประกอบการและ

ผู้บริโภค ทัง้ในและตา่งประเทศ 
 แผนท่ีชดัเจนในการลงทุน Infrastructure ของรัฐบาล เช่น รถไฟฟ้า หนุนให้ความต้องการท่ีอยู่อาศยัตามแนว

รถไฟฟา้เพิ่มมากขึน้ 
 การลงทนุของภาครัฐและเอกชนในระบบขนสง่มวลชนให้ครอบคลมุมากขึน้ เช่น การอนมุตัิเร่ิมการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าในสายตา่งๆ 
 การเข้ามาท่ีมากขึน้ของนกัลงทนุชาวตา่งชาติ เช่น จีน ฮ่องกง สงิคโปร์ และ มาเลเซีย จะช่วยกระตุ้นอตัราดดูซบั

ของโครงการคอนโดมิเนียมได้เป็นอย่างดี 

THREATS 
 ต้นทนุธรุกิจสงู (คา่แรง+ท่ีดิน) 
 หนีค้รัวเรือนสงู Bank ระวงัปลอ่ยกู้  แนวโน้มหนีภ้าคครัวเรือนท่ีสงูขึน้ จะทําให้สภาพคล่องในระบบการเงินตงึตวั 

สง่ผลให้สถาบนัการเงินระมดัระวงัการปลอ่ยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

จากยอดปฏิเสธสินเช่ือ ณ สิน้ปี 2561 เพ่ิมขึน้อยู่ในระดับ 20-30% ทําให้ยังคงเป็นปัจจัยหลกัท่ีจะส่งผล
กระทบกบักบัธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยตรง ซึง่สาํหรับอารียาเองแล้ว แผนสาํหรับปี 2562 คือ 
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o แนวราบ 

ทุกโครงการเราต้องทําตัวเองให้พร้อม วิเคราะห์ทัง้ 6P ได้แก่ Product, Price, Place (Location), 
Promotion, Person (Sales) และ Physical Evidence (Sales Office) โดยละเอียด และเม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน
ในตลาดแล้ว ต้องสู้ ได้หรือเหนือกวา่ เพ่ือให้เกิดการมัน่ใจในโครงการ เพราะจะส่งผลกบัยอดขายโดยตรง เพราะ
หากมัน่ใจแล้ว ก็จะเกิดยอดขาย และเกิดยอดโอนตามมา และด้วยการคดักรองลกูค้าท่ีเข้มงวดของแบงก์ สิ่งท่ี
อารียาจะดําเนินการคือ 

-      Pre Approve ก่อนการรับจอง เพ่ือให้มัน่ใจในคณุภาพของลกูค้า ไม่เกิดยอดยกเลกิ 
-  การทําการตลาดท่ีหนกัมากขึน้ เพื่อให้เกิดยอด Walk ให้สงูขึน้อีกเท่าตวั ซึ่งก็จะทําให้มียอดขาย

เยอะขึน้ และหากมีการยกเลิก ก็ยงัคงมียอดถงึเป้าหมาย ดงัเช่นในคร่ึงปีแรก  
-   จดั Event กระตุ้นยอดขาย อาทิ งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ท่ี 38 ในเดือนมีนาคม และและ

ครัง้ท่ี 39 ตลุาคม 2561  ท่ีศนูย์การประชมุแห่งชาติสริิกิติ ์ 
 

o แนวสูง  
สําหรับไตรมาสแรกของปี2561 มีโครงการท่ีเปิดตวั 1 โครงการ คือ เอ สเปซ เมกา  ท่ีทางทีมมีกลยุทธ์

ในการขาย โดยผนึกกําลงักันทัง้ ทีมขายในประเทศ และทีมขายต่างประเทศ โดยสามารถ ปิดการขายโดยขาย
หมดตัง้แต่รอบ VIP และในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 เปิดเพิ่ม 1 โครงการ คือ เอ สเปซ เมกา 2 สามารถขายหมด
ตัง้แตว่นั Pre-sale 

สําหรับโครงการพร้อมอยู่ เน้นทําการตลาดกระตุ้ นยอดขายทัง้ในประเทศ เช่น การจัดบูทตาม
ห้างสรรพสินค้าหรืองานมหกรรมต่างๆ   ส่วนการตลาดกระตุ้นยอดขายในต่างประเทศ คือ บริษัทออกบูทใน
ตา่งประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก Agent ท่ีมีความเช่ียวชาญในประเทศนัน้ๆ   

ซึ่งโครงการทัง้หมดของแนวสูงท่ีเปิดขายในปัจจุบันนีมี้ Potential ท่ีจะมียอดขายที่สูงขึน้ตามลําดับ 
เน่ืองจากอยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพ และมีโอกาสในการเติบโต จากการพฒันา Mass transit ในอนาคต และไม่ว่า
จะซือ้อยูเ่อง หรือลงทนุ หรือปลอ่ยเช่า ก็สามารถเพ่ิม Value ได้ในอนาคต 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

1. พัฒนา Product เดิมท่ีมีอยู่แล้วและได้รับการตอบรับอย่างดี ให้ดียิ่งขึน้ไป โดยนํา feedback จากลูกค้ามา
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะไปเปิดในทําเลใหม่ๆ อาทิเช่น  
 The Colors ทาวน์โฮม 2 ชัน้ ท่ีเราทําแบรนด์นีม้ากว่า 8 ปี มียอดขายและโอนไปแล้วเกือบ 4,000 ยนิูต ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่า เราได้รับการตอบรับท่ีดีจากตลาด เพราะเรามีฟังก์ชัน่ และระบบการก่อสร้างท่ีดี ทําให้คน
จําแบรนด์เราได้และยังคงอยู่มาอย่างยาวนาน ซึ่งในปี 2561 นีจ้ะมีการพัฒนาปรับแบบบ้านให้มีความ
หลากหลายและตอบโจทย์การอยู่อาศยัของลูกค้าเป็นหลัก เช่น การพัฒนาแบบบ้าน The Colors ขนาด
หน้ากว้าง 5.3 ม. เป็นต้น 
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 The Village วิลเลจทาวน์แนวคิดใหม่ และบ้านแฝด สไตล์ Modern Colonial มีสไตล์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตอบ
โจทย์คนท่ีอยากมีบ้านเด่ียว แต่งบประมาณอาจจะไม่ถึง ซึ่ง The Village นีมี้ฟังก์ชัน่ท่ีเหมือนบ้านเดี่ยวคือ 
มีห้องนอนถึง 4 ห้องนอน และผนงับ้านไม่ติดกบัใคร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเด่ียว แต่ในความเป็นจริง
แล้ว บางโครงการเป็นเพียงทาวน์โฮมเท่านัน้ เราเป็นเจ้าแรกท่ีออก Product นีม้า เพื่อเจาะอีกกลุ่มตลาด 
และได้รับการตอบรับท่ีดีเช่นเดยีวกนั เพราะเราทําแบรนด์นีม้า 5 ปี  

 สําหรับคอนโดมีเนียม การออกแบบคํานงึถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลกูค้าเป็นสําคญั เพ่ือตอบโจทย์ลกูค้า
มากท่ีสุด นอกจากนี ้พืน้ท่ีส่วนกลางยังถูกเน้นออกแบบให้มีมากกว่าคู่แข่งในระดบัเดียวกัน และให้เกิด
ประสทิธิภาพการใช้งานท่ีสงูท่ีสดุ ทัง้หมดนี ้เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงของลกูค้าเป็นสําคญั 

2. เปิด Product ใหม่ๆ ออกสูต่ลาด โดยเจาะกลุม่ไปยงั segment ใหม่ๆ เพ่ือให้ Product ครอบคลมุในทกุๆ กลุม่  
 Areeya Bussaba ลาดพร้าว-เสรีไทย บ้านเด่ียว 2 ชัน้ ติดถนนใหญ่เสรีไทย ซึ่งตัง้อยู่บนทําเลท่ีดีท่ีสดุแห่ง

หนึง่ในฝ่ังกรุงเทพตะวนัออก ใกล้รถไฟฟา้และวงแหวนตะวนัออก  
3. เปิดโครงการใหม่ในทําเลเดียวกัน โดยสร้างโมเดลเปิดพร้อมกัน 3 - 4 โครงการ นํา Product ลง 3 - 4 Product 

เพ่ือให้ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีราคาเร่ิมตัง้แต่ 1.5 ถึง 6 ล้านบาท เม่ือลกูค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการก็มี 
Product ในทกุๆ Range ราคาให้เลือก ไม่วา่จะเป็นทาวน์โฮม วิลเลจทาวน์ บ้านแฝด และบ้าน 

4. โครงการคอนโดมิเนียม เน้นกระตุ้นยอดขายโครงการท่ีแล้วเสร็จ คือ เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77, เอ สเปซ มี รัตนาธิ
เบศร์ และ เอ สเปซ ไอด ีอโศก-รัชดา ทัง้ 3 โครงการปัจจบุนัแล้วเสร็จและมีลกูบ้านเร่ิมเข้าพกัอาศยัแล้ว 

5. สร้าง Brand Awareness อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ Remind แบรนด์อารียา ให้เป็นตวัเลือกต้นๆ ท่ีลกูค้านึกถึง เพราะ
แบรนด์อารียานัน้ ทุก Product จะมีสไตล์ท่ีโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ ให้ผู้ ท่ีอยู่ก็รู้สึกภูมิใจ เน้นเจาะเข้าหากลุ่ม
ลกูค้า ด้วยสื่อ Online ท่ีเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่ม และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้าใน
ปัจจบุนั ซึง่ในคร่ึงปีท่ีผ่านมา เราได้ฐานข้อมลูลกูค้าใหม่จากสื่อ Online ประมาณ 13,000 รายช่ือ ซึง่ฝ่ายขายจะ
ทําการติดตามเพ่ือเชิญลกูค้าทัง้หมดเข้ามาเย่ียมชมโครงการต่อไป แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัไม่ทิง้ Local media 
ได้แก่ Billboard & Cutout ท่ีถือเป็นส่ือหลกั ท่ีทําให้โครงการประสบผลสําเร็จ เป็นในลกัษณะทําควบคู่กนัอย่าง
ตอ่เน่ืองทัง้สื่อ Online และ Offline  

6. การให้บริการและการดูแลลูกค้า บริษัทได้มีการจัดระบบการให้บริการ และการดูแลลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
นบัตัง้แต่วนัท่ีลกูค้าเข้าเย่ียมชมโครงการของบริษัท จนกระทัง่ตดัสนิใจซือ้ รับมอบบ้าน และเป็นลกูค้าท่ีอยู่อาศยั
ในโครงการ  โดยบริษัทได้มีการพฒันาฐานลกูค้าท่ีมีประสิทธิภาพ  และจดับุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะเพ่ือให้การ
บริการอย่างทัว่ถึง  อีกทัง้ได้จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธภาพอนัดีแก่ลกูค้าท่ีอยู่อาศยัในโครงการอย่าง
ตอ่เน่ือง  โดยบริษัทเลง็เห็นความสําคญัในเร่ืองนี ้และจะเป็นกลยทุธ์หลกัในการทําการตลาด 

7. สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกบ้านอย่างต่อเน่ือง ด้วยกิจกรรม Workshop แปลกๆ ใหม่ ในทุกเดือน ท่ีไม่เหมือน 
หรือไม่ซํา้กบัใครในตลาด เพ่ือให้เกิดการประทบัใจ และเกิดการบอกต่อ หรือ FGF ซึง่เร่ืองนีเ้ราก็ให้ความสําคญั
ในลําดบัต้นๆ เน่ืองจากฐานเสียงเหลา่นี ้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีแข็งแรงให้กบัโครงการอย่างมาก  

8. เน้นการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมบนทําเลใหม่ ๆ หลายทําเลพร้อม ๆ กนั หรือในเวลาใกล้เคียงกนั โดยจะเป็น
ทําเลศกัยภาพใกล้ mass transit ท่ีมีโอกาสในการเติบโตด้านราคาสงู เพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ 
ได้ในวงกว้างอย่างครอบคลมุ  
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 2.4 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ   

 นโยบายการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 นโยบายด้านกําลงัคน 

การมีกําลังคนท่ีสามารถดําเนินการเองได้และพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพ่ือการจ้างงานท่ียั่งยืน โดย
บริษัทฯลดความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างโดยจดัให้มีทีมงานของตนเองในการก่อสร้างจํานวนหนึ่ง อีกทัง้พัฒนาฝีมือ
แรงงานควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ นํามาใช้ เพ่ือให้คนงานเหล่านัน้ สามารถทํางานกบับริษัทฯได้ในระยะยาว
และมีความสามารถมากขึน้ 

 นโยบายด้านการจ้างผู้ รับเหมารายใหญ่และรายย่อยท่ีมีคณุภาพ 
 เพ่ือให้การส่งมอบสินค้ามีคณุภาพมากขึน้อย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากด้านกําลงัคนแล้ว บริษัทมีนโยบายท่ี
จดัจ้างผู้ รับเหมาขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพสูงและมีประวตัิการทํางานท่ีเห็นได้ชัดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ
ด้านคณุภาพ 
 นโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 

 ปัจจบุนับริษัทฯมีแรงงานต่างด้าวถกูต้องตามกฎหมาย สาํหรับแรงงานท่ีอยู่ระหวา่งการขออนญุาต ก็
จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดเท่านัน้เชน่กนั 
 นโยบายสร้างศนูย์ฝึกฝีมือแรงงาน 
 จากปัญหาการคลานแคลนแรงงานฝีมือ   บริษัทฯมีนโยบายสร้างศนูย์ทดสอบฝีมือแรงงานเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา เพ่ิม – ลด ค่าจ้างให้เหมาะสมกบัทกัษะฝีมือ    และเพ่ือเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือได้พฒันาทกัษะ
ฝีมือและพฒันาตนเองไปสูม่าตรฐานท่ีสงูขึน้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและตรงกบัความต้องการของบริษัท เพื่อให้
งานก่อสร้างมีคณุภาพท่ีดีมากยิ่งขึน้ 

 นโยบายการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ในงานก่อสร้างและการบริการหลงัการขาย 
เพ่ือการส่งเสริมการขาย บริษัทมีนโยบายในการรับประกันคณุภาพสินค้าให้กับลกูค้ายาวนานขึน้ โดยการ

เจรจาต่อรองให้ผู้ผลิตสินค้า รับประกันคณุภาพสินค้าตัง้แต่ 3-5 ปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับชนิดของวสัดุ ตลอดจนมีนโยบาย
การเอาใจใสด่แูลลกูค้าตัง้แต่เร่ิม และบริการหลงัการขายอย่างเตม็ความสามารถ 

 
 การพฒันาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ในแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับ
ขนาดและรูปแบบของโครงการ ทัง้นีร้ะยะเวลาในการดําเนินการของแต่ละโครงการนัน้จะแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพ ดงัตอ่ไป 
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โครงการบ้านเดี่ยว 
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โครงการทาวน์เฮ้าส์ 
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โครงการคอนโดมเินียม 
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รายละเอียดข้ันตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 1. การจัดซ้ือทีด่นิ 

ท่ีดินเป็นต้นทนุหลกัในการทําธุรกิจของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 30-40 % ของต้นทนุทัง้หมด ดงันัน้บริษัทจึงได้
ให้ความสําคญักบัการจดัซือ้ท่ีดินเป็นอย่างมาก การจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือทําโครงการนัน้ บริษัทจะมองหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ และอยู่ใน
เขตเมือง ทัง้นี ้เพ่ือให้ท่ีดินดงักลา่วภายหลงัการพฒันาเป็นโครงการแล้วสามารถขายและปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ 
และก่อนการจดัซือ้ท่ีดินในแต่ละครัง้จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยสํารวจสภาวการณ์ตลาดและสภาวะ
การแข่งขนั รวมทัง้ความต้องการของลกูค้าในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะดําเนินโครงการ เพ่ือหาโอกาสทางการตลาด และศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ จากนัน้จึงจะดําเนินการเจรจาซือ้ท่ีดิน โดยบริษัทจะติดต่อซือ้ท่ีดินผ่านนายหน้าขายท่ีดินเป็นส่วนใหญ่ 
หรือบางกรณีบริษัทอาจติดต่อซือ้จากเจ้าของท่ีดินเอง ในราคาท่ีเปรียบเทียบกับราคาประเมิน หรือราคาตลาดแล้วเห็นว่า
เหมาะสม และบริษัทไม่มีนโยบายซือ้ท่ีดินเพ่ือสะสมเป็นสตอ็กไว้ก่อนการพฒันาโครงการเป็นระยะเวลานาน 

 2. การจัดหาผู้ร ับเหมาและการก่อสร้าง 
  บริษัทจะเป็นผู้คดัเลือกผู้ รับเหมาขนาดกลางและรายย่อยท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึง่บริษัทจะกําหนดค่าจ้างเหมารวม

ค่าแรงและค่าวสัดุก่อสร้างให้กับผู้ รับเหมา และจะทําการควบคุมคุณภาพของงานและต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ตามท่ีบริษัท
กําหนดไว้ โดยความเสีย่งในเร่ืองการขาดแคลนผู้ รับเหมาของบริษัทจะสามารถลดลงได้ ดงันี ้

2.1  บริษัทมีการเจรจาราคาค่าวัสดุก่อสร้างหลักส่วนใหญ่กับผู้ ค้าวัสดุก่อสร้างให้ผู้ รับเหมาและกําหนดยืน    
ราคาไว้ให้กบัผู้ รับเหมาสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง และให้ผู้ รับเหมาไปซือ้วสัดจุากผู้ ค้าท่ีได้เจรจาค่าวสัดไุว้
ให้แล้ว ส่งผลให้ผู้ รับเหมาท่ีรับงานจากทางบริษัทสามารถกําหนดและควบคมุต้นทนุของตนเองได้แน่นอน
ขึน้ ทําให้ผู้ รับเหมาต้องการท่ีจะทําธุรกิจกบับริษัท 

2.2  ปัจจบุนับริษัทมีผู้ รับเหมาท่ีรับทํางานให้กบับริษัทอย่างตอ่เน่ืองมากกวา่ 20 ราย ซึง่หากผู้ รับเหมารายใดไม่
สามารถรับงานท่ีทํากบับริษัทไว้ได้ บริษัทก็สามารถจดัให้ผู้ รับเหมารายอื่นทดแทนได้ทนัที 

2.3  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนกําลังคน  เช่น  แบบอลูมิเนียมสําหรับหล่อคอนกรีต (Aluminum 
formwork) หรือระบบหลอ่สําเร็จ เป็นต้น โดยระบบทัง้สองดงักลา่ว จะช่วยลดการพึง่พาแรงงานฝีมือลงได้ 

2.4  ปัจจุบันบริษัทฯ มีการวางแผนล่วงหน้า โดยประสานงานบริษัทจัดหาแรงาน นําแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศต้นทาง อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวแบบมีการรับประกนั ผ่านกระบวนการ
นําเข้าแรงงานจากประเทศต้นทาง และมีสญัญาคํา้ประกนัรับรองคณุภาพแรงงาน เป็นระยะเวลาตัง้แต่ 3 
เดือน - 1 ปี และสามารถนําเข้าแรงงานได้ตลอดปี ทําให้มัน่ใจได้ว่าหากมีภาวะไม่ปกติ ทางบริษัทฯ ยงัคง
ดาํเนินการก่อสร้างได้อย่างราบร่ืน 

2.5  บริษัทฯให้ความสําคัญกับเร่ืองของคุณภาพทัง้แนวราบและแนวสูง โดยบางโครงการได้จัดหาจัดจ้าง
ผู้ รับเหมาท่ีมีคณุภาพสงูเข้ามาดําเนินการ และจดัให้มีการประเมินคณุภาพของผู้ รับเหมาเป็นประจําทกุปี 
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 3. การส่งมอบงาน  
บริษัทจะชําระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้ รับเหมาตามงวดความสําเร็จของงานท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างและ

หลังจากท่ีได้มีการตรวจรับงวดงานร่วมกับลูกค้าแล้วเท่านัน้ ซึ่งในการชําระเงินให้กับผู้ รับเหมา บริษัทจะหักเงินค่าประกัน
ผลงานไว้ในแต่ละงวดงานร้อยละ 2.5 - 5.0 ของมลูค่างานท่ีส่งมอบ โดยผู้ รับเหมาท่ีบริษัทว่าจ้างเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างขนาด
กลางท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง มีคณุภาพของงานท่ีดี มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและเครดิตทาง
การค้าท่ีดี จึงทําให้มัน่ใจได้วา่งานของผู้ รับเหมามีคณุภาพในระดบัหนึ่ง บริษัทยงัได้กําหนดให้มีคณะทํางานตรวจสอบคณุภาพ
งานก่อสร้าง โดยว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกมาเป็นผู้ควบคมุคณะทํางาน มีการจดัฝึกอบรมผู้ควบคมุงานและวิศวกรก่อสร้างของ
ทัง้บริษัทและของผู้ รับเหมา จัดทําคู่มือว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานการตรวจรับบ้าน  ในส่วนของการติดตาม
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผู้ควบคมุงานก่อสร้างจะคอยรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง เม่ือมีเหตลุ่าช้าจะเข้าแก้ไขปัญหา
ได้ทนัเวลา ในกรณีท่ีผู้ รับเหมารายเดิมไม่สามารถสง่มอบงานได้ตามกําหนด ก็จะจดัหาผู้ รับเหมารายอื่นเข้าทํางานแทน 

4. การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 
 บริษัทฯ จะต้องจดัให้ทกุๆโครงการถกูต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างน้อยซึง่สว่นใหญ่จะเก่ียวเน่ือง
กับสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก  รวมทัง้กํากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งหมายถึง 
สภาพแวดล้อมโครงการ ท่ีทํางาน ท่ีพกัคนงานด้วย ซึง่ทัง้นีจ้ะต้องอยู่ในหลกัการของ HSE Health Safety and Environment 

 ในการพัฒนาโครงการและขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรกํากับ 
ดแูลท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายการจดัสรรท่ีดิน ซึง่ได้คํานงึถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการพฒันาโครงการ บริษัทมีการดแูลการ
ขนดินให้ล้างทําความสะอาดรถและถนนเม่ืองานเสร็จ มีการฉีดนํา้กนัฝุ่ นฟุง้กระจาย และจํากดัเวลาทํางาน 

 ในส่วนการทําการพฒันาโครงการและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ จะต้องทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอ
ตอ่สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริษัทต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงงานเพ่ือลดผลกระทบท่ีมี
ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เม่ือได้หนงัสือรับรองจากหน่วยงานดงักล่าวแล้ว บริษัทจึงจะสามารถเร่ิมพฒันาโครงการได้ นอกจากนี ้
บริษัทได้ร่วมมือกบัชุมชนทําความสะอาดถนนนอกโครงการและปลกูต้นไม้เพ่ือดดูซบัฝุ่ นละออง ส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ภายใน
บ้าน ทางบริษัทเลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟา้ทัง้ท่ีติดตัง้ให้กบัลกูค้า หรือท่ีจดัเตรียมเป็นของสมนาคณุหรือการส่งเสริมการขายให้ลกูค้า
ก็ล้วนเป็นแบบประหยดัไฟทัง้สิน้ และท่ีผ่านมาบริษัทยงัไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายในเร่ืองของสิง่แวดล้อม 

ในทํานองเดียวกนับริษัทฯก็คํานงึถงึผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และ หลงัจากโครงการแล้ว
เสร็จ  โดยบริษัทฯมีนโยบายการจดัการด้านความสะอาดของโครงการให้สะอาดอย่างสม่ําเสมอ สภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพกั
คนงาน  การใช้ชีวิตประจําวนัภายในท่ีพกัคนงาน การอยู่ร่วมกนัของคนงานต่างด้าวหลายเชือ้ชาติ โดยมีการจดัแบง่ท่ีพกัไม่ให้
ปะปนกนัอนัอาจเป็นเหตใุห้เกิดการทะเลาะวิวาทจากเหตขุองความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ 
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ                                                           หน่วย : ล้านบาท      
                

ชื่อโครงการ  
โครงการท ี่ขายแล้ว การโอนสะสม 

โครงการส่วนทยีัง
ไม่ได้โอน

จาํนวน
แปลง ราคา 

จาํนวน
แปลง ราคา 

จาํนวน
แปลง ราคา 

บ้านเดี่ยว       
อารียา บษุบา 143 867 143 867 - - 
อารียา สวนา 3 25 252 25 252 - - 
อารียา โคโม่ บางนา  60 334 60 334 - - 
อารียา เมทโทร (เกษตร) 32 393 32 393 - - 
เดอะวิลเลจ แจ้งวฒันะ - ติวานนท์ 115 444 115 444 - - 
เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก- ราชพฤกษ์ 48 182 47 178 1 4 
อารียา โคโม่ บางนา – วงแหวนฯ 128 625 128 625 - - 
อารียา โคโม่ วงแหวน - รามอินทรา 106 449 106 449 - - 
อารียา ดอนเมือง สรงประภา 20 141 20 141 - - 
อารียา โคโม่ ลาดกระบงั-สวุรรณภมิู 24 146 24 146 - - 
อารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 34 125 29 105 5 20 
ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 4 104 4 94 - 10 
อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย 1 14 1 14 - - 
อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ 3 20 1 7 2 13 

รวม 743 4,049 735 4,002 8 47 
ทาวน์เฮาส์       

อารียา แอทโฮม 103 245 103 245 - - 
เดอะ คลัเลอร์ส  แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ 186       342 186 342 - - 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา 179       418 179 418 - - 
เดอะ คลัเลอร์ บางนา กม.10 271       582 271 582 - - 
เดอะ วิลเลจ บางนา 104       308 104 308 -      - 
เดอะ คลัเลอร์ส  เลชเชอร์ บางนา   กม.8 214 570 214 570 - - 
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 114 330 111 319 3 11 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม  กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 261 510 261 510 - - 
เดอะ คลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 262 470 262 470 - - 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม  วงแหวน -รามอินทรา 267 641 267 641 - - 
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ชื่อโครงการ  
โครงการท ี่ขายแล้ว การโอนสะสม 

โครงการส่วนทยีัง
ไม่ได้โอน

จาํนวน
แปลง ราคา 

จาํนวน
แปลง ราคา 

จาํนวน
แปลง ราคา 

เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน - รามอินทรา 269 592 269 592 - - 
เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา – วงแหวนฯ  190 550 190 550 - - 
เดอะคลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 177 463 177 463 - - 
เดอะวิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 113 411 113 411 - - 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม วงแหวน - ราชพฤกษ์ 177 371 172 360 5 11 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน - ราชพฤกษ์ 118 226 115 220 3 6 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 113 243 113 243 - - 
เดอะ วลิเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 160 649 159 645 1 4 
เดอะคลัเลอร์ส รังสติ - คลอง 4 164 360 160 350 4 10 
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 100 299 94 279 6 20 
เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 80 138 79 136 1 2 
เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 131 246 128 240 3 6 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 124 263 119 252 5 11 
อารียา บริกก์  รังสิต-คลอง4 1 4 1 4 - - 
อารียา บริกก์ บางนา กม.10 6 27 6 27 - - 
อารียา บริกก์ บางนา - วงแหวนฯ 1 6 1 6 - - 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 118 292 112 276 6 16 
อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 4 16 4 16 - - 
เดอะคลัเลอร์ส บางนา วงแหวน 2 216 547 204 516 12 31 
เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 91 188 90 186 1 2 
เดอะวิลเลจ เอ็กซ์คลซูีฟ บางนา ก.ม.10 19 79 19 79 - - 
เดอะวิลเลจ เอ็กซ์คลซูีฟ บางนา ก.ม.10-2 11 62 11 62 - - 
เดอะ วลิเลจ รังสิต – วงแหวน 56 178 55 175 1 3 
เดอะ วิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน 17 73 14 60 3 13 
เดอะ วลิเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 32 139 26 113 6 26 
เดอะคลัเลอร์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 1 2 1 2 - - 
อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ - - - - - - 
รวม 
 4,450 10,840 4,390 10,668 60 172 
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ชื่อโครงการ  
โครงการท ี่ขายแล้ว การโอนสะสม 

โครงการส่วนทยีัง
ไม่ได้โอน

จาํนวน
แปลง ราคา 

จาํนวน
แปลง ราคา 

จาํนวน
แปลง ราคา 

คอนโดมิเนียม       
เอ สเปซ เกษตร 199 313 199 313 - - 
เอ สเปซ - อโศก 2,176 4,206 2,176 4,206   
เอ สเปซ เพลย์ 483 792 483 792   
เอ สเปซ สขุมุวิท 77 391 660 383 650 8 10 
เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77  666 1,165 641 1,109 25 56 
เอ สเปซ มี บางนา 927 1,190 926 1,188 1 2 
เอ สเปซ ไอ.ดี.อโศก-รัชดา 448 2,028 436 1,950 12 78 
เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 159 317 159 317 - - 
เอ สเปซ เมกา 1,325 2,504 - - 1,325 2,504 
เฉลมินิจ อาร์ต เดอ เมซอง 39 557   39 557 
เอ สเปซ เมกา 2 687 1,536 - - 687 1,536 

รวม 7,500 15,268 5,403 10,525 2,097 4,743 
                                                                     
 
 
                                                          

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดจองและทําสญัญาท่ียงัไม่ได้รับรู้รายได้ของบ้านเด่ียว จํานวน 8 แปลง เป็น
จํานวนเงิน 47 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 60 แปลง เป็นจํานวนเงิน 172 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมจํานวน 2,097 ห้อง
เป็นจํานวนเงิน 4,743 ล้านบาท รวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน  4,962 ล้านบาท 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความจําเป็นในการบริหารความเส่ียง ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายท่ีจะบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทฯ ให้อยู่ในขอบเขตท่ีกําหนด จากลกัษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจยัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้และผลกระทบท่ีจะมีต่อ
การดําเนินงานในอนาคตเป็นไปดงันี ้

 
3.1.1 ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ  ที่เก ี่ยวข้องกับบริษัท 

- ผลกระทบจากมาตรการการควบคมุสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีจะมีผลในวนัท่ี 1 เมษายนนี ้
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวม ทางบริษัทมีการปรับตวัและส่ือสาร
ทําความเข้าใจกบักลุม่ลกูค้าเพ่ือเตรียมความพร้อมตัง้แต่ปลายปี 2560 อีกทัง้บริษัทจะมีกลุม่สดัส่วนลกูค้าบ้านหลงั
แรกเป็นสดัส่วนประมาณ 80% ซึง่จะไมมี่ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการนี ้

- ผลกระทบจากการเวนคืนท่ีดินเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐานของประเทศ  ท่ีทางหน่วยงานรัฐยังไม่มีแนวเขต
เวนคืนท่ีชัดเจน มีผลกระทบต่อการวางผังโครงการ  แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้เผ่ือระยะร่น จากแนวเวนคืน
ออกมา เพ่ือป้องกันปัญหาการถกูเวนคืนท่ีดินกระทบต่อลกูค้าในอนาคต ซึ่งบริษัทคาดว่าแนวเขตเวนคืนจะมีความ
ชดัเจนภายในปี 2562 

 
3.1.2 ความเสี่ยงในการจัดซ ือ้ท ี่ดนิเพ ื่อการพ ัฒนาโครงการในอนาคต 

เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาราคาท่ีดินมีการปรับตวัสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัเน่ืองจาการพฒันาโครงข่ายแนวรถไฟฟ้าและถนน
เป็นจํานวนมาก ท่ีดินในทําเลต่างๆ โดยเฉพาะท่ีมีความต้องการในแหล่งชุมชนจึงมีการปรับตัวขึน้สูง ซึ่งทําให้บริษัท
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์มีต้นทุนท่ีสูงขึน้และราคาตลาดท่ีอยู่อาศยัก็จะปรับตวัขึน้สูงตามไปด้วย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถกําลังซือ้ของกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัทฯ จึงได้มีทีมสํารวจวิจัยตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้มาซึ่งท่ีดินท่ีมี
ความคุ้มค่าอย่างสงูสดุ  

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 

 3.2.1     ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และการปรับเพ ิ่มค่าแรงข ัน้ต ํ่า 
จากความผนัผวนของราคาวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง ซึง่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ความ

ผนัผวนของราคานํา้มนัในตลาดโลก ทําให้มีผลกระทบกับต้นทนุการผลิตวสัดกุ่อสร้างท่ีสําคญั อาจทําให้มีการปรับตวัสงูขึน้
หรือลดลงตามท่ีรัฐบาลประกาศ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และส่งผลต่อ
ความสามารถในการทํากําไร บริษัทฯ จึงบริหารจดัการความเส่ียงนี ้โดยการศกึษาและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวสัดแุละค่า
งานก่อสร้างท่ีมีผลจากการเปล่ียนแปลงของราคานํา้มันเชือ้เพลิง รวมทัง้ติดตามข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ของราคา
นํา้มนัดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยการกําหนดยืนราคาวสัดกุ่อสร้างหลกัไว้ล่วงหน้ากบัผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้างรายใหญ่ทัง้หมด
ทุกโครงการ เพ่ือให้ผู้ รับเหมาสามารถซือ้วสัดจุากผู้ ค้าวสัดท่ีุบริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ทําให้สามารถลดความผัน
ผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง และราคานํา้มนัได้ในระยะหนึ่ง จึงสามารถควบคมุต้นทุนท่ีใช้ในการก่อสร้างได้ และเพ่ือเป็นการ
ป้องกนัผู้ ค้าวสัดรุายเดิมขึน้ราคา บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะทํางานติดตามราคาวสัดกุ่อสร้างและจดัหาวสัดทุดแทนจากผู้ผลิตราย
ใหม่ เพ่ือให้สามารถกําหนดราคารับจ้างก่อสร้างท่ีทนัตอ่สถานการณ์ และในระดบัราคาท่ีแข่งขนัได้ในตลาด นอกจากนี ้บริษัท
ฯ ได้จดัตัง้ทีมวิจยัและพฒันา เพ่ือศกึษาเก่ียวกบัเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถลดต้นทนุในการก่อสร้าง และทําให้
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งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ อาทิเช่น ไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ระแนงคอนวูด ท่ีนํามาใช้ทดแทนวัสดุไม้จากธรรมชาติ, 
Aluminum Formwork System, Precast System, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement เป็ น ต้ น 
ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ชัน้สามารถสร้างเสร็จทัง้โครงการภายใน 8-12 เดือน จึงสามารถ
ควบคุมความเส่ียงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุ และการขาดแคลนวัสดุจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ส่วนโครงการ
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ซึ่งต้องได้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี บริษัทฯได้คํานวณความผันผวนดังกล่าวรวมเข้าไปในต้นทุนการ
ก่อสร้างตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อยู่แล้ว และหลงัจากพฒันางานก่อสร้างมาได้ซกัระยะหนึ่ง บริษัทฯได้เอาประสบการณ์ท่ีผ่าน
มาเพ่ือปรับปรุงในส่วนท่ีมีผลกระทบตอ่ต้นทนุมาก ทําให้ค่าก่อสร้างมีความชดัเจนมากขึน้ 

ส่วนเร่ืองค่าแรงขัน้ต่ําท่ีมีการปรับเพ่ิมทกุปี อาทิเช่น 1 ม.ค.2560 ปรับคา่แรงขัน้ต่ําจาก 300 บาทตอ่วนัเป็น 310 บาท
ต่อวัน  1 เม.ย. 2561 ปรับค่าแรงขัน้ต่ําเป็น 325 บาทต่อวัน  และคาดว่าการปรับค่าจ้างขัน้ต่ําประจําปี 2562 ซึ่งขณะนี ้
คณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจงัหวดัได้สรุปตวัเลขส่งมาท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการและกลัน่กรองแล้ว และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ การปรับขึน้อาจไม่มากนกัเฉลี่ยอยู่ท่ี 2 -10 บาท ซึ่งความเส่ียงในเร่ืองนีย้งัไม่ส่งผลกระทบกบัการจ้าง
แรงงานมากนกั 

 3.2.2 ศักยภาพและประวัตกิารทาํงานของผู้ร ับเหมา 
นับเป็นเวลามานานแล้วท่ีทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ รับเหมารายอ่ืนทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณภาพ 

และมีความมัน่คงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สัง่
สมประสบการณ์และทีมงานท่ีมีคณุภาพเพ่ือดําเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจ ในการ
บริหารจดัการ จึงลดความเสี่ยงท่ีทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คณุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะกําหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรง
และค่าวสัดุก่อสร้างให้กบัผู้ รับเหมา และจะทําการควบคมุคณุภาพของงาน ระยะเวลาการทํางาน และต้นทุนการก่อสร้างให้
เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

นอกจากนีบ้ริษัทยังได้เร่ิมพัฒนาบุคลากรให้ใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ี
ถกูพฒันาขึน้สําหรับวงการก่อสร้าง ท่ีสามารถทํางานครอบคลมุการก่อสร้างได้ทัง้หมด เร่ิมตัง้แต่การออกแบบอาคาร ,     การ
ถอดบญัชีปริมาณวสัด ุ(BOQ :Bill of quantity) ,การเขียน Shop drawing คือแบบท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อใชท้าํงานจริงๆ  ตลอดไป
จนถงึการวางแผนงานก่อสร้าง 

 
3.2.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง 
หวัข้อดงักล่าวนี ้ถือเป็นหวัข้อสําคญั ท่ีทางบริษัทฯ มุ่งเน้นมาโดยตลอด โดยทางบริษัทฯ ได้ตัง้ทีมงานเพ่ือพฒันาและ

ศึกษาระบบการก่อสร้างรวมถึงการติดตามแก้ไขการก่อสร้างท่ีผ่านมาว่ามีส่วนใดท่ีต้องพัฒนาเพ่ือให้บริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯได้มีการจดัฝึกอบรมพฒันาความรู้, ความสามารถให้กบัพนกังาน , 
ผู้ รับเหมา และ แรงงาน เพ่ือให้เข้าใจถึงขัน้ตอนการทํางานท่ีถกูต้องแม้เป็นงานท่ีทําประจําอยู่แล้ว บริษัทฯ เข้มงวดทัง้ในเร่ือง
ของคณุภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทนุ ให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ และเน่ืองจากปัจจบุนัทางบริษัท
ได้มีการเปิดโครงการใหม่ๆ เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนมาก ทําให้ต้องมีการบริหารจดัการด้านจํานวนคนงาน,จํานวนผู้ รับเหมา รวมถึง
การปรับและกําหนดรูปแบบการทํางานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ จึงได้มีการจัดตัง้ทีมงานท่ีเรียกว่าทีมงาน 
Troop ขึน้มา และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน โดยจดักลุ่มของงานเพ่ือลดจํานวนงานด้านเอกสารลง ลดจํานวนสญัญาการ
วา่จ้างลง ทัง้นีที้มงานจะต้องจดัทําสรุปและติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละงานเพ่ือให้รู้แนวโน้มการทํางานว่าสามารถ
เป็นไปได้ตามแผนงานหรือเร็วกว่า/ล่าช้ากว่าแผนงาน ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพการ
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ทํางานของทีมงานได้อีกด้วย อีกทัง้ยังมีการจัดสรรคนงานโดยปรับให้คนงานทํางานเฉพาะด้านของตนเองเพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการทํางานลง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ได้มีการนําระบบการบริหารคณุภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลด
ความซํา้ซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นําไปสู่ความเป็นสากล อีกทัง้ยังมีทีม QCจาก 
ส่วนกลาง ท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของ
บริษัท อนัก่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัได้ตัง้ทีมงานหาจดุอ่อนของระบบ
การก่อสร้างทั่วไปและนํามาพฒันาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการก่อสร้างและพัฒนา
โครงการจะมีปัจจยัภายนอกเข้ามามีผลกระทบคอ่นข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึน้คา่แรงงานขัน้ตํา่ การปรับราคา
ของวสัดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนัน้บริษัทฯจึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพ่ือลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น 
“สร้างบ้านก่อนขาย” เพ่ือสามารถวางแผนได้อย่างต่อเน่ือง  

3.2.4     ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการ  
ด้วยวิสยัทศัน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีให้ทัง้โอกาสและ

ช่องทางให้พนกังานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัท่ีจะทําให้พนกังานรู้ถึงคณุค่าของตนเอง และมุ่งมัน่ท่ีจะนําองค์
ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
(Stakeholder) รวมทัง้จิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur spirit)  

บริษัทฯ มีการวางแผนสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามสถาบันการศึกษา ท่ีผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตามสายงาน และมี
คุณภาพ เพื่อการค้นหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงท่ีมีความรู้ความสามารถ มีมุมมองและมีแนวคิดใหม่ๆ ในการทํางานกับบริษัทฯ  
พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองและเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ โดยนํามาฝึกอบรมทัง้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั เพ่ือให้มีความรู้ 
มีประสบการณ์ เพ่ือให้เติบโตและเก่งได้อย่างท่ีต้องการ อีกทัง้ยงัมีการดแูลเร่ืองอาหารและท่ีพกัให้กบัพนกังานเป็นอย่างดี 

และปัจจุบนัได้นําระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มาใช้ในการบริหารงานทําให้ข้อมลูต่างๆ ของทกุฝ่ายงาน
เป็นระบบออนไลน์ ซึ่งทําให้การสืบค้นข้อมลูต่างๆ ทําได้โดยง่าย สะดวก แม่นยํา และรวดเร็ว ลดปริมาณการใช้กระดาษ ทําให้
ลดต้นทนุค่าใช้จ่าย และสามารถลดปัญหาการจดัเก็บเอกสาร หรือเอกสารสญูหาย กรณีพนกังานลาออก  

3.2.5     ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้ร ับเหมา 
เน่ืองด้วย ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร ทําให้ทีมงานสัง่สมแรงงาน และผู้ รับเหมา

รายย่อยและรายกลางเป็นจํานวนพอสมควร ซึ่งปัจจุบันจํานวนผู้ รับเหมาท่ีบริษัทฯจ้าง มีเพียงพออยู่สําหรับรองรับการเปิด
โครงการต่างๆ โดยเป็นไปในลกัษณะของการจ้างเหมา และปัจจบุนันีบ้ริษัทฯได้รับความร่วมมือจากผู้จําหน่ายผลิตภณัฑ์ตา่งๆ
มาดําเนินการติดตัง้วสัดตุ่างๆท่ีผู้ผลิตจําหน่ายสินค้านัน้ๆ อาทิเช่น จ้างเหมาโครงหลงัคาพร้อมมงุ,งานเหล็กพร้อมติดตัง้, งาน 
Precast พร้อมติดตัง้ เป็นต้น จงึเป็นการผนึกกําลงัเพ่ือสร้างกําลงัการผลิตของบริษัทฯ แต่ความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนัน้ มีทัง้
ขาขึน้และขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
ทางบริษัทฯ กลยทุธ์ในการรับมือ คือ ต้องมีการปรับค่าแรงขัน้ต่ําให้เป็นไปตามกฎหมาย, ปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตาม
อตัราตลาด รวมทัง้จดัเกรดผู้ รับเหมา เพ่ือสามารถปรับอตัราจ้างพิเศษให้แก่ผู้ รับเหมาฝีมือดีท่ีได้รับความไว้วางใจหลงัจากท่ีได้
ร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว และประการสําคญัต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ่งสําเร็จรูปมากขึน้ ทัง้งานโครงสร้าง งานพืน้ งานโครง
หลงัคา และงานก่อฉาบ เพ่ือลดอตัรา พึ่งพาแรงงานฝีมือให้น้อยลง เป็นวิธีท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทา
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ลงได้ แต่ในทางปฏิบติั ทางทีมงานก็มีการเพ่ิมจํานวนผู้ รับเหมา และแรงงานฝีมือ (ดงัท่ีเคยกล่าวมาข้างต้น) เพ่ือลดผลกระทบ
ดงักลา่ว 

อีกปัจจัยท่ีจะมองข้ามไม่ได้ คือกลุ่มผู้ ประกอบการท่ีปรับตัวด้วยการกระจายการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีพัฒนา
คอนโดมิเนียม และหนัมาลงทนุโครงการแนวราบ ท่ีจะต้องประสบปัญหางานก่อสร้าง เพราะตอนทําตึกสงูมีผู้ รับเหมารายได้
หลายรายสร้างให้ไม่มีปัญหาด้านคณุภาพ แต่เม่ือทําแนวราบ ผู้ รับเหมาเป็นรายย่อย ควบคมุคณุภาพยาก แรงงานขาดแคลน 
งานก่อสร้างไม่ทนัเวลา หรือไม่ได้คณุภาพ จงึอาจการมีการแขง่ขนัสงูในการดึงตวัผู้ รับเหมารายย่อยท่ีมีคณุภาพ 

 
3.2.6 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  
ความเสี่ยงในด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนงานมีผลกระทบสําคญัต่อ

ปริมาณงานก่อสร้างและคณุภาพของโครงการก่อสร้าง และช่ือเสียงของบริษัท เพ่ือลดความเสี่ยงดงักล่าว และพฒันาจดุเสี่ยง
ให้เป็นจดุแขง็ดงันี ้

- จัดสวสัดิการด้านดูแลเด็กให้กับคนงาน และจะขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่ม
  เดก็ซึง่เป็นบตุรคนงานก่อสร้าง 

- มีการปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับท่ีพักคนงานในด้านต่าง ๆ โดยการสร้างจิตสํานึกให้คนงานก่อสร้าง
  รักษาความสะอาดบริเวณท่ีพกัและส่ิงแวดล้อม 

- ให้ความรู้กับคนงานในเร่ืองของความปลอดภัยในการทํางาน และจดัฝึกอบรมโดยผู้ เชียวชาญท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน รวมทัง้ส่งเสริมให้เจ้าของกิจการจดัเตรียม
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้ครบถ้วน 

- จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสขุกับคนงาน รวมทัง้จัดรูปแบบการให้บริการสาธารณสุขสําหรับ
  ประชากรกลุม่นีเ้ป็นพเิศษ จะมีการตรวจสขุภาพก่อนเข้าทํางาน โดยแพทย์แผนปัจจบุนัท่ีได้รับ 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือท่ีผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือ
  ท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงแรงงาน เพ่ือจดัให้คนงานทํางานให้เหมาะสม
  กบังานท่ีทําเพ่ือหลกีเลีย่งการเส่ียงอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัและความปลอดภยั 

- มีการตรวจสขุภาพอนามยัคนงานเป็นระยะๆอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ หลงัจากท่ีได้ทํางานไปแล้ว ทัง้นี ้  เพ่ือ
เป็นการค้นหาโรคแต่เน่ินๆ และรักษาได้ทนัท่วงทีเพื่อลดความเสีย่งตอ่สขุภาพอนามยัและความปลอดภยั 

 

3.2.7    ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
 การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเร่ิมการก่อสร้าง ยงัคงมีความเสี่ยงด้านการควบคมุต้นทนุก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นการ
ตัง้ราคาขายก่อนเร่ิมการก่อสร้าง จึงอาจเกิดมีความเสี่ยงท่ีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงหากต้นทนุการก่อสร้างมีความผนัผวน ดงันัน้ 
บริษัทจึงลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทําสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้ รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซือ้วสัดุท่ีสําคัญ
ล่วงหน้าก่อนเปิดการขายเพ่ือป้องกนัการเปลี่ยนแปลงของราคาวสัดแุละลดความเสี่ยงท่ีอตัรากําไรขัน้ต้นจะกระทบจากความ
ผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง อีกทัง้การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเร่ิมการก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วยลดความ
เสี่ยงด้านการตลาดและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไปแล้ว 
ยงัช่วยให้บริษัทได้นําเงินรับค่างวดจากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย และด้วยเวลาในการพัฒนาโครงการมา
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มากกว่า 10 ปี ทําให้การเปิดโครงการใหม่ มีการพัฒนาสินค้าโดยวางแนวคิดตัง้แต่วิธีการก่อสร้าง ซึ่งทําให้บริษัทฯมีความ
แม่นยําในต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทเร่ิมเปิดโครงการคอนโดมิเนียมตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “เอ สเปซ” 
ทัง้หมด 10 โครงการ กว่า 10,000 ยนิูต เป็นสิง่ท่ียืนยนัได้ถึงความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในตลาดคอนโดมีเนียม  
 
3.3   ความเสี่ยงในด้านการเงนิ  

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 417.2 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร จํานวน 39.1 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 247.0 ล้านบาท และตัว๋แลกเงิน จํานวน 131.1 ล้านบาท ส่วน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 2,442.4 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพ่ือลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้าน
เด่ียวของบริษัท และหุ้นกู้ จํานวน 6,368.1 ล้านบาท โดยปัจจุบนับริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินธนาคารต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้
จาก 2.68 เท่า ในปี 2560 เป็น 2.77 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และในขณะเดียวกนัอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้ นเพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็น 3.04 เท่าในปี 2561 เป็น 3.29 เท่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงมีความเสี่ยงในด้าน
การเงินเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

 
3.3.1   ความเสี่ยงในความผันผวนของอ ัตราดอกเบีย้ 

จากการท่ีบริษัทต้องมีการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการและ
ดําเนินงาน ดงันัน้อัตราดอกเบีย้ในตลาดเงินจึงมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท  ถึงแม้ว่าการกู้ ยืมเงิน
ดงักล่าวของบริษัทจะคิดในอตัราดอกเบีย้ลอยตวัก็ตาม แต่เป็นการคิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ในระดบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขัน้ตํ่า 
(MLR) หรือต่ํากว่านัน้ ด้วยเหตนีุบ้ริษัทได้มีมาตรการลดความเสี่ยงของอตัราดอกเบีย้ท่ีมีความผนัผวน โดยการออกหุ้นกู้ ระยะ
ยาวท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมเดิมบางส่วนท่ีคิดเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัและมีต้นทุนดอกเบีย้ท่ีสงูกว่า 
รวมถึงการออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต่ํา เพ่ือให้สามารถควบคมุต้นทุนอตัราดอกเบีย้ของบริษัทให้อยู่ในระดบั
เหมาะสม 

ทัง้นี ้ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน  417.2  ล้านบาท และเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจํานวน 2,442.4 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 2,859.6 ล้านบาท ท่ีเป็นภาระหนีส้ินท่ีอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบีย้ โดยถ้าอตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 ต่อปี บริษัทอาจจะมีภาระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ประมาณ 28.6 ล้านบาทต่อ
ปี 

สําหรับความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการซือ้ท่ีอยู่อาศยัของผู้บริโภคนัน้ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากการกู้
ซือ้บ้านเป็นการกู้ ยืมระยะยาว การปรับขึน้ลงของอตัราดอกเบีย้จึงสง่ผลตอ่ยอดผ่อนชําระรายเดือนไม่มากนกั อีกทัง้ผู้บริโภคได้
มีการชําระเงินดาวน์ไปแล้วส่วนหนึ่ง นอกจากนี ้บริษัทก็สามารถจดัข้อเสนอพิเศษด้านอตัราดอกเบีย้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 
อีกทัง้การมีสินค้าหลายระดบัราคาซึ่งเน้นท่ีกําลงัซือ้จริงของผู้อยู่อาศยัจริงเป็นหลกั ก็เป็นสว่นท่ีช่วยลดผลกระทบของความผนั
ผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีมีต่อผู้ซือ้ด้วย 
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3.3.2   ความเสี่ยงจากการท ี่บริษัทต้องดํารงอ ัตราส่วนหนีส้ ินสุทธ ิต่อ ส่วนของผู้ถ ือหุ้นให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี่
ระบุไว้ในข้อกาํหนดสิทธ ิฯ   

 บริษัทมีหน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิท่ีจะต้องดํารงหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าท่ีท่ีผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องปฏิบัติ  ข้อ 6.2.11 เง่ือนไขทางการเงิน สําหรับหุ้ นกู้
ดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่ 

1) หุ้นกู้ ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ท่ีผู้ ออก
หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด  

รวมถึงบริษัทมีหน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิท่ีจะต้องดํารงหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบติั ข้อ 6.2.11 เง่ือนไขทางการเงิน  ระบุให้หนีส้ิน
สทุธิท่ีนํามาคํานวณต้องหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 
สําหรับหุ้นกู้  ข้อ 2) – 5) และ 7) - 8) ได้แก่ 

2) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 
3) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ท่ีผู้ออกหุ้น

กู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด   
4) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  
5) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  
6) หุ้นกู้ มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ท่ี

ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 
7) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
8) หุ้ นกู้ ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชุดท่ี 2 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
9) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

 และบริษัทมีหน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิท่ีจะต้องดํารงหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ 7.2 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบติั ข้อ 7.2.12 เง่ือนไขทางการเงิน ระบใุห้หนีสิ้นสทุธิท่ี
นํามาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน 
สําหรับหุ้นกู้  ข้อ 6) 

 และบริษัทมีหน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิท่ีจะต้องดํารงหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบติั ข้อ 6.2.12 เง่ือนไขทางการเงิน ระบใุห้หนีสิ้นสทุธิท่ี
นํามาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน 
สําหรับหุ้นกู้  ข้อ 9) 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทดํารงอตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 2.77 เท่า (ตามหน้าท่ี
ในข้อกําหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11 สําหรับหุ้ นกู้ ข้อ 1) และ ได้ดํารงอัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น เท่ากับ 2.69 เท่า 
สําหรับหุ้นกู้  ข้อ 2) - 9) ตามหน้าท่ีในข้อกําหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11 ข้อ 6.2.12 และ ข้อ 7.2.12 ของหุ้นกู้ ในแตล่ะรุ่น  
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   อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดังนีคื้อ 1) แผนเพ่ิมทุน 2) แผนการชําระคืนหนีส้ถาบัน
การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนีท้ัง้ระยะสัน้และหรือระยะยาวบางส่วน เพื่อดํารงอตัราส่วนดงักลา่ว และบริษัท
ยงัมีนโยบายท่ีจะรักษาสดัสว่นหนีสิ้นตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และ โครงสร้างเงินทนุให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

 
3.4   ความเสี่ยงในเรื่ องการมีผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูลพรเจริญชยัศิลป์ จะถือ
หุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 55.0 และร้อยละ 10.8 ตามลําดบั ซึ่งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ทัง้สองกลุ่มนีมี้การรวมตวักนั
เกิดขึน้จะสามารถควบคมุเสียงของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกินคร่ึงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือ การขอมติใน
เร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือ ข้อบงัคบับริษัท ท่ีกําหนดต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน จึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่เสนอได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปฏิบติัตามข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งมัน่ในการดําเนิน
ธุรกิจตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส มีหลกัการอนมุติัรายการระหว่างกนั ซึง่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนมุตัิรายการท่ี
เก่ียวกับตนได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นก่อนทํารายงานดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)        

 

- 43 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

4. ทรัพย์สนิท ี่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1 ทรัพย์สนิของบริษัทฯ  

สินทรัพย์สําคญัของบริษัท ได้แก่ ท่ีดินในโครงการต่าง ๆ รวมทัง้สินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินงานประเภทท่ีดิน อาคาร
และอปุกรณ์สทุธิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
1) ท่ีดินคงเหลือในโครงการต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยระบุรายละเอียดโครงการ สถานท่ีตัง้  เป็นไปดงั

ตารางต่อไปนี ้
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

เอ สเปซ เกษตร 
แอทโฮม 
สวนา 9 ไร่  
ที่ดินโครงการในอนาคต 

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 12-0-54.5 168 198 

บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน ณ. 30 ธ.ค. 
2557, และบจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน  ณ. 
30  ธ.ค. 2559, บจก.แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ วนัที่ 

20 ธ.ค. 2561

190 

สวนา 4 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 60-0-39.92 266 362 บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ณ. 25  ธ.ค. 2560 - 

สวนา 5 (บางสว่น) 
ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 6-0-26.0 135 170 

บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
ณ. 25  ธ.ค. 2560 - 

อารียา แมนดารีน่า เอกมยั-รามอินทรา ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 11-2-67.3 323 385 บจก. เรียล เอสเตท แอพเพรซลั

ณ. 29 เม.ย. 2561 306 

แมนดารีนา 
เอ สเปซ เพลย์ 

ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 

0-2-38.56 14 21 
บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน 

ณ. 30  ธ.ค. 2559 และบจก.แอดวานซ์ แอพไพรซลั 
ณ วนัที่ 20 ธ.ค. 2561 

- 

เดอะ คลัเลอร์ส ติวานนท์ 
ที่ดินโครงการในอนาคต 

ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 4-1-11.2 40 53 
บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน จํากดั ณ วนัที่ 
30 ธ.ค. 2557 และ บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ 

วนัที่ 25 ธ.ค. 2559 และ 29  ธ.ค. 2560 

- 
 
 
 

เมทโทร (เกษตร) 
เดอะพาร์ที บาย อารียา 
 

ถนนวดัลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

20-1-83.2 487 530 
บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ วนัที่ 23 ธ.ค. 2560, 
บจก. เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ 

วนัที่11 พ.ค. 2561
252 
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

เดอะ คลัเลอร์ส  พรีเมี่ยม บางนา 
 

ถนนคูข่นาน-วงแหวน แขวงบางพลี
ใหญ่  สมทุรปราการ 0-0-59.7 8 8 บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน ณ วนัที่       

30 ธ.ค. 2559 

 
- 
 

เดอะ คลัเลอร์ส  บางนา กม.10 
เดอะ วิลเลจ  บางนา  
อารียา โคโม ่บางนา 
 

ถนนคูข่นาน-วงแหวน แขวงบางพลี
ใหญ่  สมทุรปราการ  7-3-53.7 34  56 

บจก. กรุงสยามประเมินคา่สินทรัพย์ ณ วนัที่ 21 ก.ย. 
2554 และ บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ ณ 

วนัที่ 30 ธ.ค. 2559 
- 

 
เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 เฟส2 
 
 

ถนนสขุมุวิท 77 เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 9-0-87.6 430 443 บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

ณ วนัที่ 30 ธ.ค. 2557  - 

เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ 
อําเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 

2-1-33.8 442 639 
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ วนัที่

26 ธ.ค. 2560 
- 

สขุมุวิท 53 ถนนสขุมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

1-1-77.2 648 798 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ วนัที่ 
12 ก.พ. 2559 

146 

ดิ เอวา  เรสซเิดนซ์ (บางสว่น) 
ที่ดินโครงการในอนาคต 
 

ถนนสขุมุวิท77 (ซอยออ่นนชุ) แขวง
สวนหลวง, เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

2-3-50.6 89 150  บจก. เอเจนซี ่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ วนัที่ 
24 ก.พ. 2560 - 
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

อารียา โคโม ่ลาดกระบงั-สวุรรณภมูิ 
ถนนร่วมพฒันา แขวงขมุทอง เขต
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 

 16-3-96.4 145  185 บริษัท โกร เอสทิเมชัน่ จํากดั 
ณ 11 ม.ค. 2556 - 

เอ สเปซ ไอ.ดี. 
เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 เฟส1 
เอ สเปซ สขุมุวิท 77 
เอ สเปซ มี บางนา 
อารียา โคโม ่วงแหวน – ราชพฤกษ์ (บางสว่น) 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 
เดอะวิลเลจ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ 
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 
เดอะวิลเลจ คอจเทจ กาญจนาภิเษก-ราช
พฤกษ์ (บางสว่น) 
อารียา เมทโทร เกษตร 
 

ถนนดินแดง แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ, ถนนสขุมุวิท77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ, ถนนคูข่นาน-วงแหวน 
แขวงบางพลีใหญ่  สมทุรปราการ, 
ถนนบางบวัทอง-สพุรรณบรุี (ทล.
340) ตําบลละหาร อําเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบรุี 
 

 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย, 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 

ถนนวดัลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

17-0-93.2 1,103 2,324 

บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัที่  
30 ธ.ค. 2559, 1 มี.ค. 2560, 2 มี.ค. 2560 และ 

3 มี.ค.2560 
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ วนัที่ 

23 ก.ย. 2560, 25 ก.ย. 2560 

349 
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

เดอะวิลเลจ คอทเทจ 
กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ (บางสว่น) 
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 
เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราช
พฤกษ์ 
เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก - ราช
พฤกษ์ 2  
เดอะ วิลเลจ  กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 
เดอะ คลัเลอร์ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก - ราช
พฤกษ์ 3 
เดอะ คลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 
เดอะ วิลเลจ  กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3 
เดอะ คลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 4 
เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3 
เดอะ คลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฟกษ์ 4 
เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3 

 
 
 
 
 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย, 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 
 
 
 
 
 
 
 

225-0-69.1 932 1,380 

บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ,  
บริษัท เพช็รสยาม แอพไพรซลั ณ วนัที่ 3 มี.ค. 2557 
และ 27 ก.ย. 2556 , บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั 

จํากดั ณ วนัที่ 15 ธ.ค. 2558,   
, วนัที่ 30 มิ.ย. 2558, วนัที่ 20 ธ.ค. 2561 และ บจก. 
เซาท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล ณ วนัที่ 22 ธ.ค. 

2557 

151 
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

ที่ดินโครงการในอนาคต 

เดอะเพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 1  
เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 

ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรุี 33-3-85.8 87 120 บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ วนัที่ 15 ม.ค. 2559  

, 5 เม.ย. 2561 
- 

อารียา โคโม ่วงแหวน – รามอินทรา (บางสว่น) 
เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – รามอินทรา 2 
(บางสว่น) 

สเุหลา่คลองหนึ่ง ซ. 15 ถนนสเุหลา่
คลองหนึง่ แยกจาก ถนนหทยั
ราษฎร์กรุงเทพมหานคร 
 

40-1-55.4 171 280 บจก. เซ้าท์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล  
ณ 3 มี.ค. 2557 

- 

อารียา โคโม ่วงแหวน – รามอินทรา (บางสว่น) 
เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – รามอินทรา 2 
(บางสว่น) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 
เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 
(บางสว่น) 
 
 

สเุหลา่คลองหนึ่ง ซ. 15 ถนนสเุหลา่
คลองหนึง่ แยกจาก ถนนหทยั
ราษฎร์กรุงเทพมหานคร 
ตําบลละหาร อําเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบรุี 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย, 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 
 

8-2-64.3 265 298 บจก. อลัทิมา แอพไพรซลั  
ณ 2 ส.ค. 2561 132 
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางสว่น) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์  2 
อารียา โคโม ่วงแหวน – ราชพฤกษ์ (บางสว่น) 
ที่ดินโครงการในอนาคต 
 

ตําบลละหาร อําเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบรุี 
 

30-0-19.2 360 558 บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซลั จํากดั  
ณ วนัที่ 17 เม.ย. 2558 - 

เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา - วงแหวนฯ     
เดอะ คลัเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ    
เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 
อารียา บริกก์ บางนา – วงแหวน   
ที่ดินโครงการในอนาคต 

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ  33-3-40.5 480 682 

บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ณ 
วนัที่ 25 ก.ย. 2557,  

บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน  
ณ วนัที่ 21 กนัยายน 2558 

 

- 

เดอะ คลัเลอร์ส รังสิต - คลอง 4 
อารียา บริกก์ รังสิต - คลอง 4 
 

เขตรังสติ คลอง 4 กรุงเทพฯ 24-1-88 261 314 บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากดั ณ วนัที่       
16 ต.ค. 2558 91 

กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ โซน 3 ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรุี 109-3-3.2 401 446 

บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั                    
ณ วนัที่ 5 ต.ค. 2560, 25 มี.ค. 2560 

 
- 
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

อารีน่า การ์เดนท์ เสรีไทย วงแหวนฯ ถนนเสรีไทย ตําบลคลองกุ่ม อําเภอ
บงึกุ่ม กรุงเทพฯ 4-0-9.2 110 218 

บจก. จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี ้              
ณ วนัที่ 13 ม.ค. 2559 

 
- 

เดอะ วิลเลจ หทยัราษฎร์ -วงแหวนฯ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร  26-0-57 260  315 บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน              

ณ วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 126 

เดอะ วิลเลจ รังสิต วงแหวน 
อารียา บริกก์ รังสิต วงแหวน 
เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต วงแหวน 
อารียา บริกก์ รังสิต วงแหวน 2 

ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา   
จงัหวดัปทมุธานี 

80-0-43.8 672 792 บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน              
ณ วนัที่ 9 พ.ย. 2559 

110 

อารียา โคโม ่บางนา วงแหวน 2 
เดอะ คลัเลอร์ บางนา วงแหวน 2 
ที่ดินโครงการในอนาคต 

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี,
บางพลี(บางพลีใหญ่) จงัหวดั
สมทุรปราการ 

33-2-78 109 209 บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน              
ณ วนัที่ 23 ก.พ. 2560  

เดอะ วิลเลจ  บางนา วงแหวน 3 
เดอะ คลัเลอร์ บางนา วงแหวน 3 
เดอะ คลัเลอร์ บางนา วงแหวน 4 
ที่ดินโครงการในอนาคต 

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี,
บางพลี(บางพลีใหญ่) จงัหวดั
สมทุรปราการ 

60-1-7 331 362 
บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 ณ 19 ต.ค. 2560, 12 มี.ค. 2561 320 

อารียา โคโม ่พรีโม ่บางนา วงแหวน  
ที่ดินโครงการในอนาคต 

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 42-0-35 288 326 บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากดั ณ วนัที่       

12 มี.ค. 2561, 27 มิ.ย. 2561 103 
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ชื่อโครงการ  ที่ตัง้โครงการ  
เนือ้ท ี่คงเหลือ

ท ัง้หมด  
(ไร่) 

มูลค่าที่ดนิและต้นทนุ
พ ัฒนาที่ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ .ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี่ดนิ
1 ณ. 31 ธ .ค. 2561

(ล้านบาท) 

ประเมนิโดย 
วันที่ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ  
ณ. 31 ธ .ค. 

2561 
(ล้านบาท) 

เอ สเปซ เมกา 
 

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 4-1-16.1 294 325 บจก. กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน              

ณ วนัที่   9 ต.ค. 2560 131 

เอ สเปซ เมกา 2 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 3-2-0 201 275 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ 

วนัที่ 20 ก.พ. 2561 102 

หมูบ่้านอารียา สวนา 3 
ดิ เอวา  เรสซเิดนซ์ (สว่นที่เหลือ) 
ที่ดินโครงการในอนาคต โซนลาดปลาเค้า 

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ, 
ถนนสขุมุวิท77 (ซอยออ่นนชุ) แขวง
สวนหลวง, เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร, 
ถนนวดัลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

58-3-53.82 1,712 1,971 

บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 ณ 25 ธ.ค. 2560, บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 

แอฟแฟร์ส ณ วนัที่ 24 ก.พ. 2560 และ 
บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

ณ 25 ธ.ค. 2560 

1,5003 

ที่ดินโครงการในอนาคต โซนพทัยา ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรุี 

37-2-49.9 226 250 บจก. โกร เอสทิเมชัน่ 
ณ วนัที่ 29 ก.ย. 2560 

158 

รวมมูลค่าโครงการ /สนิทรัพย์ท ัง้สิน้   11,492 15,443  4,1674 
 
หมายเหต ุ:     1ราคาประเมินเป็นราคาที่ที่ปรับมาจากราคาประเมินที่ดิน ตามที่ผู้ประเมินราคาได้ประเมินตามสภาพ ณ วนัประเมิน ด้วยคา่พฒันาที่จ่ายเพิ่มตัง้แตว่นัที่ประเมินจนถงึวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 หกัด้วยมลูคา่ที่ดินที่โอนให้ลกูค้าแล้วตามราคาประเมินที่ปรับใหม่ 
2 มีพืน้ที่รวม 59-0-25.5ไร่ ซึง่รวมบอ่นํา้ประมาณ 45 ไร่  
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3เป็นหลกัประกนัหุ้นกู้บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด หุ้นกู้ มีมลูคา่คง
ค้าง 1,500 ล้านบาท 
4เงินกู้คงเหลือหมายถึงหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้คงเหลือของบริษัทจากการนําสินทรัพย์ที่ระบใุนตารางดงักลา่วไปใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับสินเชื่อธนาคาร และหุ้นกู้  เงินกู้คงเหลอื 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 ในตารางไม่เท่ากบัมลูคา่เงินกู้คงเหลือ ณ วนัที่ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ในงบการเงินของบริษัท  เนื่องจากรวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้โครงการจากสถาบนัการเงินใน
รูปตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 247 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลู ซึง่รายการตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วแสดงไว้ในงบการเงินของบริษัท ในรายการเงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และมีการรวมหุ้นกู้  1,500 ล้านบาท แตไ่ม่รวมเงินกู้ ค่าก่อสร้างสํานกังานใหญ่จํานวน 43 ล้านบาท และไม่ได้หกั
บญัชีพกัโอนเงินกู้ จํานวน 21 ล้านบาท 
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- 48 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

2) มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หลกัประเภท ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัท ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 แสดงไว้ใน
ตารางดงัต่อไปนี ้

 
 สินทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  สถานที่ต ัง้ กรรมสิทธ ิ์ 

กรรมสิทธ ิ์
กลุ่มบริษัท
ส่วนที่
ปลอด
ภาระ
ผูกพ ัน 

ภาระผูกพ ัน
เป็น

หลักประกัน
กับสถาบัน
การเงนิ  

ภาระผูกพ ัน 
ตามสัญญา
เช่าการเงนิ  

ราคาทุน
สุทธ ิ 

 

ท่ีดิน1 โครงการต่างๆ บริษัทและบริษัทย่อย 170 - - 170

อาคารและงานระบบ โครงการต่างๆ บริษัทและบริษัทย่อย 28 - - 28
สว่นปรับปรุงอาคารเช่า สาํนกังานใหญ่ บริษัทและบริษัทย่อย 1 - - 1
อาคารคลบัเฮ้าส์และ
อาคารชัว่คราว 

สาํนกังานใหญ่ บริษัทและบริษัทย่อย 10 - - 10

เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้และ
เคร่ืองใช้สํานกังาน 

สาํนกังานใหญ่และ
โครงการต่าง ๆ 

บริษัทและบริษัทย่อย/
สถาบนัการเงิน 

50 - 9 59

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ
ก่อสร้าง 

สาํนกังานใหญ่และ
โครงการต่าง ๆ 

บริษัทและบริษัทย่อย/
สถาบนัการเงิน 

42 - 1 43

ยานพาหนะ โครงการต่างๆ บริษัทและบริษัทย่อย/
สถาบนัการเงิน 

- - 30 30

งานระหวา่งก่อสร้าง สาํนกังานใหญ่และ
โครงการต่าง ๆ 

บริษัท 1 - - 1

รวม  302 - 40 3422

หมายเหต ุ:  ที่ดนิ1 หมายถงึ ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของคลบัเฮาส์โครงการตา่งๆของบริษัท เป็นสว่นท่ีปลอดภาระผกูพนัทัง้จํานวน  

2 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทมีราคาทนุสทุธิรวม 342 ล้านบาท โดยมี
สว่นท่ีปลอดภาระผกูพนัจํานวน 302 ล้านบาท และ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าการเงิน 40 ล้านบาท 

 
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท (“ผู้ เช่า”) ทํา

สัญญาเช่าเพ่ือเช่าท่ีดิน (“ทรัพย์ท่ีเช่า”) จากคณะกรรมการของบริษัทสอง ท่าน (“ผู้ ให้เช่า”) เพ่ือนํามาก่อสร้างอาคาร
สาํหรับใช้เป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท สญัญาเชา่นีมี้ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนการเช่า 

  ณ ปัจจบุนั บริษัทและผู้ ให้เช่าท่ีดินท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ได้มีข้อสรุปเป็นการชดัเจนว่าผู้ ให้เช่าและผู้ เช่ายินยอมตก
ลงต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้อีก 10 ปี ส่วนเร่ืองการกําหนดราคาค่าเช่าในปีท่ี 11 ถึงปี ท่ี 20 จะตกลงค่าเช่ากันใหม่ใน
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ราคาตลาดหรือราคาท่ีเหมาะสมต่อไป และหากผู้ เช่าประสงค์ท่ีจะเช่าท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าตามท่ีระบุในบนัทึกข้อตกลง เม่ือครบกําหนดอายกุารเช่าหรือครบกําหนดอายสุญัญาเช่าท่ีจะได้มีการต่ออายุกนั
ออกไปไม่ว่าก่ีคราวก็ตาม หรือสญัญาได้เลิกกนัโดยความผิดของผู้ เช่า  ผู้ เช่าจะต้องจดัการทรัพย์ท่ีเช่าให้กลบัคืนสภาพเดิม
เสมือนก่อนมีการเช่า และจะต้องรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดท่ีสร้างบนทรัพย์ท่ีเช่า หากครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ เช่าไม่
รือ้ถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกไป หรือรือ้ถอนและขนย้ายทรัพย์สินยงัไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดงักล่าว ผู้ เช่าตกลงให้ส่ิง
ปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นส่วนควบของท่ีดินทรัพย์ท่ีเช่ารวมถึงทรัพย์สินท่ีอยู่ในสิ่งปลูกสร้างและในทรัพย์ท่ีเช่าตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่าทนัทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนีห้ากผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์รับสิ่งปลกูสร้างดงักล่าวไว้ ผู้ เช่ายัง
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตา่งๆ เช่น คา่รือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างให้แก่ผู้ ให้เช่าตามท่ีระบใุนบนัทกึข้อตกลง  

การยินยอมต่ออายุสญัญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 10 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและอายสุญัญาเช่าของสญัญาเช่าดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัท กล่าวคือ ตวัเลขในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 จนถึงงบการเงินรวมประจําปี 2558 ตวัเลขยังคง
เดิม เพียงแต่การจดัประเภทรายการจะเปลี่ยนแปลงไปโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
อาคารสทุธิ จํานวน 153.41 ล้านบาท และ 161.96 ล้านบาท ในหมวดท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ได้ถกูจดัประเภทรายการ
ใหม่ (Reclassify) เป็น อาคารบนท่ีดินเช่า ทัง้นีก้ารปรับปรุงรายการดงักล่าว บริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ยอดรวมของสินทรัพย์รวมจํานวน 12,861.19 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 จํานวน 11,956.52 ล้านบาท ยงัคงเท่าเดิม  

อย่างไรก็ตามรายการอาคารบนท่ีดินเช่าจะถูกเปลี่ยนช่ือเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - อาคารบนท่ีดินเช่าโดยยอด
ยงัคงเดิม และค่าเส่ือมราคาของอาคารบนท่ีดินเช่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะถูกแก้ไขช่ือบัญชีใหม่เป็น ค่าเช่า 
ทัง้นีร้ายการดงักล่าวจดัอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร อนึ่งตวัเลขในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 บริษัทได้บันทึกค่าตดัจําหน่ายอาคารบนท่ีดินเช่าด้วยรายการค่าใช้จ่ายตดัจ่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน จํานวน 8.55 
ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามลําดบั แต่เปิดเผยเป็นค่าเสื่อม
ราคาในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 14 หากมีการแก้ไขปรับปรุงรายการเป็นรายการค่าเช่า ยอดรวมของค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจําหน่ายจะลดลงจากจํานวน 50.13 ล้านบาท เป็น 41.58 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
ยอดรวมจะลดลงจากจํานวน 40.22 ล้านบาท เป็น 33.02 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ลดลงด้วยการ
ปรับปรุง (Reclassify) ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สินเป็นรายการค่าเช่าจํานวน 8.55 ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท 
ตามลําดบั สว่นรายการค่าเช่าจะถกูเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพ่ิมขึน้ด้วยจํานวนปรับปรุง ทัง้นีกํ้าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2558 จํานวน 216.69 ล้านบาทและสําหรับปี 2557 จํานวน 44.25 
ล้านบาท ยงัคงเท่าเดิม  

 ณ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - อาคารบนท่ีดินเช่า ได้ถูกเปิดเผยด้วยช่ือบัญชีหมวด “ค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้า” ตามงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดรวม 144.87 ล้านบาท ปรับลดลงจาก 153.41 ล้าน
บาท ณ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยรายการค่าใช้จ่ายตดัจ่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งเปิดเผยเป็นค่าตดัจําหน่ายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อท่ี 14 และรวมอยู่ในรายการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายในหมวดคา่ใช้จ่ายในการบริหาร หากมี
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การแก้ไขปรับปรุงรายการเป็นรายการค่าเช่า ยอดรวมของค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายจะลดลงจากจํานวน 53.38 
ล้านบาท เป็น 44.83 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และยอดรวมจะลดลงจากจํานวน 50.13 ล้านบาท เป็น 
41.58 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ลดลงด้วยการปรับปรุง (Reclassify) ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้
ทรัพย์สินเป็นรายการค่าเช่าจํานวน 8.55 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนรายการค่าเช่าจะถูกเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินเพ่ิมขึน้ด้วยจํานวนปรับปรุง ทัง้นีกํ้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2559 จํานวน 
263.34 ล้านบาทและสําหรับปี 2558 จํานวน 216.69 ล้านบาท ยงัคงเท่าเดิม  

 
ทัง้นีใ้นงบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทได้แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินเร่ือง

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในหัวข้ออาคารบนท่ีดินเช่า เปลี่ยนเป็น “ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า”และตัดจําหน่ายตามอายุของ
อาคารบนท่ีดินเช่าท่ีคาดว่าจะให้ประโยชน์ 20 ปี” แล้ว แต่จะเปิดเผยรายการตัดจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าเช่า 
(Reclassify) รายการบญัชีให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป
ในงบการเงินประจําปี 2560   

4.2 นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อย  
 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักและธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท หากมีธุรกิจใดท่ีน่าสนใจและมีผลตอบแทนดี บริษัทก็อาจพิจารณาเข้าลงทุน โดยการเข้าลงทุนดงักล่าว
จะต้องคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามแต่ประเภทของธุรกิจนัน้ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น และ
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นสําคญั 
 ในปี  2547 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท อารียา เซอร์วิส จํากัด เป็นจํานวน 10 ล้านบาท โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้บริการหลงัการขายด้านอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีเ้พราะบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของลกูค้าในความ
ต้องการท่ีจะได้รับการบริการจากบคุลากรซึง่ได้มาตรฐาน 
 ในปี 2550 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท วนั อพั จํากัด เป็นจํานวนเงิน 7 ล้านบาท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้วยวิวฒันาการท่ีทนัสมยัให้กบัโครงการตา่งๆของบริษัทและลกูค้าทัว่ไป   
 ในปี 2551 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทวนัอพั จํากดั จากบริษัท เอส. ไลท์ คอนกรีต จํากดั ทําให้บริษัทถือหุ้น
ของบริษัทวนัอพั จํากัด เพ่ิมเป็นร้อยละ 99.99 โดยท่ีชําระค่าหุ้นครบจํานวนรวม 60 ล้านบาทเต็มจํานวนทุนจดทะเบียน
แล้ว 

นอกจากนัน้บริษัทได้ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย 2 แห่งใหม่ คือ บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จํากัด และบริษัท 
คลูสเปซ จํากดั เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน และรองรับการขยายตวัของบริษัท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2552 
บริษัท คลูสเปซ จํากดั ได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากเดิม บริษัท อารียา ดเีวลลอปเม้นต์ จํากดั 

ในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง จํากัด เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และรองรับการขยายตวัของบริษัทเพ่ิมเติม 
             ในปี 2553 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ชิลล์สเปซ จํากัด เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และรองรับการขยายตวัของบริษัทเพ่ิมเติม 
             ในปี 2557 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อารียา คอนวิเน่ียน สโตร์ จํากดั เพ่ือขยายไปยงัธุรกิจ
ค้าปลีก 
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             ในปี 2558  ไม่มี  
             ในปี 2559  ไม่มี  
             ในปี 2560 บริษัท อารียา คอนวิเน่ียน สโตร์ จํากดั เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท  อารียา ฮอลพิทอลลิตี ้จํากดั เพ่ือทํา
ธรุกิจร้านอาหารและบริการ 

ในปี 2561  ไม่มี 
 
 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
            

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ท่ีมีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มีคดีท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยา่งมีนยัสําคญัท่ีไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 

ในระหว่างปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการถกูบริษัทอ่ืนและบคุคลธรรมดา
ฟ้องร้องรวมส่ีคดี จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้องและอาจเรียกได้เป็น
จํานวนเงิน 75.76 ล้านบาท ขณะนีค้ดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมีสองคดีท่ีศาลชัน้ต้นได้พิพากษาให้
บริษัทชําระเงินเป็นจํานวนเงินรวม 15.03 ล้านบาท ซึง่บริษัทอยูร่ะหวา่งอทุธรณ์คําพิพากษา 

  อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัท คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญั ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ได้
บนัทกึประมาณการหนีส้ินสําหรับผลเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคดีดงักล่าวไว้ในงบการเงิน 
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6.ข้อมูลท ั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น  

 
 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “อารียา”) ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทจดัสรรท่ีดินเพ่ือขาย และรับจ้างปลกูสร้างบ้านซึง่เป็นโครงการบ้านเด่ียว และขายบ้านสร้างก่อนขาย ทัง้บ้านเด่ียว 
คอนโดมีเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ รวมไปถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุระหว่างก่อสร้าง บริษัทยงัให้
ความสําคญัในการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัท่ีมีความครบวงจร จึงได้เร่ิมมีการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจศนูย์การค้า
หรือคอมมิวนิตีม้อลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรมซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการดําเนินการ
อยู่รวมทัง้สิน้ 62 โครงการ (ไม่รวมคอมมิวนิตีม้อลล์) โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ท่ีทํางานมาแล้วระยะหนึง่ประกอบกบัมี
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี หรือ       เป็นเจ้าของกิจการ หรือทําวิชาชีพอิสระ และมีความต้องการท่ีอยู่อาศยัในเขตเมือง 
เป็นโครงการท่ีมีความทันสมัย มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสูง ซึ่งหากรวมทุกโครงการของบริษัทจะมีมูลค่าโครงการรวม
ทัง้สิน้ 42,902 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการคอมมนิูตีม้อลล์) 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
   
ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
   
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

10310 
   
ทะเบียนบริษัทเลขท่ี : 0107546000431 
   
โฮมเพจบริษัท : http://www.areeya.co.th/ 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการคอนโดมีเนียม เอสเปซ www.aspace.co.th 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการทาวน์เฮ้าส์ เดอะ คลัเลอร์ส www.thecolors.co.th 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการวิลเลจทาวน์ www.areeya.co.th/villagetown 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการบ้านเด่ียว www.areeya.co.th/singlehome 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการคอมมิวนิตีม้อลล์ www.pickadailybkk.com 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริการรับฝากซือ้/ขาย/เช่า www.areeyaagent.com  
 

โทรศพัท์ : 02-798-9999, 1797 

โทรสาร : 02-798-9990 
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ทนุจดทะเบียน : หุ้นสามญั 1,200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียน
ทัง้สิน้ 1,200,000,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 980,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
   
ผู้สอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  

178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาช่ืน20) 
ถนนประชาช่ืน บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท์ 02-596-0500 โทรสาร 02-595-0567 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
 

: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009-9000  
โทรสาร : 0 2009-9991 
SET Contact center: 0 2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย : สาํนกังานกฎหมายคณุธรรมทนายความ  
72/2-3 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั ซอยธรรมนญูสขุ  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02-274-7529-30 โทรสาร 02-274-7638 

 
สถาบนัการเงิน 
ท่ีติดตอ่เป็นประจํา 

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
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บุคคลอ้างองิอ ื่นๆ    
นายทะเบียน    

- หุ้นสามญั 

- หุ้นกู้   

:        

ช่ือหุ้นกู้  

 

นายทะเบียน 

หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2558 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบกําหนด (ไถ่ถอนครบทัง้จํานวนแล้ว ณ วนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ.
2561) 

 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบกําหนด 

หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2559 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  

หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560     
ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 

หุ้นกู้ มีประกนัของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
2/2560  ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่
ถอนได้ก่อนครบกําหนด  
 

หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 
ชดุท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  
 

หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
 

หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
 

หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2561 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

 
 
                                                         
 

  1บริษัทและบริษัทยอ่ยของอารียา                 2คําจํากดัความของลกูค้ากลุม่เปา้หมาย 
ARY    หมายถึง  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)   AA = โครงการท่ีมีระดบัราคา 8 ล้านบาทขึน้ไป 
AMM  หมายถึง  อารียา แมนเนจเม้นต์ จํากดั    AB = โครงการท่ีมีระดบัราคา 5-8 ล้านบาทขึน้ไป 
COL  หมายถึง  บริษัท คลูสเปซ จํากดั     AC = โครงการท่ีมีระดบัราคา 3-5 ล้านบาทขึน้ไป 
CHS หมายถึง บริษัท ชิลล์สเปซ จํากดั    BA = โครงการท่ีมีระดบัราคา 2-3 ล้านบาทขึน้ไป 
WHL         หมายถึง บริษัท ไวต์ลิฟวิง จํากดั    BB = โครงการท่ีมีระดบัราคา 1-2 ล้านบาทขึน้ไป 
 
  * ยอดขายแล้วท่ีระบไุว้ในตาราง หมายรวมถงึ ยอดขายให้กบัลกูค้าท่ีได้ทําสญัญาซือ้แล้ว ทัง้ท่ีโอนกรรมสทิธ์ิแล้วและยงัไมไ่ด้โอน 
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ส่วนท ี่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ  
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืห ุ้น  
 

 
7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถ ือหุ้น  
  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ชําระแล้วจํานวน 980,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
7.2 ผู้ถอืห ุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายช่ือและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกท่ีปรากฏในสมดุจดทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท (จํานวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ยงัคงมีจํานวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดงันี ้
 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ลาํดับ ชื่อผู้ถอืห ุ้น  จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1  กลุม่ตระกลูเลาหพนูรังษี1 539,264,696 55.0 
2  กลุม่ตระกลูพรเจริญชยัศิลป์ 105,522,600 10.8
3  PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. .LTD. 60,000,000 6.1 
4 นางสาว ฐิติพร  อศัวรักษาวงศ์ 48,825,000 5.0 
5  นางพชัรนนัท์  ภิญโญชยัอนนัต์ 46,310,000 4.7 
6  นางสาวกลัญา  ศรีเสมอ 46,223,900 4.7 
7 นายฐกร  นิติปัญญาวฒิุ 27,450,000 2.8 
8 นายอํานาจ จนัทร์ทนพุงศ์ 21,179,000 2.2 
9  นายวีรศกัด์ิ  คนุผลิน 20,000,000 2.0 
10 นางนิภาพฒัน์  โรมรัตนพนัธ์ 19,400,000 2.0 

 รวม 934,175,196 95.3 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 กลุม่ตระกลูเลาหพนูรังษีประกอบด้วย (1) นายวิศิษฎ์ เลาหพนูรังษี ถือหุ้นจํานวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของทนุท่ีเรียกชําระ
แล้วของบริษัท (2) นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจํานวน 132,031,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของทนุที่เรียกชําระแล้วของบริษัท และ (3) 
นางสาวพทัธมล เลาหพนูรังษี ถือหุ้นจํานวน 86,336,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของทนุที่เรียกชําระแล้วของบริษัท 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ ื่น  
 ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและ/หรือไม่ระบช่ืุอ มีและ/หรือไม่มีหลกัประกนั มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อย
สิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศใน
จํานวนเทียบเท่า อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ
ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.95 ต่อปี และมี
กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี   

 เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยท่ีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.85 ต่อปี และมีกําหนดชําระ
คืนภายใน 3 ปี ทัง้นีบ้ริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด โดยได้มีการนําเงินจํานวน 989 ล้านบาท จากการ
ออกหุ้นกู้ครัง้นี ้ไปชําระหุ้นกู้ ท่ีออกเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 เต็มจํานวน  

 
               ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า อัตรา
ดอกเบีย้ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลาย
ชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท  โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.40 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืน
ภายใน 1 ปี 6 เดอืน 3 วนั (ปัจจบุนัได้ไถ่ถอนแล้ว ณ วนัท่ี 5 ตลุาคม 2559) 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้ นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท  โดยมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีในปีท่ี 1ท่ีร้อยละ 5.50 ต่อปี และอัตรา
ดอกเบีย้คงท่ีในปีท่ี 2-3 ท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนภายใน 2 ปี 11 เดือน 28 วัน ทัง้นีบ้ริษัท
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 วนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
หรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวน
เทียบเท่า อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุ
เดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 
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 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,353.20 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.45 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืน
ภายใน 3 ปี  

 เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้
คงท่ีร้อยละ 5.40 ตอ่ปี และมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี 11 เดือน 26 วนั  

 เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 646.80 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ2 ปี 9 เดือน โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.0 ตอ่ปี 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่
ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือ
หลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 654.5 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ3 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 1,500 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่
ด้อยสิทธิ มีหลกัประกัน อายุ 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
หรือผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 842.3 ล้านบาท ดงันี ้
1) หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ3 ปี 5 เดือน 30 วนั โดยมี

อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.95 ตอ่ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จํานวน 634.2 ล้านบาท 
2) หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทยอยชําระคืนเงินต้น อาย ุ3 ปี 

5 เดือน 30 วนั โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จํานวน 208.1 
ล้านบาท 

 เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 250 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ3 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.05 ต่อปี ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2564 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 166.6 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้
ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  อายุ 4 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.05 ต่อปี ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
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 หุ้นกู้และตั๋วแลกเงนิท ี่ยังไม่ครบกาํหนดชาํระ ณ 31 ธันวาคม 2561 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีห ุ้นกู้  ตั๋วแลกเงนิท ี่ยังไม่ครบกาํหนดชาํระดังนี ้ ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

1.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 1,353
2.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ท่ี
ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

1,000

3.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 647
4.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 654
5.หุ้นกู้ มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2563 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

1,500

6.หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 2 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

31

7.หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 3 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

31

8.หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 4 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

749

9.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 250
10.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 167
11.ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยอายไุม่เกิน 270 วนั 131

รวม 6,513 
 
7.4 นโยบายการจ่ายปันผล  

 
 คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทท่ี
กฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึน้อยู่กับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เป็นเงิน
สดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 980,000,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 39,200,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 
2561 
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ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็นเงิน
สดในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 980,000,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 49,000,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 
2560 

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนัน้ บริษัทไม่ได้กําหนดอตัราสว่นในการจ่ายไว้แต่อย่าง
ใด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมการของบริษัทย่อยนัน้ๆจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็น
กรณีไป 
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8.  โครงสร้างการจดัการ  
  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯมีนโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือ

คณะกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านทาง website ของบริษัทฯ และการเสนอช่ือจากบุคคลอ่ืน โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้ เสนอ การ
พิจารณาคดัเลือกกรรมการนัน้จะพิจารณาจาก คณุสมบติัและประวติัการทํางานท่ีเหมาะสมกบัตําแหน่ง และมีความเป็นอิสระ
เพียงพอในการทําหน้าท่ีกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

โดยข้อมลูของกรรมการและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั และแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 และ 3 โดยผังโครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี ้

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท   
 

คณะกรรมการบริษัท  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ประกอบด้วย 
ลาํดับ                  รายชื่อ         ตาํแหน่ง การเข้าร่วม

ประชุม/การ
ประชุมท ัง้หมด
ของปี 2561 

1 นายวิศิษฎ์   เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 5/5
2 นายวิวฒัน์  เลาหพนูรังษี กรรมการ 5/5
3 
4 

นางนิภาพฒัน์    
นายทนั                

โรมรัตนพนัธ์ 
เทียนสวุรรณ 

กรรมการ 
กรรมการ 

5/5 
5/5 

5 นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ* 4/5* 
6 นายวนัชยั  ตนัติกลุ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
7 นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการอิสระ 5/5
8 นายสมพล  เทียนสวุรรณ กรรมการอิสระ 5/5

จาํนวนครัง้ของการประชุมในปี 2561 5
*นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561       
  
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี 
และประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ กรรมการหนึ่งในสองคนนี ้ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ หรือ นาย
ทนั เทียนสวุรรณ หรือนายอาชวนั  เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
มีจํานวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 
ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การ

ประชุมท ัง้หมดของปี 
2561 

1 นายวนัชยั ตนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12
2 
3 

นายปรีชา 
นายสมพล 

บณุยกิดา
เทียนสวุรรณ 

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ 

12/12
12/12 

จาํนวนครัง้ของการประชุมในปี 2561 12 
   
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพ่ือสอบทานข้อมูลทางการเงินท่ี
เสนอแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอื่น 
 

คณะกรรมการบริหาร    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  
ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมท ัง้หมดของ
ปี 2561 

1 นายวิศิษฎ์ เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการบริหาร 16/17                 
2 นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี กรรมการบริหาร 16/17                 
3 นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการบริหาร 16/17                 
4 นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการบริหาร 17/17                
5 นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการบริหาร 11/17*                

จาํนวนครัง้ของการประชุมในปี 2561 17 
*นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561       
 
 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอํานาจดงักล่าว
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ทํากับบริษัท (ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 
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คณะกรรมการในบริษัทย่อย 
 

 บริษัท อารียา เซอร์วสิ จาํกัด  
ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง

1. 
2. 

นายวิศิษฎ์ 
นายวิวฒัน์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ

 
  บริษัท วันอ ัพ  จาํกัด  

ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายวิวฒัน์ 
นายวิศิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
 บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จาํกัด  

ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายวิวฒัน์ 
นายวิศิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
บริษัท คูลสเปซ จาํกัด  
ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

1. 
2. 

นายวิวฒัน์ 
นายวิศิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 
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บริษัท ไวต์ลฟิวงิ จาํกัด  
ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

1. 
2. 

นายวิวฒัน์ 
นายวิศิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
  บริษัท ชลิล์สเปซ จาํกัด  

ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายวิวฒัน์ 
นายวิศิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
               บริษัท อารียา ฮอสพทิอลลิตี ้จาํกัด 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง
1. 
2. 

นายวิวฒัน์ 
นายวิศิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 
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 8.2 ผู้บริหาร    
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทมี จํานวนทัง้สิน้ 13 ท่าน ประกอบด้วย  
 

ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี กรรมการบริหาร
3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการบริหาร
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการบริหาร
5. นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จดัการสายงานก่อสร้าง 
6. นางสาวสชุาญา  รัตนไชยพนัธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงินปฏิบติัการ 

 
หมายเหต ุ: ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสีร่ายแรกนบัตอ่จาก
กรรมการผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายรวมถึงผู้ ดํารง
ตําแหนง่ในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า
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ผังองค์กร  บริษัท  อารียา พรอพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานการตลาด
และภาพลกัษณ์องคก์ร

ฝ่ายการขายและการตลาด

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและ
ภาพลกัษณ์องคก์ร

สายงานก่อสร้าง

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายจดัซื้อ

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง  (แนวสูง)

อาชวนั เอี่ยมไพบูลยพ์ันธ์ (SFEVP)

ฝ่ายบญัชีและการเงินปฏิบตัิการ 

ฝ่าย Digital & Innovation

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อและการโอน

สายงานสนับสนุน

ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

ฝ่ายประสานงานราชการ

Strategic Business Unit สํานกัเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง  (แนวราบ)

ฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน

ฝ่ายประเมินราคาและออกแบบเทคนิค
เชิงวิศวกรรม

ฝ่ายบริหารงานหลงัการขาย - แนวราบ

ฝ่ายบริหารงานหลงัการขาย - แนวสูง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและจัดต ั้ง
มาตรฐานโครงการ

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ  

สายงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ

สุชาญา รัตนไชยพนัธ์ (EVP) จิรโรจน์  วงศ์เลิศธนกิจ (EVP)

ฝ่ายธุรการและทรัพยส์ิน

Company Secretary
อาณัติ ปิ่นรัตน์ 

ฝ่ายการเงิน

Corporate Finance Committtee

สายงานบญัชีและการเงิน

ฝ่าย Call Center

CEO
วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
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กรรมการผู้จัดการ  

กรรมการผู้จดัการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์  เลาหพนูรังษี 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายอาณัติ  ป่ินรัตน์ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมทัง้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบติั รวมไปถึงรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
การประชุมผู้ ถือหุ้ น ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 
ทัง้นี ้ประวติัยอ่และข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
1.1 คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 
ใน 2561 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการมีดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง จาํนวน  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายวิศษิฎ์ 
นายวิวฒัน์ 
นางนิภาพฒัน์ 
นายทนั 
นายอาชวนั 
นายวนัชยั 
นายปรีชา 
นายสมพล 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 
โรมรัตนพนัธ์ 
เทียนสวุรรณ 
เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ 
ตนัตกิลุ 
บณุยกิดา 
เทียนสวุรรณ 

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     - 
     - 
     - 
     - 
     - 

660,000  
660,000  

 660,000  
 
 

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ ในรูปเบีย้ประชุมและบําเหน็จกรรมการ ส่วนกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งคณะ
กรรมการบริหารจะมีเงินเดือนประจํา แตจ่ะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 
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 1.2 คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้ตา่งหาก.สว่น
คา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหวัข้อนีแ้ล้ว).มีคา่ตอบแทนรวมเงินเดือน.โบนสัและเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพรวม
ทัง้สิน้ 81.3 ล้านบาท   
 

 2. ค่าตอบแทนอื่น 
     -ไม่มี-  
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8.5 บุคลากร  
 

บริษัทมีพนักงานทัง้หมด 619 คน (บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561) โดยใน ปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน จํานวนทัง้สิน้ 443.6 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนสั 
กองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 
ลาํดับ ฝ่ายงาน จาํนวน  

1 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 175 
2 ฝ่ายจดัซือ้ 8 
3 ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพและจดัตัง้มาตรฐานโครงการ 16 
4 ฝ่ายประเมินราคาและออกแบบเทคนิคเชิงวิศวกรรม 10 
5 ฝ่ายการขายและการตลาด 93 
7 ฝ่ายบริหารงานหลงัการขาย – แนวราบ 55 
8 ฝ่ายบริหารงานหลงัการขาย - แนวสงู 42 
9 ฝ่ายบญัชีและการเงินปฏิบติัการ 23 

10 ฝ่ายการเงิน  9 
11 ฝ่าย Digital & Innovation 15 
12 ฝ่ายธรุการและทรัพย์สิน 38 
13 ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 20 
14 ฝ่ายออกแบบและตกแตง่ภายใน 7 
15 ฝ่ายประสานงานราชการ 24 
16 ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลกัษณ์องค์กร 17 
17 ฝ่ายกฎหมาย 11 
18 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 12 
19 ฝ่ายสง่เสริมประสิทธิภาพฯ 11 
20 ฝ่าย Call Center 4 
21 สาํนกัเลขานกุาร 9 
22 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 
23 ฝ่ายธรุกิจต่างประเทศ 5 
24 ฝ่ายสนบัสนนุสินเช่ือและการโอน 11 

  619 
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นโยบายการพฒันาพนักงาน  
พนกังาน ถือเป็นรากฐานสําคญัในการขบัเคลื่อนธรุกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทจงึมีนโยบายในด้านการฝึกอบรม

พฒันาพนกังาน รวมถงึให้ความสําคญัตอ่พนกังานในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรม โดยไม่แบง่แยกเพศ เชือ้ชาติ หรือภาษา  
ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง  

และมี Training Roadmap เป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานในระยะยาว และให้ความสําคญักบัพนกังานทกุระดบั ตัง้แต่
พนกังานระดบัปฏิบติัการจนถงึระดบับริหาร ทัง้นีก้ารจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุเร่ืองการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรทัง้ใน
สว่นการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เป็นเร่ืองท่ีบริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก  

บริษัทได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานตลอดปี 2561 รวมจํานวนทัง้สิน้ 54 หลกัสตูร จําแนกได้เป็น หลกัสตูร
ฝึกอบรมภายในเก่ียวกบัการปฏิบติังาน หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพ่ือส่งเสริมการทํางาน หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพ่ือพฒันา
ทกัษะการบริหาร และหลกัสตูรฝึกอบรมภายนอก โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เพ่ือสง่เสริมให้การทํางานของพนกังานเกิดประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานของบริษัท  โดยมุง่เน้นการพฒันาความรู้และทกัษะตามหน้าท่ีงานให้กบัพนกังานในฝ่ายงานตา่งๆ  
เช่น เทคนิคการก่อสร้าง เทคนิคการขาย การสร้างมาตรฐานบริหารงานหลงัการขาย กฎหมายอาคารชดุ ความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นต้น 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพ่ือสง่เสริมการทํางาน มีขึน้เพ่ือให้พนกังานทกุฝ่ายงานได้เข้าร่วมเพ่ือเตรียมความ
พร้อม และสง่เสริมการทํางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  รวมไปถึง A-Home ซึง่เป็นหลกัสตูร
ปฐมนิเทศเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมให้พนกังานใหม่ในเร่ืองต่างๆ และถือเป็นการต้อนรับพนกังานสู่ครอบครัว
อารียา 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ทัง้การ
บริหารงานให้เกิดผลลพัธ์ตามเป้าหมาย และบริหารคนให้สามารถทํางานได้เต็มศกัยภาพ โดยจดัให้มี One-on-
One Coaching ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงู มีการอบรมหลกัสตูรเก่ียวกบัการบริหารและการพฒันางาน การให้
ความรู้เก่ียวกบัวิธีการบริหารผลการปฏิบติังาน รวมถงึมีการจดัสรรให้ทนุการศกึษาแก่ผู้บริหารเพ่ือพฒันาและ
สง่เสริมศกัยภาพอีกด้วย 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายนอก (Public Training) นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในแล้ว เพ่ือให้พนกังานได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มมากขึน้จากหน่วยงานภายนอก บริษัทจงึสนบัสนนุให้พนกังานได้เข้าร่วมในหลกัสตูรฝึกอบรม
ภายนอก  เช่น หลกัสตูรเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง มาตรฐานภาษี เทคโนโลยี กฎหมายและข้อบงัคบัการ
บริหารทรัพย์สิน เป็นต้น 

การเก็บรักษา Knowledge & Know-how บริษัทได้สง่เสริมให้มีการจดัทําส่ือความรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้และเทคนิคให้กบัพนกังาน สําหรับพนกังานปัจจบุนัและพนกังานใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ามาร่วมงานกบับริษัท ให้สามารถเรียนรู้ 
ทบทวน และรักษาคณุภาพการปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ผ่านการจดัการองค์ความรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ ได้แก่ 

 จดัทําสื่อการสอน คูมื่อการทํางาน เพื่อส่งต่อความรู้ให้พนกังานใหม่ของบริษัท และยงัเป็นแหลง่ความรู้สําหรับ
พนกังานปัจจบุนัในการทบทวนเพ่ิมเติม 

 สนบัสนนุให้พนกังานอาวโุสท่ีมีทกัษะความสามารถของแต่ละฝ่ายงาน มาร่วมจดัทําหลกัสตูร และเป็นวิทยากร 
โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะ เช่น งานขายและงานก่อสร้าง  
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การพ ัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรต่อผู้สมัครงาน (Employer Branding) 
ภาพลกัษณ์องค์กรนบัวา่เป็นปัจจยัสําคญัในการดงึดดูและสรรหาผู้สมคัร รวมถงึรักษาพนกังานให้อยู่กบัองค์กร ไม่วา่

จะเป็นเร่ืองวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีมีตอ่พนกังาน วฒันธรรมองค์กร รวมถงึบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่
บริษัทได้ดําเนินการพฒันาภาพลกัษณ์องค์กรเพื่อสื่อสารไปยงักลุม่เป้าหมายให้ดีย่ิงขึน้ ดงันี ้

 การพฒันารูปแบบของ website ให้มีรูปลกัษณ์ทนัสมยั น่าสนใจ ดงึดดูผู้สมคัรงาน ทัง้ในส่วน website ของ
บริษัทเองและ website ท่ีบริษัทลงประกาศรับสมคัรงาน โดยบอกเล่าถงึความเช่ือมัน่ในการสร้างสนุทรียะของ
การใช้ชีวิต และสนุทรียะแห่งการทํางานในรูปแบบอารียา ซึง่พร้อมรองรับและสนบัสนนุความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงพฒันาทัง้บคุลากรและบริษัท เพ่ือสานตอ่จดุยืนการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืนให้กบั
ชมุชน   

 เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง บริษัทจึงเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท่ีขยายตวัมากขึน้ โดยกําหนด 
คา่นิยมหลกั (Core Value) คณุลกัษณะและบรรทดัฐานท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบตัิของพนกังานในองค์กร  
Areeya’s DNA คณุลกัษณะเฉพาะ 5 ข้อของชาวอารียา  
1. Proactive ทํางานเชิงรุกด้วยความคิดเชิงบวก 
2. Innovative กล้าแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์ 
3. Passionate to success กระหายควมสําเร็จ 
4. Collaboration ร่วมมือร่วมใจกนัทํางาน 
5. Sense of ownership ความรู้สกึเป็นเจ้าของ 
บริษัท มีการปลกูฝัง Areeya’s DNA ผา่นกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนมุง่มัน่
พฒันาประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพออกสูส่งัคม   

 ดําเนินโครงการ Areeya Together อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นโครงการท่ีบริษัทได้ร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา เพ่ือ
สรรหาและคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาจบใหม่เข้ามาร่วมงานในสายงานก่อสร้าง โดยบริษัทให้การสนบัสนนุในเร่ือง
ฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในทกุขัน้ตอน มีแผนงานเพ่ือทดสอบและประเมินผลเป็นระยะให้มัน่ใจวา่
นิสิตนกัศกึษาท่ีเข้ามาเป็นพนกังานโดยผ่านโครงการนีไ้ด้รับข้อมลูและการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มท่ี ให้มี
ทกัษะความสามารถท่ีจะผลิตผลงานตามมาตรฐานของบริษัทต่อไป 

 การสร้างบรรยากาศในการทํางาน โดยบริษัทตระหนกัดีว่า รูปแบบการจดัสถานท่ีทํางานให้มีบรรยากาศท่ีดี ทัง้
ภายนอกและภายในสํานกังาน ถือเป็นสว่นหนึง่ท่ีสามารถสร้างแรงจงูใจให้พนกังานทํางานอย่างมีความสขุ โดย
บริษัทได้ดําเนินการตกแตง่พืน้ท่ีทํางาน และได้จดัสรรพืน้ท่ีสว่นกลางให้พนกังานสามารถใช้ประชมุได้ทัง้ใน
รูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ  นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัสรรพืน้ท่ีให้พนกังานสามารถมีกิจกรรมร่วมกนั ได้แก่ 
พืน้ท่ีรับประทานอาหาร พร้อมจดัเตรียมอาหารกลางวนัท่ีมีคณุภาพ ถกูหลกัอนามยั ในราคาประหยดัสําหรับ
พนกังาน และจดัให้มีพืน้ท่ีสาํหรับเลน่กีฬาปิงปองในช่วงเวลาพกักลางวนัและหลงัเลิกงานเพ่ือเป็นการผ่อน
คลายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานด้วยกนั  
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การสร้างแรงจูงใจ และสวัสดกิารพนักงาน 
บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานมีความสําคญัต่อการดําเนินกิจการและต่อความสําเร็จของบริษัท ดงันัน้จงึกําหนด

นโยบายเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการทํางาน รวมถงึจดัให้มีสวสัดิการท่ีเป็นมาตรฐานไว้ดงัต่อไปนี ้
 บริษัทได้จดัให้มีการจ่าย Incentive ให้พนกังานในสายงานขายและสายงานก่อสร้าง ท่ีมีผลการปฏิบติังานได้

ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีทุ่มเท และเป็นการจงูใจพนกังานคนอ่ืนให้ปฏิบติัตาม 
 การให้ความสําคญักบัพนกังานท่ีทํางานกบับริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยจดัให้มีรางวลั Long Service 

Awards เพ่ือเป็นเกียรติและสง่เสริมขวญักําลงัใจ รวมถงึเป็นการสร้างแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานคน
อ่ืนอีกด้วย 

 การพิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนและสวสัดิการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และให้มีสวสัดิการท่ีเป็น
มาตรฐานเม่ือเทียบกบักลุ่มธรุกิจเดียวกนั ทัง้นีบ้ริษัทได้คํานงึถงึคณุภาพชีวิตและความสขุของพนกังานในด้าน
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
สวสัดิการท่ีช่วยเหลือในเร่ืองค่าครองชีพ ได้แก่ การให้เงินชว่ยเหลอืตา่งๆ เช่น งานแตง่งาน งานอปุสมบท การ
ให้เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนกังาน บิดามารดา คู่สมรสหรือบตุรของพนกังานถงึแก่กรรม การจดัชดุยนิูฟอร์ม
พนกังาน การจดัท่ีพกัอาศยัให้พนกังาน และการบริการอาหารกลางวนัคณุภาพในราคาประหยดั 
สวสัดิการท่ีสนบัสนนุการออมของลกูจ้าง ได้แก่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
สวสัดิการท่ีพฒันาสถาบนัครอบครัวของลกูจ้าง  ได้แก่ การประกนัชีวิตให้กบัลกูจ้าง การช่วยคา่รักษาพยาบาล 
และการรับขวญัคลอดบตุร 
สวสัดิการท่ีส่งเสริมความมัน่คงในอนาคต  ได้แก่ เงินกู้ดอกเบีย้ตํ่า สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และรางวลั Long 
Service Award สาํหรับพนกังานที่ทํางานกบัองค์กรมาอย่างยาวนาน ดงัท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น 
สวสัดิการท่ีส่งเสริมสขุอนามยั ได้แก่ การจดัให้มีการตรวจสขุภาพก่อนเร่ิมงานเพ่ือปอ้งกนัโรคติดต่อร้ายแรง 
การประกนัสุขภาพท่ีคุม้ครองทั้งกรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน การจดัของเยีย่มกรณีพนกังานเจบ็ป่วย การตรวจ
สขุภาพประจําปี การให้ความรู้ประชาสมัพนัธ์เร่ืองสขุภาพอนามยั การจดัให้มีห้องพยาบาลและแพทยพ์ยาบาล
ประจาํ การรณรงค์และป้องกนัโรคติดตอ่โดยจดัให้มีบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคท่ีระบาดตามฤดกูาล 
สิทธิการลา นอกเหนือจากสวสัดิการตา่งๆ ท่ีกล่าวมา บริษัทได้จดัให้พนกังานสามารถลางานได้ตามสิทธิและ
ความจําเป็นต่างๆ ได้แก่ ลาพกัร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอปุสมบท ลารับราชการทหาร ลาทําหมนั และ
ลาฝึกอบรม  

 
การพจิารณาผลการปฏบิัตงิาน 

ในแต่ละปี บริษัทได้กําหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) โดยหวัหน้างานจะ
พิจารณาจากผลการปฏิบติังานตามท่ีกําหนดในตวัชีว้ดั(KPI)ท่ีสะท้อนจากการดําเนินงานของบริษัท มาประกอบกบั
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดยมีการนําข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) ให้
พนกังานได้ทราบในสิ่งท่ีต้องพฒันาเพื่อให้ปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ตําแหนง่
งานท่ีสงูขึน้ โดยบริษัทมีการนําผลการประเมินท่ีได้มาใช้วางแผนพฒันาพนกังานเป็นรายบคุคล รวมถึงนํามาใช้ในการ
พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานโครงสร้างเงินเดือนอีกด้วย 
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ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยพนกังานสามารถให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเก่ียวกบั
หัวหน้างานของตนเองและฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าท่ีในการเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างเหมาะสมเพ่ือใช้ในการกําหนด
แผนพฒันาตอ่ไปในอนาคต 

 
การเตบิโตในสายงาน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายเพื่อสนบัสนนุพนกังานท่ีมีคณุลกัษณะและผลการปฏิบติังานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ ให้
สามารถเติบโตไปพร้อมกบับริษัทต่อไปในระยะยาว โดยในรอบการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี พนกังานในกลุม่นีจ้ะ
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลื่อนระดบัตําแหนง่งานที่สงูขึน้  

บริษัท ได้กําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การพิจารณาปรับตําแหนง่งานอย่างชดัเจน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานท่ี
ได้รับการเสนอชื่อ รวบรวมและเสนอผลงานท่ีโดดเด่นของตนเอง รวมถงึเสนอแนวคิดในการพฒันางานของตนเองหากได้รับ
การปรับตําแหน่ง ทัง้นีไ้ด้จดัให้มีคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยตวัแทนจากฝ่ายงานตา่งๆมาร่วมพิจารณา โดยหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณานีไ้ด้ถกูกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 
กจิกรรมพนักงานเพ ื่อส่งเสริมความผูกพนัในองค์กร  

เพ่ือให้พนกังานมีกิจกรรมร่วมกนั เกิดความผกูพนัในองค์กร และเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์อนัดี บริษัทได้จดัให้มี
กิจกรรมสําหรับพนกังานตลอดทัง้ปี ได้แก่ 

 กิจกรรมงานปีใหม่ โดยพนกังานจะได้พบปะกบัทีมผู้บริหาร และพนกังานจากฝ่ายงานอ่ืน มีกิจกรรมการแจก
รางวลั ผู้บริหารกลา่วคําอวยพร กิจกรรมมอบรางวลัให้กบัพนกังานท่ีมีอายงุานยาวนาน และมีการแสดงดนตรี
โดยศิลปินท่ีพนกังานชื่นชอบ 

 กิจกรรมทําบญุประจําปี เป็นกิจกรรมที่พนกังานและผู้บริหารจะได้ร่วมกนัทําบญุถวายภตัตาหารแดพ่ระสงฆ์ 
และร่วมพิธีทางศาสนาโดยพร้อมเพรียง ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดสิริมงผล และสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 

 Inspirational Talk จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานเกิดแรงบนัดาลใจ และเข้าใจถงึการทํางานด้วยการสร้าง
ความสขุท่ีมีตวัตนในความหมายของบริษัท โดยได้เชิญบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาพบปะและแบง่ปันประสบการณ์
ให้กบัพนกังานนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบติังาน  

 Town Hall ในแต่ละไตรมาส พนกังานจะได้รับฟังแนวคิดและข้อมลูจากผู้บริหาร เก่ียวกบัสถานะการดําเนิน
ธรุกิจในปัจจบุนั และทิศทางการดําเนินงานในอนาคต รวมถงึเหตกุารณ์สําคญัตา่งๆท่ีเก่ียวกบับริษัท เพ่ือให้
พนกังานรู้สึกวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของความสําเร็จ  

 Areeyaism : The Journey เป็นโครงการท่ีบริษัทดําเนินมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้เปิดโอกาสให้พนกังานทกุฝ่าย
ได้เย่ียมชมการดําเนินงานของโครงการตา่งๆ ไปพร้อมกนักบัผู้บริหาร ทัง้โครงการแนวสงู และ โครงการแนวราบ 
ผา่นการให้ข้อมลูและกิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ เพ่ือเพ่ือให้พนกังานทกุคนรวมถงึพนกังานเข้าใหม่เกิดความ
ผกูพนั เข้าใจ และเชื่อมัน่ในผลิตภณัฑ์ของบริษัท สามารถแนะนําต่อและบอกเลา่ให้ทกุคนฟังได้อย่างเต็ม
ภาคภมิู  
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นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างชาต  ิ
 ในการรับแรงงานตา่งชาติเข้าทํางาน อารียามีนโยบายให้ทกุบริษัทในเครือใช้แรงงานตา่งชาติท่ีถกูกฎหมายเท่านัน้ 
โดยมีการจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาดแูลเร่ืองแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะ เพ่ือให้มีการดแูลตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอในทกุพืน้ท่ี
โครงการและในท่ีพกัอาศยั ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรัฐในเร่ืองการจดัการและควบคมุแรงงานต่างชาติในการสนบัสนนุและ
ปฏิบติัตามข้อตกลงตามระเบียบการนําเข้า MOU ของกระทรวงแรงงานอย่างถกูต้อง  

ในการจ้างงานแรงงานต่างชาตินัน้ บริษัททําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นําแรงงานเข้าประเทศอย่างถกูกฎหมาย 
และผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน ทําให้ได้รับสิทธิและสวสัดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ จดัการแรงงานตา่งชาติในกลุ่ม
ท่ีมีบตัรชมพ ู(บตัรประจําตวัของคนซึง่ไม่มีสญัชาติไทย) ให้ได้รับอนญุาตตามกฎหมายอย่างถกูต้อง  
 นอกจากนีใ้นเร่ืองการจดัการแรงงานต่างชาติ บริษัทมีการการปฏิรูปองค์กรเพ่ือยกระดบัมาตรฐานความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม โดยแม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะมีกระบวนการสรรหาและจดัหาสวสัดิการอยู่แล้ว แตก่ารจดัตัง้คณะทํางานเพ่ือ
บริหารแรงงานต่างด้าว อนัประกอบด้วยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายก่อสร้าง ทําให้มัน่ใจได้วา่กระบวนการสรรหาและนําแรงงาน
ตา่งชาติเข้ามาทํางานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นีใ้นแง่คา่จ้างคนงาน บริษัทกําหนดให้จ่ายคา่แรงไม่น้อย
กว่าคา่แรงขัน้ต่ําตามท่ีกําหนด และอาจสงูกวา่ค่าแรงขัน้ต่ําในบางกรณี โดยพิจารณาจากฝีมือแรงงานและความเช่ียวชาญ 
รวมถึงจดัให้มีสวสัดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น มีการขึน้ทะเบียนประกนัสงัคมให้คนงานไทยและคนงานต่างชาติ สิทธิการ
รักษาขัน้พืน้ฐาน การตรวจสขุภาพ  นอกจากนีย้งัจดัท่ีพกัอาศยัท่ีปลอดภยั และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ร้านค้า สนาม
กีฬา รวมทัง้สง่เสริมการเรียนรู้และการศกึษาของบตุรหลานแรงงานในศนูย์การเรียนรู้สาํหรับเดก็ในสถานท่ีก่อสร้าง จนสามารถ
สง่เสริมให้เข้าสู่ระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ รวมถึงจดัให้มีหลกัสตูรอบรมพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมทกัษะและความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพให้แก่คนงาน  นอกจากนีบ้ริษัทได้ดําเนินการจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ยกระดบัขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาวอีกด้วย 
 
ข้อพพิาทแรงงานท ี่สาํคัญในช่วง 3 ปีท ี่ผ่านมา 

บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานท่ีสําคญัแต่อย่างใด 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ  
 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

บริษัทฯให้ความสําคญัและปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกบันโยบายของตลาดหลกั 
ท รัพ ย์ แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย  แล ะห ลั ก เกณ ฑ์  ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 
โดยมีการจดัการด้านความยัง่ยืนขององค์กรท่ีชดัเจน  

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น 

คอรัปชั่น .หมายถึง.การกระทําท่ีไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึน้กบัผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือ 
ผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ ประกอบการ.หรือกับคู่ค้าของบริษัท.หรือบุคคลอ่ืนใดอันเป็นการแสวงหาผล 
ประโยชน์สว่นตวั 

บริษัท ได้มีการแสดงเจตจํานงคือ เข้ าร่ วม  “โครงการแนวร่วมปฏิบัต ิของภาคเอกชนไทยในการ ต่อ ต้านทุจริต” 
ในการต่อต้านคอรัปชั่นแล้วเมื่อวันท ี่ 31 ตุลาคม พ .ศ. 2559 

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายในองค์กร      

บริษัทยึดมั่นในการทําธุรกิจท่ีโปร่งใส.ซื่อสัตย์.ต่อสังคม.ลูกค้า.คู่ค้าและพนักงานของบริษัท.และไม่มีส่วนเก่ียว 
ข้องกับการคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ.โดยห้ามกรรมการผู้บริหาร.พนกังาน.ใช้โอกาสจากการปฏิบติัหน้าท่ีตําแหน่งแสวงหาผล  
ประโยชน์ เ พ่ือส่วนตัวห รือครอบครัวหรือบุคคล อ่ืน  

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายนอกองค์กร  

จากการท่ีบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายในองค์กรแล้ว.บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายนอก    
องค์กรด้วยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการตอ่ต้านคอรัปชัน่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายและสง่ผล 
เสียให้กับ.การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ.รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของประเทศ.โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูป  
แบบไม่ว่าจะเป็นการให้การสนบัสนุนคู่ค้า.หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐนอกจากนีบ้ริษัทจะดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของ 
กฎหมาย.และขัน้ตอนท่ีถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดช่องทาง.อันก่อให้เกิดการคอรัปชั่นในทํานองเดียวกันบริษัทพร้อมและยินดีท่ี 
จะปฏิบติัตามระเบียบขององค์กรของรัฐ.เพื่อร่วมปราบปรามการทจุริตด้วยทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกให้กับ 
ทกุคนในองค์กรเพื่อดํารงไว้ซึง่การตอ่ต้านคอรัปชัน่ 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทมีนโยบายและระเบียบภายใน เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้พนกังานทกุคนรับทราบถึง
นโยบายและระเบียบตัง้แตว่นัแรกท่ีเข้าทํางาน อีกทัง้มีกระบวนการตรวจสอบการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุๆปีเพ่ือมิให้
เกิดข้อผิดพลาดเก่ียวกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ ท่ีกระทําผิดในเร่ืองนีไ้ว้ด้วย 
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การกาํกับดแูล 

บริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ ซึง่เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไว้ชดัเจนแล้วครบ
ทัง้ 5 หมวด ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 5 หมวด ประจําปี 2561 ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธ ิของผู้ถ ือห ุ้น 

- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้คํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยให้ความสําคญั
กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนัใน
ระหว่างผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุไม่เป็นอปุสรรคในการ
เข้าร่วมประชุม ข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
การลว่งหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา นอกจากการการส่งหนงัสือนดัประชมุท่ีมีวตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่
ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 14 วนั ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 29 เร่ืองการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้เผยแพร่
เอกสารการประชมุบนเว็บไซด์ของบริษัท (www.areeya.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 
วนั  

- ประธานในท่ีประชมุจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยในระหว่างประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความเห็นและซักถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทเต็มท่ี 

- ประธานกรรมการ รวมทัง้กรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตจํุาเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซกัถามของผู้
ถือหุ้นด้วย 

- ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 
และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

หมวดที่ 2 การปฏบิตัต่ิอผู้ถอืห ุ้นเท่าเทยีมกัน 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสถามคําถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และการส่ง
คําถามล่วงหน้ามายงัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ รวมทัง้การเสนอช่ือกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ก่อนการประชุม ทัง้นี ้
เป็นการแจ้งลว่งหน้าก่อนการประชมุ 30 วนัหรือ อยา่งน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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 บริษัทได้มีการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือเพ่ิมวาระการประชุม
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบคุคลท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้เป็นประธานในท่ีประชมุ
จะดําเนินการให้มีการพิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดในหนังสือนัดประชุม 
นอกจากนัน้ บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงท่ีต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนีไ้ด้มีการว่าจ้างสํานักงานทนายความอิสระมาเป็นผู้ ตรวจนับคะแนน และขอ
อาสาสมคัรจากตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และอํานวยความสะดวกในการนบัคะแนนโดยใช้
เคร่ืองอา่นแถบข้อมลู (Bar code)  

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการบนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีสาระสําคญัครบถ้วนอนัได้แก่ คําชีแ้จงท่ี
เป็นสาระสําคญั คําถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทัง้คะแนนเสียงท่ีต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนัน้ ในส่วนของรายงานการ
ประชมุ บริษัทมีการจดัทํารายงานการประชมุให้เสร็จสมบรูณ์ในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้มีระบบการจดัเก็บรายงานการ
ประชมุท่ีดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทัง้นี ้เพ่ือให้รายงานการประชมุมีความครบถ้วนสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ บริษัทได้จดัให้
มีการบนัทกึวิธีการลงคะแนนเสียง และวธีินบัคะแนนเสยีงเพิ่มเติมในรายงานการประชมุด้วย 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตวัเอง บริษัทยงัมีการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้น ให้สามารถเลือกท่ีจะ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระทัง้หมดของบริษัทเป็นผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้น ซึง่ท่ีผ่านมาก็ได้
มีท่านผู้ ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอํานาจให้กบัท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทนในหลายครัง้ท่ีผ่านมา ในกรณี
ท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคญั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ม ีส่วนได้เสีย 

ท่ีผ่านมา บริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นกลุม่พนกังาน เจ้าหนี ้ลกูค้า ผู้ ค้า ผู้ ถือ
หุ้น ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชมุชนใกล้เคียงท่ีโครงการของบริษัทตัง้อยู่ เพ่ือให้สนองตอบตอ่นโยบายของ
บริษัทฯ “Areeya admire You” เพื่อให้ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตัง้ใจท่ีต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ 
นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสาํคญักบันโยบายการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและพลงังานอีกด้วย 

ผู้ถ ือห ุ้น  : บริษัทมุ่งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ 
และมีการพฒันาธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง พร้อมทัง้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ลูกค้า : การดําเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทยงัคงให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลลกูค้า ในฐานะ “ลกูบ้าน” ท่ี
เปรียบเสมือนหนึง่ในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลงัการขายท่ีประกอบไปด้วย ฝ่ายศนูย์บริการลกูบ้าน (Call 
Center) ฝ่ายบริการหลงัการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิติบคุคล (Customer Management: CM) และฝ่าย
ชมุชนสมัพนัธ์ (Customer Relations Management: CmRM) ซึง่มีเป้าหมายร่วมกนัในการให้บริการหลงัการขายท่ีรวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูบ้าน 
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เจ้าหนีแ้ละคู่ ค้า : บริษัทดําเนินนโยบายคดัเลือกผู้ รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยติุธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดกับผู้ รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ อาทิเช่น จัด
อบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้ รับเหมา จดัหาแหล่งเงินกู้ ให้โดยเจรจากบัธนาคารเพ่ือผู้ รับเหมาสามารถนําใบส่งงานไปคํา้ประกนั
เงินกู้  และช่วยในการจดัหาวสัดกุรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้ รับเหมาขาดสภาพคลอ่ง 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบติัตาม
กติกาการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นท่ียอมรับทัว่ไป หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สจุริตเพ่ือความได้เปรียบทางการค้า 

พนักงาน  : บริษัทสรรหาและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยมุ่งพฒันาและ
เพ่ิมพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชีพ
ตลอดจนปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยจดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ตา่งๆ เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
ประกนัสขุภาพ การตรวจสขุภาพประจําปี เป็นต้น  

ความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่สงัคมอย่างสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง โดยบริษัทนัน้ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
ดแูล และใสใ่จตอ่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้มุง่ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทให้ความสําคญัในการให้ข้อมลูขา่วสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทนัเวลา อนัได้แก่ การสง่ข้อมลูข่าวสารของ
บริษัท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET Community Portal หรือ ELCID) 
การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด นอกจากการส่งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารรวมทัง้แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) งบ
การเงิน และรายงานประจําปีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.areeya.co.th)  

สารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆตาม
ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อมลูอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง โดยในส่วนของงบ
การเงินท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงั 
และประมาณการณ์ท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการได้จดัให้มีการดํารงไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่าการ
บนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินและเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเดี่ยวกบัคณุภาพของรายงานการเงินและระบบ
ควบคมุภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจําปีและ 56-1 แล้ว 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ชีแ้นะและกําหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยทุธ์ 
เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการไปตามท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกําหนดอํานาจอนุมตัิวงเงินสําหรับใช้จ่ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและใน
สว่นธรุกรรมทางการเงิน อาทิเชน่ การกู้ ยืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้ จัดการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทํากบับริษัท (ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 
ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ และเป็น
การมอบอํานาจในเร่ืองเก่ียวกบัรายการท่ีเป็นไปตามการค้าปกติหรือเป็นการดําเนินงานตามปกติธุรกิจทัว่ไปเพื่อป้องกนัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และการกระทําอนัไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทได้ออกแนวปฏิบติัเก่ียวกับมาตรฐาน
ความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน โดยเน้นถึงความซื่อสตัย์และมีจริยธรรมในการ
ติดตอ่กบัลกูค้า ผู้ขายสินค้า คูค้่า และกบับคุคลภายนอกทัง้หลาย ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัท
อย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทโดยใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผยหรือรับรู้ตอ่สาธารณะชน 

นอกจากนี  ้หากมีกรณีท่ีมีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทํารายการอย่าง
รอบคอบทุกครัง้ และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยรายการดงักล่าวใน
รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

 บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ เป็นบคุคลคนเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม การทํารายการต่างๆ ท่ีไม่ใช่การดําเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททกุ
ครัง้ซึ่งมีกรรมการท่ีเป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย 3 ท่าน ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ รวมถึงการอนมุตัิซือ้ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการ เพ่ือให้แน่ใจวา่จะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่
วา่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งในการประชมุแต่ละครัง้ทางฝ่ายบริหารได้จดัเตรียมข้อมลู และ
รายละเอียดเพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้ให้เวลากบักรรมการ
ในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทัง้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองเพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2561 มีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดจํานวน 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีระบใุน
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลือก
และเสนอช่ือของผู้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปีท่ี
ผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินก่อน
นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในท่ีได้ตรวจสอบ
ระบบงานต่างๆภายในองค์กร ท่ีจดัทําโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงระบบการควบคมุ
ภายใน เพ่ือนําเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ใน ปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจํานวน 12 
ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบใุนหวัข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการ
จดัตัง้ขึน้ เน่ืองจากเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพ่ือพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวได้ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากนี ้กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ 
ปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัท มีความซ่ือสตัย์และรับผิดชอบตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตัง้ใจท่ี
จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 
เป็นต้น 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยผงัโครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เป็นดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัท 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ลาํดับ                  รายชื่อ         ตาํแหน่ง การเข้าร่วม
ประชุม/การ

ประชุมท ัง้หมด
ของปี 2561 

1 นายวิศิษฎ์   เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 5/5 
2 นายวิวฒัน์  เลาหพนูรังษี กรรมการ 5/5 
3 
4 

นางนิภาพฒัน์    
นายทนั                

โรมรัตนพนัธ์
เทียนสวุรรณ 

กรรมการ
กรรมการ 

5/5
5/5 

5 นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ* 4/5* 
6 นายวนัชยั  ตนัติกลุ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
7 นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการอิสระ  5/5 
8 นายสมพล  เทียนสวุรรณ กรรมการอิสระ  5/5 

จาํนวนครัง้ของการประชุมในปี 2561 5
*นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561       
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี 
และประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ กรรมการหนึ่งในสองคนนี ้ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ หรือ นาย
ทนั เทียนสวุรรณ หรือนายอาชวนั  เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท  

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบท ี่สาํคญัของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้ 
 

1. ต้องปฏิบั ติหน้าท่ี ให้ เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบ ริษัท  ตลอดจนมติ ท่ีป ระชุม 
ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด เป็นต้น 

2. กําหนด หรือเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท 
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

4. พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการ
บริหาร และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและกําหนดคา่ตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
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6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตัง้ใจและความระมัดระวงัในการ
ปฏิบติังาน 

7. จดัให้มีระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร 
การจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบับริษัท 
9. กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม 
10. กําหนดข้อบงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษัทในเร่ืองตา่ง ๆ 
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน

ของผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเร่ืองสําคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอํานาจ นัน้ ๆ ได้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
มีจํานวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 
ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การ

ประชุมท ัง้หมดของปี 
2561 

1 นายวนัชยั ตนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12
2 
3 

นายปรีชา 
นายสมพล 

บณุยกิดา
เทียนสวุรรณ 

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ 

12/12
12/12 

จาํนวนครัง้ของการประชุมในปี 2561 12 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพ่ือสอบทานข้อมูลทางการเงินท่ี
เสนอแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอื่น 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้
1.   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2.   สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3.   สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6.   จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด  
       หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ       

......มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
7.     ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร    
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย  

ลาํดับ รายชื่อ  ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท ัง้หมดของ

ปี 2561 
1 นายวิศิษฎ์ เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการบริหาร 16/17                 
2 นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี กรรมการบริหาร 16/17                 
3 นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการบริหาร 16/17                 
4 นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการบริหาร 17/17                 
5 นายอาชวนั เอ่ียมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการบริหาร 11/17*                

จาํนวนครัง้ของการประชุมในปี 2561 17 
 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอํานาจดงักล่าว
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ทํากับบริษัท (ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  มีดงันี ้ 
 

1. กําหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์  และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
ท่ีกําหนดให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีได้กําหนดและแถลงไว้ต่อผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่าง
มีประสทิธิภาพ เอือ้ตอ่สภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปตามแผนธรุกิจท่ีได้รับอนมุติัไว้ 
5. พิจารณาโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัทท่ีกําหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
6. ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ ยืม จํานํา จํานองคํา้ประกัน และการ

อ่ืนรวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท  
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7. กํากับดูแล และอนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอํานาจให้ผู้บริหาร หรือ
บคุคลอ่ืนใดดําเนินการเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกตปิระจําวนัของบริษัท 

8. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ทัง้นี ้การอนมุติัดําเนินงานของบริษัทในเร่ืองตา่ง ๆ ตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็น
การอนุมัติรายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ รับรองอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดัการ สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใด (ตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามท่ีสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด) 
กํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป เช่น การซือ้ขาย
สินค้า หรือบริการ หรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้อนมุติัไว้ชดัเจนแล้ว 

กรรมการผู้จัดการ  

กรรมการผู้จดัการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์  เลาหพนูรังษี 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการ โดยการมอบอํานาจ
ดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจาก
กรรมการผู้จดัการสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท (ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุติัไว้ 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ  

1. ดําเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
อนมุติัไว้   

2. ดําเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ หรือมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารทกุประการ 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

4. มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรือบันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

5. อนมุติัการวา่จ้างบคุคลากร และการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
6. ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัของบริษัท 
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ทัง้นีก้ารดําเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อํานาจอนุมัติวงเงินท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุติัไว้ 

การกาํหนดอาํนาจอนุมัตวิงเงนิ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับใช้จ่ายเพ่ือธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ ยืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวม
ตลอดถงึการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั มีรายละเอียดดงันี ้

 
 วงเงนิอนุมัต ิ

ธ ุรกรรมตามปกตธิ ุรก ิจ ธุรกรรมทางการเงิน    
กรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ไม่เกิน 500 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริษัท ไม่จํากดัจํานวน ไม่จํากดัจํานวน 

 
เลขานุการบริษัท 
เลขานกุารบริษัท คือ นายอาณติั  ป่ินรัตน์ โดยกําหนดขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้
 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
1. ดแูลกิจกรรมตา่งๆของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
2. จัดการเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทัง้หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และ

ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุ 
3.     เก็บบนัทกึข้อมลูและเอกสารบริษัท 
4. จดัทํารายงานประจําปีของบริษัท 
5.     ดาํเนินการตา่งๆตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 
การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขัน้ตอนของ

คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากในปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคดั
สรรบคุคล ผู้ มีคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความสําคญัในเร่ืองคณุสมบติัเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระ
ของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกับผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลกูจ้าง 
พนกังาน หรือท่ีปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัทมาก่อน ทัง้นีก้รรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย ข้อบงัคบั
ของบริษัทมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการบริษัท ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้
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1. การเลือกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ในกรณีท่ีบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการ

เลือกตัง้ครัง้นัน้ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือนัน้ โดยกรรมการท่ีผู้ ถือหุ้นออก
เสียงเลือกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการ
เลือกตัง้ครัง้นัน้ ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนน บคุคลแต่ละคนท่ีผู้ ถือ
หุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่ตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบคุคลหน่ึงมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนน
เสียงสงูสดุตามลําดบั ลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

2. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระทําการ
แทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างทัง้หมด
เท่านัน้ 

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 
               มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการท่ี
ยงัเหลอือยู่ 

 ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน.ลูกจ้าง.พนักงาน.ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา.หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั.ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือของผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 
คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ.ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน.รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นทีมีนยั.หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ.และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั.ผู้ มีอํานาจควบคุม.หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี.ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่
              6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน.หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน.ลูกจ้าง.พนักงาน.ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น.ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ.(1).ถึง.(9).แล้ว.กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 
ได้ 

ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

9.4 การดแูลเรื่ องการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกันการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลบั โดยกําหนดให้ผู้ รับรู้
จํากดัเฉพาะผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเท่านัน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรส
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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 อีกทัง้บริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว
ทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สําหรับกรณีท่ี
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่เข้า
ข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทุกครัง้ท่ีทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ดงักลา่วภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดรายการขึน้พร้อมทัง้สง่สําเนารายงานนีใ้ห้กบับริษัทเพื่อเก็บเป็นหลกัฐานทกุครัง้ 

 นอกจากนีบ้ริษัทยังได้มีนโยบายท่ีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าท่ี
ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ําเสมอ และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําหรือปกปิดการกระทําใดๆ ท่ีก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่บริษัท ทัง้นี ้หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้นําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่า
บคุคลดงักล่าวมีความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง และจะถกูลงโทษตามข้อบงัคบัพนกังานของบริษัทต่อไป 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียว ข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปี 2559 ถงึ ปี 2561 มีดงันี ้
                                                                                                                                               (หน่วย : บาท) 

 สาํนกังานสอบบญัชี 
 บริษัท สอบบญัชี 

ธรรมนิติ จํากดั 
บริษัท สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จํากดั 

บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี 

จํากดั 
รายละเอ ียด ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 1,539,000 1,120,000 2,050,000
บริษัทย่อย 1,567,000 1,365,000 1,450,000
รวม 2,980,000 2,485,000 3,500,000 

 
2) ค่าบริการอ ื่น   
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั.บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปี 2559 ถึง ปี 2561 

9.6 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดแูลกิจการท ี่ด ีในเรื่ องอ ื่นๆ   

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ในเร่ืองอ่ืนๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุย่อย ซึง่ได้มีการเปิดเผยไว้ในสว่นการจดัการ หวัข้อการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ดําเนินงานตามนโยบาย Sustainable Happiness ความสขุและ

สิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน  โดยเป็นการสร้างสขุท่ียัง่ยืน บนสงัคมคณุภาพ 

สขุท่ีได้สร้าง สขุท่ีได้สร้างสรรค์ และสขุท่ีพร้อมจะสง่มอบแก่ทกุคนให้ความสขุดําเนินตอ่ไปอยา่งไม่สิน้สดุ 
 
พฒันาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างและงาน

บริการเพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของผู้ มีส่วนได้เสีย 

นโยบาย  

 “ความสุขและส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน” (Sustainable Happiness) 
 

เป็นนโยบายท่ี บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) เลง็เหน็ความสําคญั ของการเปลีย่นแปลงเพ่ือเปลี่ยน 
โลก จึงกําหนดแนวทางในการปรับเพ่ือเปล่ียน  เพ่ือมอบ “ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน” (Sustainable Happiness) 
ให้กบัทกุชีวิตในโครงการ ชมุชน   และสิ่งแวดล้อม เพ่ือโลกใบนีจ้ะยงัคงสวยงาม  เพ่ือเราและเพื่ออนาคตของคนรุ่นตอ่ๆ ไป 

 

หลกัคิดในการพฒันาโครงการจงึถกูคิดอย่างรอบคอบและรอบด้านเพ่ือสร้างสมดลุยืนยาว โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น 
ได้แก่  
1) นวตักรรมการออกแบบโครงการ และ  
2) นวตักรรมการดแูลและบริหารชมุชน 

พัฒนาแนวคดิเพ ื่อพ ัฒนาธุรกจิท ี่ยั่ งยนื  

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั(มหาชน) ดําเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตท่ีดีซึ่งได้มาจากสังคมคุณภาพท่ีเกิดจากการอยู่ ร่วมกันอย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการ
เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่  ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี สุขภาพท่ีดี  จึงเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างความสุขท่ียั่งยืน “ Sustainable 
Happiness”  โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาในทกุกระบวนการทํางาน เพ่ือสร้างความรับผิดชอบในสินค้าและการ
บริการ โดยได้สานต่อกระบวนการเดิมและเพิ่มจุดเน้นเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามน โยบาย 
“Sustainable Happiness”  “ความสุขและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน” (Sustainable Happiness)  แบง่เป็น 6  สขุ ดงันี ้

1. สขุคนสร้าง : คนงาน หรือ แรงงาน 
2. สขุเจ้าบ้าน : พนกังาน 
3. สขุลกูบ้าน : ผู้บริโภค หรือ ลกูบ้าน   
4. สขุเพื่อนบ้าน : ผู้ รับเหมา และคู่ค้าวสัดกุ่อสร้าง 
5. สขุสงัคม : สงัคมและชมุชนใกล้เคียง 
6. สขุส่ิงแวดล้อม : ทกุคนในสงัคม  
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1. สุขคนสร้าง : คนงาน หรือ  แรงงาน  

 

 ให้ความสําคัญในพัฒนา “คนสร้างบ้าน” ซึ่งได้แก่คนงานและแรงงาน จึงมีการดูแลแรงงานให้อยู่ดีมีความสุข มี
คุณภาพในทุกๆ ด้าน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืนทัง้กายและใจ สอดคล้องกับนโยบาย S u s t a i n a b l e  
H a p p i n e s s  ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินการของบริษัทฯ ในการดําเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องนับตัง้แต่ 
พ .ศ .2559 และยังเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล โดยเร่ิมตัง้แต่การวิจัยภาคสนาม สํารวจสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ภายในท่ีพักคนงาน และพืน้ท่ีก่อสร้าง สู่การนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นท่ีมาของ
โครงการ  “Better Life”   
 
วัตถุประสงค์และมาตรการ  
 
1) จ้างงานและให้สวสัดกิารที่เป็นธรรม 

ให้คนงานได้รับสิทธิตามกฎหมายอยา่งสมบรูณ์ 
2) พฒันามาตรฐานแคมป์คนงาน  

เพ่ือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ทัง้ในเร่ือง ท่ีพักอาศัยท่ีมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบจัดการภายในท่ีดี เน้นความ
สะอาดและถกูสขุอนามยัพืน้ฐาน  

3) พฒันาพืน้ท ี่ปลอดภัยสาํหรับเดก็  
โดยจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กในสถานท่ีก่อสร้าง (Child Friendly Space) เพ่ือดแูลคณุภาพชีวิตของผู้ ติดตาม

(บตุรหลาน) ให้ปลอดภยั ลดอบุตัิเหต ุจากการนําเด็กติดตามไปในสถานท่ีก่อสร้าง และลดความกังวลของผู้ปกครองท่ีต้อง
ออกไปทํางาน 
   บริษัทได้ดําเนินงานด้านนีต้ัง้แต่ปี 2559 – ปัจจุบนั  โดยได้ร่วมมือกับมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
ในการดําเนินงาน  โดยได้เปิดศนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กฯ ไปแล้ว 6 ศนูย์  ได้แก่  ศนูย์ไทรน้อย  ศนูย์บางบวัทอง  ศนูย์บาง
นา  ศนูย์หทยัราษฎร์  ศนูย์รังสิตคลอง 4  และศนูย์รังสิตคลอง 5  มีเด็กเข้ามาเรียนรู้ท่ีศนูย์แล้วทัง้หมด 149 คน  สญัชาติ
พม่า กมัพชูา และไทย  ได้ให้ความรู้แก่เด็กหลากหลายมิติ ได้แก่  ภาษาไทย ภาองักฤษ  คณิตศาสตร์  สขุภาวอนามยั  และ
การใช้ชีวิตในพืน้ท่ีก่อสร้างอย่างปลอดภยั   ตลอดจนผลกัดนัเด็กท่ีพร้อมเข้ารับการศึกษาเข้าเรียนในระบบการศึกษาของ
รัฐบาลได้ทัง้หมด 21 คน 
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4) ระบบพฒันาฝีมือแรงงาน  
โดยการจดัฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพื่อลดขัน้ตอนการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างคณุภาพงานท่ีดี  ซึ่ง

ในอนาคตจะพัฒนาระบบจัดเกรด  ฝีมือแรงงานเพ่ือประกอบการพิจารณาการปรับขึน้ค่าแรงตามระดบัคุณภาพฝีมือ
แรงงาน อีกทัง้ยงัเป็นความรู้ติดตวั ให้กบัแรงงานเพ่ือนําไปใช้สร้างรายได้ให้กบัครอบครัวในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
จากการดําเนินงานด้าน “สขุคนสร้าง” ของอารียา ทาง Unicef  ได้เชิญให้ร่วมงาน Building Futures in Thailand : 

Support to Children Living in Construction Site Camps ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2561  และได้ตีพิมพ์ผลงานไปสู่สาธารณชน
ในวงกว้าง 
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นอกจากนัน้ยงัได้รับรางวลั  Asia Responsible Enterprise Awards 2018  สาขา Investment in People  ซึง่เป็น

รางวลัระดบัเอเชีย ท่ีถกูจดัขึน้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลปิปินส์  เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)        
 

 - 91 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

2. สุขเจ้าบ้าน : พนักงาน   
 

พนกังาน ถือเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ และเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิง โดยบริษัทฯ มี
นโยบายและการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการทํางาน สร้างแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ รวมถึงให้
ความสําคญัต่อการดแูลพนกังานในด้านต่างๆ ทัง้นีก้็เพื่อให้พนกังานทํางานได้อย่างมีความสขุ และมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ
กนั 

 
บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานตัง้แต่ก้าวแรกท่ีเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯในเร่ืองต่างๆ โดยเร่ิมตัง้แต่ 

การปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ การจดัสถานท่ีทํางานและการสร้างบรรยากาศในการทํางาน สวสัดิการพนกังาน การสร้าง
แรงจูงใจ กิจกรรมพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเติบโตในสายงาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
 
 การปฐมนิเทศสาํหรับพนักงานใหม่  

การปฐมนิเทศ (New Employee Orientation) ถือเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความพร้อมให้พนกังานใหม่ท่ีเข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ การปฐมนิเทศ ได้จดัขึน้เป็นประจํา โดยมีกําหนดการเดือนละ 2 ครัง้ 
ตามรอบวนัเร่ิมงานของพนกังานใหม่ เพื่อให้พนกังานใหม่ได้เตรียมความพร้อมตัง้แตว่นัแรกท่ีเข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ  

ทัง้นีพ้นกังานใหม่จากทกุฝ่ายงานท่ีเร่ิมงานในช่วงเดียวกนั จะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับประทานอาหารร่วมกนั 
เป็นการเสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างฝ่ายงาน อีกทัง้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งกนั ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองตลอดการปฐมนิเทศอกีด้วย  

การฝึกอบรมพนักงาน 
ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้และทกัษะของพนกังาน โดยนโยบายสําคญัคือการจัดให้มีการ

ฝึกอบรมพฒันาพนกังานอย่างต่อเน่ือง  โดยมี Training Roadmap เป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานในระยะยาว  
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาพนกังานในทกุระดบั ตัง้แต่พนกังานระดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบับริหาร  โดย

จดัให้มีหัวข้อฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะต่างๆ  อย่างชดัเจนเพ่ือให้พนกังานมีความรู้  ความสามารถ และมีทกัษะในการสอน
งาน ถ่ายทอดงาน นําไปสูป่ระสิทธิภาพในการทํางานอย่างสงูสดุ  
 

การจดัสถานที่ทาํงานและการสร้างบรรยากาศในการทาํงาน 
 บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบและจัดสถานท่ีทํางานให้มีบรรยากาศท่ีดี (Happy Workplace) ทัง้บรรยากาศภายนอก 
และการตกแต่งภายในสํานกังาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานทํางานอย่างมีความสขุ โดยมีการตกแต่งพืน้ท่ีทํางาน
ให้มีบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้จดัสรรพืน้ท่ีส่วนกลางให้พนกังานมาใช้ประชมุหรือพดูคุยกนัได้ทัง้ในแบบ
ทางการ และไม่เป็นทางการ   
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนกังานมีกิจกรรมร่วมกนัโดยการจดัสรรให้มีพืน้ท่ีสําหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พืน้ท่ี

สําหรับรับประทานอาหารพร้อมจัดเตรียมอาหารกลางวนัในราคาประหยดัสําหรับพนักงาน พืน้ท่ีสําหรับเล่นกีฬาปิงปองใน
ช่วงเวลาพักกลางวนัและหลงัเลิกงาน เพ่ือให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลาย และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทัง้ในฝ่ายงาน
เดียวกนัและระหว่างฝ่ายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างแรงจูงใจ 
ในด้านการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายนัน้ มีการให้ incentive แก่

พนกังานในฝ่ายขาย และงานก่อสร้าง เป็นประจําทุกไตรมาส รวมถึงมีการให้โบนสัประจําปีแก่พนกังานทุกคนโดย
พิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการประเมินรายฝ่ายงานและรายบคุคล 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเห็นคณุค่าและความสําคญัของพนกังานท่ีทุ่มเททํางานให้กบับริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดย
จะมีรางวัล Long Service Awards เป็นทองคําให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าวในงานสังสรรค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ามกลาง
พนักงานทุกคน เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับพนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
พนกังานคนอ่ืนด้วย 
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สวัสดกิารพนักงาน 
 

พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัต่อการดําเนินกิจการและต่อความสําเร็จของบริษัทฯ ดงันัน้นอกเหนือจากการจัด
ให้มีค่าตอบแทน สวสัดิการ รวมถึงผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานแล้ว ในแต่ละปี บริษัทฯยังมีการพิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการสําหรับพนกังานเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และเพ่ือให้มีสวสัดิการท่ีเป็น
มาตรฐานเม่ือเทียบกบักลุ่มธรุกิจเดียวกนั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อยกระดบัความสขุของพนกังานอกีด้วย 

ทัง้นี ้การจัดสรรสวสัดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯได้คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานในด้านต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
สวสัดิการท่ีช่วยเหลือในเร่ืองคา่ครองชีพ 

 การให้เงินช่วยเหลือตา่งๆ เช่น งานแตง่งาน งานอปุสมบท  
 การให้เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี พนกังาน บิดา มารดา คูส่มรสหรือบตุรของพนกังาน ถึงแก่กรรม 
 การจดัชดุยนิูฟอร์มพนกังาน 
 การจดัท่ีพกัอาศยัให้พนกังาน 
 การบริการอาหารกลางวนัคณุภาพในราคาประหยดั 

สวสัดิการท่ีสนบัสนนุการออมของลกูจ้าง 
 กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
 กองทนุประกนัสงัคม 
 กองทนุเงินทดแทน 

สวสัดิการท่ีพฒันาสถาบนัครอบครัวของลกูจ้าง  
 การประกนัชีวิตให้กบัลกูจ้าง 
 การช่วยคา่รักษาพยาบาล 
 การรับขวญัคลอดบตุร 

สวสัดิการท่ีสง่เสริมความมัน่คงในอนาคต  
 เงินกู้ดอกเบีย้ตํ่า (T-Loan) 
 สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั 
 Long Service Award สาํหรับพนกังานท่ีทํางานกบัองค์กรมาอยา่งยาวนาน 

สวสัดิการท่ีสง่เสริมสขุอนามยั  
 ประกนัสขุภาพท่ีคุ้มครองทัง้กรณีผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยใน 
 การจดัของเย่ียมกรณีพนกังานเจ็บป่วย 
 ตรวจสขุภาพประจําปี 
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 การให้ความรู้เร่ืองสขุภาพอนามยั 
 ห้องพยาบาลและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล 
 การจดัฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ให้กบัพนกังาน 

สิทธิการลา 
นอกเหนือจากสวสัดิการตา่งๆ ท่ีกล่าวมา บริษัทฯได้จดัให้พนกังานสามารถลางานได้ตามสิทธิและความจําเป็นตา่งๆ 

ได้แก่ ลาพกัร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอปุสมบท ลารับราชการทหาร ลาทําหมนั และลาฝึกอบรม  

กจิกรรมพนักงาน  
กิจกรรมพนักงาน (Employee Relation Activity) ถือว่าเป็นสิ่งท่ีเช่ือมความสัมพันธ์อันดีในบริษัทฯ ส่ง

เสริมแรงบันดาลใจ และช่วยให้การทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ายงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ แก่พนักงานตลอดทัง้ปี เช่น  กิจกรรมปีใหม่  กิจกรรมทําบุญประจําปี   กิจกรรม Inspirational Talk   
กิจกรรม Town Hall   กิจกรรม Areeyaism  และกิจกรรม Areeya Go Green เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

3. สุขลูกบ้าน : ผู้บริโภค หรือ  ลูกบ้าน  
 
 เราได้พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมความสุขแก่ผู้บริโภค หรือลูกบ้าน  โดยเร่ิมต้นจากการสร้างความสุขด้วยการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ และออกแบบการใช้ชีวิตเพ่ือการอยู่อาศยัท่ีมีความสขุอย่างยัง่ยืน  โดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม คณุภาพชีวิต 
และการลดภาระคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  มีการดําเนินงานดงันี ้
 

3.1 Community Service 

งานบริหารงานหลงัการขายประกอบไปด้วย  งานบริหารชุมชน  งานบริการซ่อมแซมตามระยะประกัน  ศนูย์บริการ
ข้อมลูลกูบ้าน  งานส่งมอบสาธารณปูโภคและจดัตัง้นิติบคุคล มีเป้าหมายเพ่ือให้บริการอย่างดีท่ีสดุและให้ได้รับความพึงพอใจ
สงูสุดจากลูกบ้านอารียา ท่ีจะนําไปสู่การบอกต่อแนะนําเพ่ือนตามโครงการ Friends Get Friends และสร้างความเช่ือมัน่แก่
ผู้บริโภคได้ในระยะยาว  ตามนโยบาย Best in Class After Sale Service การเอาใจใส่ดเูเลลกูบ้านตัง้เเต่แรกเร่ิมเเละหลงัการ
ขายอย่างเต็มสามารถ    



        บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)        
 

 - 95 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

 
(1) งานบริหารชมุชน   

เร่ิมต้นพฒันางานตัง้แต่การบริการพืน้ฐาน ให้มีความปลอดภยั สะอาด และน่าอยู่ เป็นมาตรฐาน  โดยมีการใช้
กรอบการดําเนินงานของ ISO หรือ ระบบบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐานสากลเข้ามาปรับใช้ในการดําเนินงานบริหารชมุชน  
โดยมีการพฒันาระเบียบปฏิบติั(QP) วิธีปฏิบติังาน(WI) และเอกสารควบคมุต่างๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานในการดําเนินงาน  โดยจะ
มีการควบคมุและตรวจสอบการทํางานอยา่งสม่ําเสมอในทกุเดือน เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและคณุภาพในการบริการลกูบ้าน 

 
  นอกจากนัน้ยงัมีการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างระบบท่ีดีท่ีสดุในการบริหารหมู่บ้าน เช่น การดแูลรักษา

ความปลอดภยัท่ีเพ่ิมความเข้มงวดกบัการปฏิบติังานของบริษัทรักษาความปลอดภยัและพนกังาน รปภ. โดยจดัให้มีเคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ท่ีทนัสมยัสามารถบนัทึกและตรวจสอบข้อมลูด้านความปลอดภยัในโครงการได้ตลอดเวลาแบบ Real Time ผ่าน
โทรศพัท์มือถือ   

   
 
 
 
 
 
 
 

(2) งานบริการซอ่มแซมในระยะประกนั (After Sale Service)  
เป็นอีกงานหนึง่ท่ีได้รับการยกระดบังานบริการและกํากบัติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากบริการ Call Center แล้ว

เรายังได้พัฒนา Application Areeya Family มาเป็นช่องทางในการแจ้งซ่อมตัง้แต่ปี 2559  จนถึงปัจจุบัน   นอกจากนัน้ยัง
พัฒนาระบบการติดตามงานแบบ 100% เพื่อให้มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานท่ีกําหนด  โดยได้นําข้อมูล
รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขพฒันาต่อยอด จนทําให้ในคร่ึงปีแรก 2561 ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจใน
ระดบัดีและดีมาก เฉล่ียตลอดทัง้ปีท่ีร้อยละ 90.33 
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(3) ศนูย์บริการข้อมลูลกูบ้าน (Call Center)   
เป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกบ้าน  ท่ีให้บริการข้อมูลครบวงจรเพ่ืออํานวยความสะดวกตัง้แต่เป็นลูกค้า

จนกระทัง่มาเป็นลกูบ้าน ผ่านหลากหลายช่องทาง  
1. โทรศพัท์  1797 และ 02-7989800 
2. Application Areeya Family   
3. Live Chat ผา่น website: www.areeya.co.th   

 โดยจะให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ให้ข้อมูลสินค้า ทําเลท่ีตัง้  การเดินทาง  รับแจ้งซ่อมแซมบ้านในประกัน  รับเร่ือง
ร้องเรียน  พร้อมมีการติดตามผลการให้บริการและตรวจสอบการให้บริการ 100%  เพ่ือให้มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานท่ีกําหนด  และได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่องานบริการของ Call Center ตลอดปี 2561 พบว่าผู้ ใช้บริการมี
ความพงึพอใจมากและพงึพอใจ ร้อยละ 96.21  

 
(4) งานบริหารกองทนุและการสง่มอบโครงการ 
 ในส่วนงานบริหารกองทนุและการส่งมอบโครงการแก่คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรและคณะกรรมการ
นิติบุคคลอาคารชุด เป็นงานสําคญัอีกงานหนึ่งท่ีถกูกําหนดให้เป็นเป้าหมายเพ่ือพฒันางานบริการหลงัการขาย ให้
เกิดการบริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกโครงการ เน้นการบริหารกองทุนให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูบ้าน คณะกรรมการนิติบคุคล และตอ่บริษัทฯ โดยกระบวนงานหนึง่ท่ีเป็นหวัใจคือการสร้างและ
ดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงทําให้ไม่
กระทบต่อการอยู่อาศยัของลกูบ้าน และสามารถลดระยะเวลาความล่าช้าในการส่งมอบสาธารณูปโภคให้ตรงเวลา
เม่ือครบกําหนดการดูแลตามกฎหมาย เป็นส่วนสําคัญท่ีลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้ โดยในปี 2561 
สามารถจดัตัง้คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร รวมทัง้สิน้ 5 โครงการ  

   
4. สุขเพ ื่อนบ้าน  : ผู้ร ับเหมา และคู่ ค้าวัสดุก่อสร้าง 

 แนวคิดหลักในการดําเนินธุรกิจ  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี  ้จํากัด(มหาชน) มิได้เพียงคํานึงถึงผลกําไร และ
ผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงัคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศด้านงานก่อสร้าง โดยมุง่หวงัให้บ้านเป็นจดุเร่ิมต้นของความสขุ โดยดําเนินการดงันี ้  
 

1. Construction Site Standards 
 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภยั โดยมีข้อกําหนดด้าน
มาตรฐานครอบคลมุตัง้แตเ่ร่ิมเข้าพืน้ท่ีพฒันาโครงการ ระหว่างงานก่อสร้าง และเม่ือปิดโครงการก่อสร้าง  
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2. A Subcontract 
 การดําเนินการก่อสร้างโดย ว่าจ้างผู้ รับเหมารายอ่ืนทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณภาพ และมีความมั่นคง
ทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจการก่อสร้าง การพฒันาระบบงานก่อสร้าง มุ่งเน้นคณุภาพของการก่อสร้างเพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจ ในการบริหารจดัการ และสิ่งท่ีสําคญัคือลดความเสี่ยงท่ีทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและ
ไม่ได้คุณภาพ การพัฒนาระบบ A Subcontract ช่วยสนับสนุนการการทํางานของผู้ รับเหมา กับ บริษัทฯ ในเร่ืองลดเวลาลด
ขัน้ตอนการทํางาน และลดปริมาณเอกสาร บันทึกการก่อสร้าง ในแต่ละงานด้วยระบบ เพ่ือสะท้อนคุณภาพการทํางานของ
ผู้ รับเหมาในแต่ละราย เป็นข้อมูลในการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด วิเคราะห์จัดเกรดผู้ รับเหมา เพ่ือ
สามารถปรับอตัราจ้างพิเศษให้แก่ผู้ รับเหมาฝีมือดีท่ีได้รับความไว้วางใจหลงัจากท่ีได้ร่วมงานกนัมาระยะหนึง่แล้ว  
  

3. A Supplier Online System 
 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และในเครือทัง้หมด มีการซือ้ขายกับ ผู้ ขาย(Vendor) โดยมีการสัง่ซือ้
สินค้าและส่งของ ซึ่งในขัน้ตอนการส่งของประกอบด้วยการวางบิล เพ่ือเบิกเงินตามรายงานท่ีจดัส่ง และ ตาม PO แนวคิดการ
พัฒนาระบบ A Supplier Online System จะช่วยอํานวยความสะดวกระหว่างบริษัทคู่ค้าของอารียาฯ ในการส่งของวางบิล 
โดยผู้ขายจะควบคมุการส่งสินค้าให้ถูกต้องและสามารถตรวจสอบการส่งของ ลดความผิดพลาดในการส่งของระหว่าง ผู้ขาย
กบัคลงัเก็บของท่ีหน้างานของบริษัท ลดเวลา ลดเอกสาร ลดขัน้ตอนในการวางบิล และขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร  การใช้
ระบบออนไลน์ทําให้ผู้ขายสามารถวางบิลได้ทกุวนั 
 

4. Safety 
A Model for Better Life เป็นหน่ึงในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เกิดการดูแลคนงานอย่างครบวงจร 

โดยมีเป้าหมายสําคญัเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ด้วยการสร้างขวญักําลงัใจให้แก่แรงงานต่างด้าว การสร้าง
สขุภาวะในชีวิตประจําวนัให้มีสขุอนามยัท่ีดี สร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และการลดความห่วงกังวลต่อบุตร
หลานโดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กในพืน้ท่ีก่อสร้างให้เป็นพืน้ท่ีปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้ดําเนินกระบวนการนีบ้น
พืน้ฐานความคิดว่า เม่ือแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี ไม่มีห่วงกังวล จะมีความพร้อมในการทํางาน ทําให้งานมี
ประสทิธิภาพ และอยากอยู่กบัอารียาไปนานๆ  

 
เม่ือแรงงานได้ทํางานแบบเดิมซํา้ๆ จะมีประสบการณ์เพ่ิมพนูขึน้ เกิดเป็นความเช่ียวชาญ เท่ากบัมีฝีมือดีขึน้ จะได้รับ

ค่าตอบแทนมากขึน้ตามระดบัฝีมือ เป็นวงจรท่ีสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานและครอบครัวทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม
ครอบครัว ซึง่ส่งผลดีต่อบริษัทท่ีจะได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน สง่มอบแก่ลกูค้าได้ตรงเวลา ลดปัญหาการแก้ไขงาน
หรือทําซํา้ จงึเป็นการลดต้นทนุ ลดระยะเวลาท่ีสญูเปลา่ และเป็นการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัให้กบับริษัทได้  
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5. Supplier ABC 
 บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ รับเหมารายอ่ืนทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีคณุภาพ และมีความมัน่คงทางการเงิน เข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สัง่สมประสบการณ์และทีมงานท่ีมี
คณุภาพเพ่ือดําเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจ ในการบริหารจดัการ จึงลดความเสี่ยงท่ี
ทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะกําหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับ
ผู้ รับเหมา และจะทําการควบคมุคณุภาพของงาน ระยะเวลาการทํางาน และต้นทนุการก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด
ไว้ 
 

เน่ืองด้วย ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร ทําให้ทีมงานสัง่สมแรงงาน และผู้ รับเหมา
รายย่อยและรายกลางเป็นจํานวนพอสมควร แต่ความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนัน้ มีทัง้ขาขึน้และขาลง ทางทีมงานจึงไม่
ประมาทในการรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของทางบริษัทฯ กลยุทธ์ในการรับมือ 
คือ ต้องมีการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอตัราตลาด รวมทัง้จดัเกรดผู้ รับเหมา เพ่ือสามารถปรับอตัราจ้างพิเศษให้แก่
ผู้ รับเหมาฝีมือดีท่ีได้รับความไว้วางใจหลงัจากท่ีได้ร่วมงานกันมาระยะหน่ึงแล้ว และประการสําคญัต้องใช้ระบบก่อสร้างก่ึง
สําเร็จรูปมากขึน้ ทัง้งานโครงสร้าง งานพืน้ งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบเพื่อลดอตัรา พึ่งพาแรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีท่ีจะ
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพ่ิมจํานวนผู้ รับเหมา และแรงงาน
ฝีมือเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว 
 

คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ถือว่าเป็นส่วนสําคัญท่ีจะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงเข้มงวดทัง้ในเร่ืองของคณุภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทนุ ให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการนําระบบการบริหารคณุภาพ ISO เข้ามาใช้กบังานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลด
ความซํา้ซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นําไปสู่ความเป็นสากล อีกทัง้ยังมีทีม QC 
ส่วนกลาง ท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถกูต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของ
บริษัท อนัก่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัได้ตัง้ทีมงานหาจดุอ่อนของระบบ
การก่อสร้างทั่วไปและนํามาพัฒนาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการก่อสร้างและพัฒนา
โครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึน้ค่าแรงงานขัน้ต่ํา การปรับ
ราคาของวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพ่ือลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์
เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพ่ือสามารถวางแผนได้อย่างต่อเน่ือง 
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5. สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียง   

 
สิ่งท่ีบริษัทฯ ดําเนินงานมาตลอดคือการมุ่งมัน่พฒันาในทกุกระบวนการทํางานบนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม

มาโดยตลอด ใส่ใจในทุกบริการและความต้องการของลกูบ้านและชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความสขุ ความสมัพนัธ์และความ
เข้มแข็ง  นําไปสู่การพฒันาและเกิดเป็น “ชมุชนสขุยัง่ยืน” ตามหลกั Sustainable Happiness มุ่งสู่การพฒันาธุรกิจเพ่ือสงัคม
อยา่งแท้จริง  โดยมุง่เน้นพฒันา 2 สว่น 

 
5.1 ส่วนของชุมชนในโครงการ  
จากนโยบาย “Sustainable Happiness” รักษ์โลก รักเรา  จึงได้จดัทําแนวทางพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท

ฯ โดยคํานงึถงึสิง่แวดล้อมและพฒันาชมุชนยัง่ยืนเป็นหลกั ดงันี ้
 ปรับสวนในพืน้ท่ีส่วนกลาง  ให้เป็นสวนสวยงามปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัวและไม้ยืนต้นท่ีสามารถ

นํามารับประทานได้  
 การเลือกใช้พลงังานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนพลงังานไฟฟ้าในพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ 

เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายระยะยาวให้กบัลกูบ้าน   
 การออกแบบระบบจดัการนํา้ให้สามารถนํานํา้ท่ีใช้แล้วผ่านกระบวนการคดักรองบําบดันํา้จนมีคา่ท่ีปลอดภยั

ตามมาตรฐาน และนํากลับมาใช้ในพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการเพ่ือลดปริมาณการใช้นํา้ประปาและลด
คา่ใช้จา่ย    

 รณรงค์ให้ลกูบ้านในโครงการร่วมกนัดําเนินการคดัแยกขยะ  เพื่อลดปริมาณขยะและนําขยะท่ีสามารถใช้ได้
สูก่ระบวนการรีไซเคิลเป็นการลดปัญหามลพิษแก่สงัคม   

 เพ่ิมพืน้ท่ีเพ่ือส่งเสริมการออกกําลงักายภายในโครงการ เช่น ทางป่ันจกัรยาน  และสนามบาสเก็ตบอล  โดย
ในปัจจบุนันี ้ลกูค้าเร่ิมให้ความสนใจในเร่ืองของสขุภาพและการออกกําลงักายมากขึน้ 
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5.2 ส่วนของชุมชนใกล้เคียง   
 การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์นัน้ชุมชนใกล้เคียงโครงการนบัว่ามีความอ่อนไหวค่อนข้างสงู  ดงันัน้บริษัท

ต้องมีความรับผิดชอบและดําเนินงานก่อสร้างโดยไม่สร้างผลกระทบต่อชมุชนข้างเคียง  ดงันี ้
 ปฏิบติัตามข้อตกลงในสญัญาโดยสมบรูณ์ 
 พัฒนาโครงการตัง้แต่ขัน้ตอนแรกของงานก่อสร้างจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ด้วยความระมัดระวงั ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานงานท่ีกําหนด  
 เน้นการทํางานเชิงป้องกนัความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  
 เปิดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียนผ่าน Call Center 
 กํากบั ติดตาม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหาจากการร้องเรียน ให้สิน้สดุทกุเร่ือง ไม่มีการเพิกเฉยหรือละเลย 
 เพ่ิมพนัธมิตรคู่ค้าในพืน้ท่ีรอบโครงการ  

 
ผลท ี่เกดิข ึน้ 
 ไม่มีการคดัค้านในพืน้ท่ีพฒันาโครงการจนไม่สามารถพฒันาโครงการได้ 
 เกิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ชมุชนรอบโครงการ ในด้านท่ีพกัอาศยั การเช่าท่ีดิน ร้านค้า และการทํางาน

ร่วมกนั 
 ลดต้นทนุด้านการขนสง่หรือเวลาในการสัง่สนิค้าได้ เม่ือเทียบกบัการสัง่ข้ามพืน้ท่ี 

 
 

6. สุขสิ่งแวดล้อม : ลกูบ้านและทกุคนในสงัคม 
 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภัยพิบัติจากธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ หรือหรือภาวะโลกร้อน  จึงบรรจใุห้เป็นหนึ่งในนโยบายหลกัในปี 2561 นัน่คือ Sustainable Happiness  ความสขุ
เเละสิ่งเเวดล้อมท่ียั่งยืน  การพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมนัน้ดําเนินงานบนฐานของผู้ มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกบ้าน  สังคม 
ตลอดจนทกุคนท่ีอยู่บนโลกใบนี ้ โดยในปี 2560 ได้มีสว่นช่วยลดภยัพิบติัจากธรรมชาติ 5 เร่ือง ได้แก่   

(1) ระบบบาํบดันํา้เสียเพ่ือนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่ (Wastewater Treatment System) 
(2) ไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 
(3) ทางป่ันจกัรยาน (Bicycle Lane) และพืน้ท่ีออกกําลงักายอ่ืนๆ 
(4) แปลงผกัปลอดสารพิษ (Organic vegetable) 
(5) การจดัการขยะ (Waste) 
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6.1 ระบบบาํบดันํา้เสียเพ่ือนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่ (Wastewater Treatment System) 
 
จากเป้าหมายการพัฒนางานท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนัน้  ได้มาสู่

นวตักรรมการพฒันาโครงการท่ีให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวม ท่ีสามารถนํานํา้ทิง้ในส่วนของการซกัล้างของแต่ละบ้านรวมทัง้
โครงการมาสู่กระบวนการบําบดัพิเศษท่ีแตกต่างจากระบบเดิมเพ่ือให้ได้ค่ามาตรฐานจนสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้   โดยมี
การติดตัง้ระบบให้นํานํา้ท่ีบําบดัแล้วไปรดนํา้ท่ีสวนและแปลงผกัส่วนกลาง นอกจากนัน้ยงัสามารถใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อีก  เช่น 
การล้างถนนทําความสะอาดพืน้ท่ีส่วนกลาง เป็นการลดอตัราการใช้นํา้ประปา และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน  จากการคํานวณจากปริมาณนํา้ประปาท่ีใช้รดนํา้ต้นไม้ท่ีสวนส่วนกลางทัง้ปี  พบว่าสามารถลด
คา่ใช้จา่ยได้ถงึ 21,600 บาท /ปี /โครงการ   
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การทํางานของบ่อบําบดัแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนแรกเป็นส่วนเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง ทําหน้าท่ีย่อยสลายสารอินทรีย์ โดย
ในส่วนนีจ้ะมีการเติมอากาศตลอดเวลา จากนัน้จะถูกส่งไปยงัส่วนท่ีสองคือ ส่วนตกตะกอน ทําหน้าท่ีตกตะกอนจุลินทรีย์ท่ี
หลุดออกมาจากส่วนแรก โดยมี tube settler ช่วยในการตกตะกอน   นํา้ท่ีได้รับการตกตะกอนแล้วจะถูกส่งไปยังส่วนท่ี 3 ทํา
หน้าท่ีรักษาคณุภาพนํา้โดยเคร่ืองเติมอากาศโดยกกัเก็บนํา้บางส่วนไว้สําหรับรดนํา้ต้นไม้  และนํา้บางส่วนปล่อยสู่ท่อระบาย
นํา้สาธารณะตามคา่มาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
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6.2 ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)   
 

 การลดใช้พลงังานหรือการใช้พลงังานสะอาดอย่างยัง่ยืน นบัเป็นโจทย์สําคญัต่อการตอบสนองเป้าหมาย SDGs  ใน
ด้านสิ่งแวดล้อม  นับตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปัจจบุนั บริษัทได้ผนวกแนวคิดการใช้พลงังานสะอาดไปควบคู่กับผลประโยชน์ของ
ลกูบ้านในระยะยาว  จึงได้ออกแบบโครงการโดยให้มีการใช้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell)  สําหรับเป็นไฟส่องสว่าง
ภายในสวนสว่นกลางเป็นมาตรฐานทกุโครงการ  และถนนสว่นกลาง   

        
 

 การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) นอกจากจะเป็นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้าน
พลังงานแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนการเดินระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ   รวมไปถึงลดค่าไฟฟ้าส่องสว่าง
สําหรับนิติบคุคลได้ในระยะยาวอกีด้วย    

ประหยดัคา่ไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณสวน 18,000 บาท/ปี/โครงการ 

ประหยดัคา่เดินระบบไฟฟ้า 5,700 บาท/โครงการ 

 
6.3 ทางป่ันจกัรยาน (Bicycle Lane) และพืน้ท่ีสําหรับออกกําลงักายอืน่ๆ 

 
ด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั  ทกุภาคส่วนต่างต่ืนตวั ให้ความสําคญั และพยายามเป็นส่วนหน่ึงในการ

บรรเทาปัญหาดงักล่าว  อารียาในฐานะผู้พัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์และงานด้านบริหารชุมชนได้มีความตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  จึงออกแบบโครงการและการใช้ชีวิตเพ่ือช่วยลดมลพิษและลดการใช้พลงังาน  โดยจดัให้มีทางป่ันจกัรยาน
ในส่วนของถนนส่วนกลางและท่ีจอดจกัรยานบริเวณด้านหน้าโครงการ  เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้ลกูบ้านใช้จกัรยานและมี
ส่วนร่วมในการลดมลภาวะของโลก  ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงจากการออกกําลังกายง่ายๆ ในโครงการ   
นอกจากนัน้ในบางโครงการยังได้จัดให้มีพืน้ท่ีออกกําลงักายอ่ืนๆ ภายในโครงการ เช่น สนามบาสเก็ตบอล  เป็นต้น  โดยได้
ดําเนินการแล้วท่ีโซนกาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์  และโซนบางนา 
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6.4 แปลงผกัปลอดสารพิษ “โครงการปลกูผกั ปลกูรัก” 
 
จากแนวคิดของการใส่ใจในสขุภาพท่ีดีของลกูบ้าน  อารียาจึงได้พฒันาแนวคิดการออกแบบพืน้ท่ีสีเขียวในโครงการ

ให้เกิดประโยชน์และเกิดความยัง่ยืนสงูสดุแก่ลกูบ้านนบัตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมา  มีการปรับเปลี่ยนสวนสวยท่ีแต่เดิมจะเน้น
ปลกูต้นไม้ใหญ่ และไม้ประดบัเพ่ือความร่มร่ืนและสวยงามเพียงอย่างเดียว  มาเป็นปลกูต้นไม้ใหญ่ท่ีสามารถรับประทานผล 
หรือยอดได้  เช่น มะม่วง  ขีเ้หล็ก  สะเดา  ชะมวง  ชมพู่นํา้ดอกไม้ และแคนา เป็นต้น  นอกจากนัน้ยงัได้มีการออกแบบแปลง
ผักปลอดสารพิษท่ีเป็นมาตรฐานไว้สําหรับทุกโครงการ  เพ่ือให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษท่ีสดใหม่และตรงความ
ต้องการ   เช่ น  พ ริก  กะเพ รา   โห ระพา  แมงลัก  ชะพลู  เตยหอม  สะระแหน่   มะเขือ  มะก รูด  มะนาว  เป็ น ต้น  
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แปลงผักปลอดสารพิษนัน้นอกจากลูกบ้านจะสามารถเก็บผักไปรับประทานได้แล้ว  แปลงผักยังสามารถเป็นจุด
ศนูย์กลางในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลกูบ้านได้อีกด้วย  คือ เม่ือลกูบ้านย้ายเข้าอยู่ในโครงการตามจํานวนท่ีเหมาะสม
แล้ว  จะมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม “ปลูกผัก  ปลูกรัก” โดยเชิญชวนลูกบ้านมาพบปะเพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์กัน  พร้อมกับสร้างความเป็นเจ้าของของแปลงผักส่วนกลาง โดยการให้มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลร่วมกัน 
เป็นการสร้างสงัคมท่ีมีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และเกิดเป็นสงัคมแห่งความยัง่ยืนตลอดไป   

 
 ผลจากการดําเนินงาน 

นับตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีแปลงผักมาตรฐานในทุกโครงการ  และในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้จัด
กิจกรรมให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลแปลงผักสวนครัวแล้ว 13 โครงการ ใน 5 โซน ได้แก่  โซนบางนา  โซน
กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์  รังสติ-ลาํลกูกา , รังสิต-วงแหวน   และโซนวงแหวน-รามอินทรา   

 
การตอ่ยอดกิจกรรม 
ตอ่เน่ืองจากการมีโครงการปลกูผกั ปลกูรัก  ได้มีแนวคิดสร้างการรับรู้ในเร่ืองสขุภาพผนวกกบัเร่ืองสิ่งแวดล้อมให้เกิด

การรับรู้เป็นวงกว้าง ผ่านการจดักิจกรรม A Green Market  เป็นตลาดนดัคนรุ่นใหม่ใส่ใจสขุภาพ  และส่งเสริมการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษให้กบัลกูบ้าน  โดยภายในงานจําหน่ายสนิค้าอปุโภค-บริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  งดการใช้โฟมบรรจอุาหาร  
ลดการใช้ถงุพลาสติก  เพ่ิมกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพ่ือกระตุ้นการตระหนกัถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เช่น การสะสมแสตมป์เพ่ือลุ้น
รับของรางวลั โดยการงดรับถงุพลาสติกจากร้านค้า  การนําขยะรีไซเคิลมาเล่นเกมส์รับของรางวลั 
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ปี 2561 จดัขึน้ 3 ครัง้  คือ พืน้ท่ีกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ครัง้  และบางนา-วงแหวน 1 ครัง้  โดยจดัครัง้ละ 2 วนั มี
ผู้ เข้าร่วมเฉลี่ยวนัละ 800 - 1,000 คน ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยทัง้ 3 ครัง้ในระดบัดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 95.60  โดยในอนาคต
มุ่งหวงัให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี  และปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย  เพ่ือเป็นส่งเสริมให้ลูกบ้านและชมุชนรอบข้าง 
ตระหนกัถึงการใส่ใจสขุภาพและส่ิงแวดล้อม เพ่ืออนาคตท่ีดีแก่สงัคมท่ียัง่ยืน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 โครงการรณรงค์คดัแยกขยะ 

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ ปัญหาเร่ืองขยะเป็นปัญหาลําดบัต้นๆ ในการบริหารหมู่บ้าน  เรามกัประสบปัญหาเร่ืองรถขยะ
ไม่มาเก็บตามรอบ  ขยะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  บ่อขยะเต็ม ฯลฯ  ดงันัน้เราจึงมีแนวคิดในการจดัการขยะเกิดขึน้ ซึ่งมีเป้าหมาย
เพ่ือลดปริมาณขยะ และนําไปสู่ Zero Waste Society  โดยเร่ิมต้นท่ีการศกึษาวิจยัพฤติกรรมและปริมาณขอยะของลกูบ้านอารี
ยาในปี 2560  พบวา่ ใน 1 หลงั มีปริมาณขยะเปียกและขยะ recycle  ถึงร้อยละ 70  สว่นท่ีเหลือร้อยละ 30 เป็นขยะทัว่ไปและ
ขยะอนัตราย  ดงันัน้ในช่วงเร่ิมต้นนีเ้ราจึงมุ่งเน้นไปท่ีการจดัการขยะ recycle และ ขยะเปียกเป็นลําดบัแรก โดยมีกระบวนการ
ให้บรรลเุปา้หมาย (ตามภาพ)  
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การจดัการขยะ Recycle  

 
โครงการขยะจงึเป็นโครงการหนึง่ท่ีทางบริษัทฯ เร่งดําเนินการ โดยมีการส่งเสริมให้ลกูบ้านรู้จกัวิธีการคดัแยกขยะ ให้

ความสําคัญกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล นําขยะรีไซเคิลไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพ่ือนํากลับไปเป็นวัตถุดิบสําหรับสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น เสือ้ท่ีทําจากขวดพลาสติก  ชดุโต๊ะนกัเรียนท่ีทําจากกล่องนม  เพ่ือส่งต่อความสขุไปสู่สงัคมต่อไป โดยได้
วางขัน้ตอนของการนําไปสู่การแยกขยะ recycle ท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ความรู้ผ่านคู่มือการคดัแยกขยะ  การรณรงค์ให้
เกิดการรับรู้และตระหนกั  และการคดัแยกขยะ Recycle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปา้หมายของกิจกรรม 
1. เพ่ือให้บริษัทเป็นผู้ นํา ท่ีพฒันาโครงการควบคู่ไปกบัการตระหนกัและให้ความสําคญักบัปัญหาสิ่งแวดล้อม และ

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพ่ิม 
2. เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้ภายในโครงการผลกัดนัไปสู ่Zero Waste Society 

    
1) คูมื่อรณรงค์การคดัแยกขยะ 

จัดทําคู่มือรณรงค์การคัดแยกขยะ บอกเล่าเร่ืองราววิธีการคดัแยกขยะภายในบ้าน เพื่อนํากลบัมาใช้ใหม่ 
และนําไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ส่งต่อสู่สังคมต่อไป  โดยมี TIPMSE เป็นท่ีปรึกษาทางด้านวิชาการ โดยเผยแพร่ผ่านทาง  
https://www.areeya.co.th/csr_news/ หรือโดยการสแกน QR Code ด้านลา่งนี ้
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 นอกจากนัน้ยังมีช่องทางการให้ความรู้ และสร้างการรับรู้เก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมผ่านทาง Facebook 
Fanpage อา รีย า รัก ษ์ โลก  (https://www.facebook.com/AreeyaSustainable/) เป็ น อี ก ช่ อ งท างในก ารสื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพกิจกรรม เกร็ดความรู้ต่างๆ เช่น ภาพกิจกรรมปลูกผักปลูกรัก, ภาพกิจกรรม DIY, ภาพ
กิจกรรม Recycle day, เกร็ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมฯลฯ มีผู้ ติดตามกวา่ 1,000 คน เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กรท่ี
ดอีีกทางหนึง่ ให้บคุคลทัว่ไปได้ทราบวา่ เราใสใ่จสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการรณรงค์คดัแยกขยะผ่านกิจกรรม DIY 
 
กิจกรรมรณรงค์การคดัแยกขยะผ่านกิจกรรม DIY นอกจากลกูบ้านจะได้สิ่งของท่ีประดิษฐ์เองจากเศษวสัดุ

เหลือใช้ไปใช้ประโยชน์แล้ว เรายังสอดแทรกเร่ืองราวของการคัดแยกขยะ recycle ไปพร้อมกับกิจกรรมด้วย เพ่ือกระตุ้ น
จิตสํานึกให้ลกูบ้านรับผิดชอบต่อสงัคมมากขึน้ โดยหนัมาคดัแยกขยะก่อนทิง้ เพ่ือนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนําไปสู่การแยกขยะในโครงการ Recycling Day  ในปี 2562 เรายังคง
เดินหน้ารณรงค์เพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนกัเร่ืองการคดัแยกขยะอย่างต่อเน่ือง ให้ครอบคลมุโครงการใหม่ของอารียา 
และโครงการท่ีทางอารียาสง่มอบพืน้ท่ีให้กบันิติบคุคลหมู่บ้านดแูลแล้ว ผลกัดนัให้ทกุครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม Recycling day 
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3) โครงการ Recycling Day 
กิจกรรม Recycling Day  (วนัรับซือ้ของ Recycle ถึงหน้าบ้านคณุ) เป็นหนึง่ในกระบวนการท่ีจะนําไปสู ่Zero Waste 

Society  เราเร่ิมต้นด้วยการศึกษาวิจยัพฤติกรรมและปริมาณขยะของลกูบ้านอารียาในปี 2560  พบว่า ใน 1 หลงั มีปริมาณ
ขยะเปียกและขยะ recycle  ถึงร้อยละ 70  เราจึงได้วางรูปแบบการจัดการขยะ Recycle ท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อลูกบ้าน
มากท่ีสุด  โดยได้  ร่วมกับ  Application Recycle Day เป็นการนัด /เรียกให้ไปรับซือ้ถึงหน้าบ้านผ่าน  Application  เร่ิม
ดําเนินงานครัง้แรกในเดือนพฤษภาคม 2561  นําร่องโครงการแนวราบท่ีโซนไทรน้อย บางบวัทองและบางนา  แนวสงูท่ีคอนโด 
ID Asoke Ratchada  โดยนัดรับซือ้เดือนละ 1 ครัง้  กระทัง้พัฒนาวิธีการจัดเก็บเป็นสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ท่ีโซนบางนาในช่วง
เดือนตลุาคม 2561 เป็นต้นมา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2561 นี (้ข้อมูล ณ  31 ธ.ค. 61)  จัดกิจกรรมไปทัง้หมดจํานวน 23 ครัง้ ได้ปริมาณขยะ Recycle ทัง้หมด 

9,756.69 kg.  3 อนัดบัแรก ได้แก่  ขวดแก้ว  กระดาษลงั  และพลาสติกใส  คิดเป็น 41%  16%  และ 15% ตามลําดบั  โดย
สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 13,768.45 Kg CO2  เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ถึง 1,530 ต้น  หรือ
เทียบเท่ากบัการปลกูต้นไม้ 30.6 ไร่ 
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5.2 การจดัการขยะเปียก 
 
ปัญหาขยะอีกส่วนหนึ่งคือ ขยะเปียก (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ซึ่งหากไม่ได้รับการจดัการท่ีเหมาะสม หรือคดัแยก

อย่างถกูวิธี ก็มกัจะส่งเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศยั  ข้อมลูจากการทําวิจยัปริมาณขยะและพฤติกรรมของลกูบ้าน
ในการคดัแยกขยะในปี 2560 พบว่ามีขยะในส่วนนีม้ากถึง 49.67%   บริษัทฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาและพัฒนาเคร่ืองกําจัด
ขยะเปียกเพื่อลดปัญหาดงักล่าว  ปัจจบุนั อยูใ่นช่วงของการศกึษาเพื่อหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการกําจดัขยะเปียก 
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นอกจากนัน้ขยะอื่นๆ หรือขยะทัว่ไปท่ีเกิดจากผู้พกัอาศยัภายในโครงการ ทัง้ ขยะแห้ง (ถงุขนมขบเคีย้ว, กล่องโฟม) 

และขยะอนัตราย (ซากถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ) ทางบริษัทได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาดําเนินการจดัเก็บอย่างสม่ําเสมอ  
 
ในส่วนของภาคการก่อสร้าง ขยะท่ีเกิดจากงานก่อสร้าง จดัให้มีถงัขยะแบบฝาปิดมิดชิด ตัง้วางไว้ตามจดุต่างๆ ของ

พืน้ท่ีก่อสร้างเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน และจดัเตรียมให้เพียงพอกบัปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้ โดยแยกประเภทเป็นถงัขยะเปียก
และถงัขยะรีไซเคิล โดยในแต่ละวนัจะจดัให้มีคนงานรับผิดชอบในการขนย้ายเศษวสัดกุ่อสร้างออกจากพืน้ท่ี หากยงัไม่พร้อมท่ี
จะขนย้ายเศษวสัดดุงักลา่วจะมีการปิดคลมุอย่างมิดชิด ป้องกนัไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลง เพ่ือรอรถเก็บขยะเข้ามาทําการ
จดัเก็บและนําไปกําจดัตอ่ไป 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 
2561 จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
2. การบริหารความเสี่ยง  
3. การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  
5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดยทกุองค์ประกอบมี
การปฏิบติัตามอย่างมีประสิทธิผล และได้นําเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 แก่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

บริษัทได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคมุภายในท่ีดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนบัสนุนให้ตระหนักถึง
ความจําเป็นในการควบคมุภายใน โดยจดัให้ มีการกํากบัดแูลองค์กรท่ีดี กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ได้
กําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย ระดบัอํานาจการบริหารและระดบัการอนมุตัิรายการท่ีเหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทได้จัดให้มีสํานักตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานระบบการปฏิบติังานของกิจกรรมตา่งๆ ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อระบบการควบคมุ
ภายในแตป่ระการใด 

นอกจากนีผู้้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2561 
ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นว่าจําเป็น ซึ่งพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีสาระสําคญัแตป่ระการใด 
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12.รายการระหว่างกัน  
 
ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายการระหว่างกนัแบ่งตามประเภทได้ดงันี ้
 

1. รายการค้าท ี่เป็นปกตขิองบริษัท 
 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบักลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 4, 5 
 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกนันีเ้ป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า 

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบักลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 4, 5 
 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกนันีเ้ป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า 

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงนิ 
 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบักลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 4, 5 
 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกนันีเ้ป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 
 สําหรับบริษัทย่อย เป็นรายการท่ีกระทําเพ่ือประโยชน์สูงสุด และเพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและ
เป้าหมายของบริษัท เป็นรายการท่ีมีการกําหนดตามราคาตลาดทัว่ไป ในส่วนของอตัราดอกเบีย้จ่ายนัน้เป็นไปตามอตัราท่ีตก
ลงกนัโดยอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาดทัว่ไป ณ. ตอนกู้ ยืม 
 สาํหรับบคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นรายการค้าปกติมีการซือ้ขายตามราคาตลาด 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
สําหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้ นมากกว่าร้อยละ 51 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ รวมทัง้การ
พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการ 

  
ทัง้นี ้หากรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและ
เหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ 
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เน่ืองจากรายการดงักล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ บริษัทจะจดัให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 
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ส่วนที ่3.  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
งบการเงิน 

1) รายงานการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี 

 
   ปี           ช่ือผูส้อบบญัชี            เลขท่ี  บริษทั  

 2559 นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 2560 นางสาววนันิสา  งามบวัทอง   6838 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
 2561 นางสาววนันิสา  งามบวัทอง   6838 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
 

การตรวจสอบงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

การตรวจสอบงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

การตรวจสอบงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
 
 
 
* การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชี ในปี 2559-2561 ตาม พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั *แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๗  
 
มาตรา ๑๒๐ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ นัน้ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทนัน้ก าหนดให้บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีอย่างน้อย 3 ราย
ทกุปีเพ่ือเปรียบเทียบคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี นอกจากนัน้แล้วยงัท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 
 
ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 3 ปีหลงัสดุสามารถดไูด้ท่ี หวัข้อท่ี 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  หรือในหน้า 85 
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1) ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 

  2561   2560   2559   

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน       

สนิทรัพย์       

สนิทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 85.9 0.6 291.7 2.1 321.5 2.4 

เงินลงทนุชัว่คราว 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 56.4 0.4 94.3 0.7 39.3 0.3 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 11,491.6 80.3 10,716.9 79.3 11,396.0 84.3 

เงินมดัจ าคา่ที่ดิน 280.9 2.0 291.6 2.2 274.4 2.0 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 185.2 1.3 90.2 0.7 61.7 0.5 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,100.1 84.6 11,484.8 85.0 12,093.0 89.5 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 194.8 1.4 229.0 1.7 227.3 1.7 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 451.7 3.2 454.2 3.4 494.2 3.7 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 341.8 2.4 274.2 2.0 399.9 2.9 

ค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า** 127.8 0.9 136.3 1.0 144.9 1.1 

สิทธิการเช่า 902.5 6.3 757.3 5.6 - - 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 18.7 0.1 21.1 0.2 24.8 0.2 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 49.9 0.4 37.3 0.3 15.7 0.1 

เงินประกนัการเชา่ 60.0 0.4 60.0 0.4 60.0 0.4 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 50.0 0.3 55.6 0.4 56.0 0.4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,197.2 15.4 2,025.0 15.0 1,422.8 10.5 

รวมสินทรัพย์ 14,297.3 100.0 13,509.8 100.0 13,515.8 100.0 

**จดัประเภทรายการใหม่ จากรายการอาคารบนท่ีดินเช่าเป็นค่าเชา่จา่ยลว่งหน้า สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ 4.1 ทรัพย์สินของบริษัท หวัข้อสนิทรัพย์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน หน้า 42 

 
 
 
 



 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)                    

 

 

- 117 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 
  2561   2560   2559   
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ       

   เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 417.2 2.9 347.0 2.6 1,545.9 11.4 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 401.2 2.8 318.3 2.4 268.2 1.9 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

  

   ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,564.2 10.9 611.4 4.5 491.9 3.6 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลอ่ืน     

  

   ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 111.5 0.8 111.5 0.8 111.5 0.8 
หุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,031.2 14.2 1,031.2 7.6 3,000.0 22.2 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน     

  

   ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  90.3 0.6 17.0 0.1 29.3 0.2 
เงินประกนัการก่อสร้าง     

  

   ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 165.9 1.2 177.9 1.3 209.5 1.6 
คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 627.2 4.4 229.6 1.7 89.6 0.7 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3.1 0.0 13.5 0.1 32.7 0.2 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 71.0 0.6 62.0 0.5 49.8 0.4 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 5,482.8 38.4 2,919.4 21.6 5,828.4 43.0 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 878.2 6.1 1,031.8 7.6 213.8 1.6 
หุ้นกู้  4,336.9 30.3 5,944.9 44.0 3,989.5 29.5 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 23.2 0.2 23.6 0.2 37.5 0.3 
เงินประกนัสาธารณปูโภค 1.0 0.0 2.5 0.0 6.4 0.1 
หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 56.8 0.4 50.5 0.4 20.1 0.2 
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว 87.3 0.6 66.6 0.5   
ประมาณการหนีส้ินจากคดีความ - 0.0 - 0.0 11.5 0.1 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 99.0 0.7 130.0 1.0 94.1 0.7 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 5,482.4 38.3 7,249.9 53.7 4,372.9 32.5 
รวมหนีส้ิน 10,965.2 76.7 10,169.3 75.3 10,201.3 75.5 

ทนุเรือนหุ้น       

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 980.00 6.9 980.00 7.2 980.0 7.3 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 669.2 4.7 669.2 5.0 669.2 4.9 
ก าไรสะสม        

  จดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย 88.3 0.6 80.9 0.6 71.9 0.5 
  ยงัไม่ได้จดัสรร 1,594.6 11.1 1,610.4 11.9 1,593.4 11.8 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,332.1 23.3 3,340.5 24.7 3,314.5 24.5 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,297.3 100.0 13,509.8 100.0 13,515.8 100.0 
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*** ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป เพ่ือความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวสัดุ
ก่อสร้าง และ ต้นทนุรับจ้างสร้างบ้านและขายวสัดกุ่อสร้าง จะแสดงเป็นยอดสทุธิใน “ก าไรจากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวสัดกุ่อสร้าง” และ
จะถกูรวมไว้ในหวัข้อของ “รายได้อ่ืน” 

 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 

  2561  2560  2559  

รายการในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ       

รายได้       

      รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,936.1 97.5 4,958.1 98.0 4,643.3 98.3 

      รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน     
  

          และขายวสัดกุ่อสร้าง *** - - - - 3.9 0.1 

      กลบัรายการประมาณการหนีส้ินจากคดีความ - - 11.5 0.2 5.1 0.1 

      รายได้อื่น 102.8 2.5 87.5 1.8 72.7 1.5 

รวมรายได้ 4,038.9 100.0 5,057.1 100.0 4,725.0 100.0 

ค่าใช้จ่าย     
  

     ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,474.8 61.3 3,301.6 65.3 3,056.2 64.7 

     ต้นทนุรับจ้างสร้างบ้าน     
  

     และขายวสัดกุ่อสร้าง *** - - - - 3.2 0.1 

     ค่าใช้จ่ายในการขาย 716.7 17.7 742.8 14.7 519.3 10.9 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 552.0 13.7 577.7 11.4 523.9 11.1 

    ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากมลูค่ายตุิธรรม     
  

      ของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 2.3 0.1 32.5 0.7 44.4 0.9 

     ต้นทนุทางการเงิน 226.9 5.6 259.9 5.1 236.8 5.0 

รวมค่าใช้จ่าย 3,972.7 98.4 4,914.5 97.2 4,383.8 92.7 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 66.2 1.6 142.6 2.8 341.2 7.3 

     ภาษีเงินได้ -35.4 -0.8 -44.9 -0.9 -77.8 -1.7 

ก าไรส าหรับปี 30.8 0.8 97.7 1.9 263.4 5.6 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี – สทุธิจากภาษี - - -22.7 -0.5 - - 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 30.8 0.8 75.0 1.4 263.4 5.6 

    
   

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

     ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.03  0.10 
 

0.27 
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(หน่วย : ล้านบาท) 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 
  2561  2560  2559  

รายการในงบกระแสเงินสด       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรส าหรับงวด 30.8 11.3 97.7 9.0 263.3 127.3 

รายการปรับปรุง       

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 66.0 24.2 68.4 6.3 53.4 25.8 

   คา่ตดัจา่ยสว่นเกินมลูค่าหุ้นกู้  8.9 3.3 8.3 0.8 6.1 2.9 

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -0.1 -0.1 2.3 0.2 1.8 0.9 

   คา่เผ่ือการลดมลูคา่โครงการ 
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

-12.5 -4.6 -6.2 -0.6 20.7 10.0 

   กลบัรายการประมาณหนีส้ินคดีฟ้องร้อง - - -11.5 -1.1 -5.1 -2.5 

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ส านกังาน -0.8 -0.3 7.3 0.7 -1.7 -0.8 

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - 1.2 0.1 0.3 0.2 

   ขาดทนุจากการตดัจา่ยสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 5 1.8 4.3 0.4 - - 

   ก าไรจากการตดัจา่ยเงินประกนัการก่อสร้าง -8.2 -3.0 -4.5 -0.4 - - 

   ประมาณการหนีส้นิคา่บ ารุงสาธารณปูโภคและคา่ 
ซอ่มแซมโครงการ 

6.8 2.5 22.6 2.1 - - 

   ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากมลูคา่ 
ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

2.3 0.9 32.5 3.0 44.4 21.5 

   คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6.2 2.3 2.1 0.2 1.9 0.9 

   ภาษีเงินได้ 35.4 13.0 44.9 4.1 77.7 37.6 

   ดอกเบีย้รับ -2.7 -1.0 -5.2 -0.5 -5.3 -2.6 

   ต้นทนุทางการเงิน 226.9 83.2 259.9 24.0 236.8 114.5 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 

364.0 133.5 524.1 48.3 694.5 335.7 

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 33.2 12.2 -57.3 -5.3 -6.1 -2.9 

   โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา -441.8 -162.0 533.9 49.2 -138.6 -66.9 

   เงินมดัจ าท่ีคา่ท่ีดิน 10.7 3.9 -17.2 -1.6 -194.4 -93.9 

   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -89.0 -32.7 -29.1 -2.7 4.5 2.2 

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 5.5 2.0 0.4 0.0 -3.5 -1.7 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 90.9 33.3 80.2 7.4 -36.7 -17.7 

   เงินประกนัการก่อสร้าง -3.8 -1.4 -27.1 -2.5 1.1 0.5 

   คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 397.6 145.9 139.8 12.9 -76.3 -36.9 

   หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 4.8 1.8 2.8 0.3 0.7 0.3 

   เงินประกนัสาธารณปูโภค -1.4 -0.5 -4.0 -0.3 -5.6 -2.7 

   หนีส้นิอ่ืน -33.6 -12.3 21.5 2.0 18.6 8.8 

   จ่ายภาษีเงินได้ -64.5 -23.7 -83.7 -7.7 -51.3 -24.8 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)       
กิจกรรมด าเนินงาน 272.6 100.0 1,084.3 100.0 206.9 100.0 
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(หน่วย : ล้านบาท) 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 31-ธ.ค. ร้อยละ 
  2561  2560  2559  

รายการในงบกระแสเงินสด       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ       

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั (เพิ่มขึน้) 
ลดลง  

 
34.2 

 
-28.6 

 
-1.7 

 
1.1 

 
-33.4 

 
43.1 

ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - - -0.2 0.1 -3.4 4.4 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -29.7 24.9 -26.3 16.7 -57.5 74.2 

จ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 0.8 -0.7 3.7 -2.4 14.0 -18.1 

ดอกเบีย้รับ 2.7 -2.3 5.2 -3.3 5.3 -6.8 

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน -2.8 2.3 -2.1 1.3 -2.4 3.2 

สิทธิการเช่า -124.5 104.4 -136.4 86.5   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน -119.3 100.0 -157.8 100.0 -77.4 100.0 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       

จ่ายต้นทนุทางการเงิน -553.9 154.2 -594.7 62.2 -516.7 454.1 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท -39.2 10.9 -49.0 5.1 -39.2 34.5 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 
70.1 

 
-19.5 

 
-1,198.8 

 
125.4 

 
-64.4 

 
56.6 

หุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 416.6 -116.0 2,996.8 -313.4 3,000.0 -2,636.4 

เงินกู้ ระยะยาวจากบคุคลอื่นเพิ่มขึน้ - - - - - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - - - - - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,040.7 -846.6 2,723.0 -284.7 1,173.9 -1,031.6 

ช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -2,241.5 624.1 -1,785.5 186.7 -2,093.2 1,839.5 

ช าระคืนหุ้นกู้  -1,031.2 287.1 -3,000.0 313.7 -1,511.0 1,327.9 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  -2.2 0.6 -18.5 1.9 -11.5 10.1 

ช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน -18.5 5.2 -29.6 3.1 -51.7 45.3 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)       

กจิกรรมจัดหาเงนิ -359.1 100.0 -956.3 100.0 -113.8 100.0 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       

เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ -205.8  -29.8  15.7  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 
มกราคม 

 
291.7 

  
321.5 

  
305.8 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
   ณ วันสิน้งวด 

 
85.9 

  
291.7 

  
321.5 
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**อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) 2.77 เท่า ค านวณตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นข้อก าหนดสิทธิของ “หุ้นกู้ของ บริษัท 
อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ทีผู่อ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดก่้อนครบก าหนด” ขอ้ 6.2 หนา้ทีที่ผู่อ้อกหุน้
กูต้อ้งปฏิบติั 6.2.11 เงือ่นไขทางการเงิน  
**อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio)  2.69 เท่า ค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ “หุ้นกู้ของ 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”, “หุน้กู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่
2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่
3/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ”, “หุ้นกู้
ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่3/2560 ชดุที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561(“หุ้นกู้ชุดที ่1”) และ หุ้นกู้ชนิดทยอยช าระคืนเงินตน้
ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2560 ชดุที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุน้กูช้ดุที ่2”)”, “หุน้กูข้องบริษัท อารียา พรอพเพอร์
ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่3/2560 ชดุที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563(“หุน้กู้ชดุที ่3”) และ หุน้กู้ชนิดทยอยช าระคืนเงินตน้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ชุดที่ 4”)”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที ่ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
  2561 2560 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

    อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ 2.21 4.75 2.07 
    อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 0.08 0.23 0.11 
    อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.07 0.22 0.04 
    อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 52.24 74.25 124.95 
    ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 6.99 4.92 2.92 
    อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 0.22 0.29 0.27 
     ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 1,693.59 1,264.17 1,331.84 
    อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 6.84 11.17 11.19 
    ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั 53.05 32.67 32.62 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)    

    อตัราก าไรขัน้ต้น % 37.13 33.41 34.17 
    อตัราก าไรสทุธิ % 0.76 1.93 5.57 
    อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 0.92 2.94 8.22 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 2.11 2.98 4.38 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 5.00 14.49 65.85 
    อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.29 0.37 0.36 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

    อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 3.29 3.04 3.08 
    อตัราสว่นหนีส้นิธนาคารตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.89 0.61 0.70 
    อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น** เทา่ 2.77/2.69 2.68/2.53 2.79/2.62 
    อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 1.29 1.55 2.44 
    อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ ( Cash Basis)                                                    เทา่ 0.49 1.82 0.50 
    อตัราการจ่ายเงินปันผล       % 127.33 18.61 14.81 



 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)                    

 

 

- 122 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

 

1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” , “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่ 2/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”,    ข้อ 
6.2 หนา้ทีที่ผู่อ้อกหุน้กู้ตอ้งปฏิบติั 6.2.11 เงือ่นไขทางการเงิน และ“หุน้กู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครั้งที ่2/2560 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ทีผู่อ้อกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนไดก่้อนครบก าหนด” ข้อ 7.2 หนา้ทีที่ผู่อ้อกหุ้นกู้ตอ้งปฏิบติั 7.2.12 เงือ่นไขทางการเงิน ระบุให้หนีสิ้นสทุธิที่
น ามาค านวณตอ้งหกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว และเงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค ้าประกนั 
 
 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์จากผู้บริหาร 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสส่ี และแนวโน้มปี 2562 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2561 ทัง้ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562  
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสี่ของปี2561 ขยายตวัร้อยละ 3.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุ จากการขยายตวัเร่งขึน้ของการบริโภคภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชน และการปรับตวัดี
ขึน้ของการส่งออกสินค้าและบริการ ในขณะท่ีการใช้จ่ายของ รัฐบาลชะลอตวั ด้านการผลิต การผลิตสาขาอตุสาหกรรม สาขา
การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม สาขาโรงแรมและภตัตาคาร  และสาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตวัเร่งขึน้ 
สว่นการผลิตภาคเกษตรและสาขาก่อสร้างชะลอตวั เม่ือปรับผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย  ในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2561 
ขยายตวัจากไตรมาสท่ีสามของปี 2561 ร้อยละ 0.8 (QoQ_SA) รวมทัง้ปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.1 เร่งขึน้จาก 
การขยายตวัร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตวัสงูสดุในรอบ 6 ปี 

 

 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2561 และทัง้ปี 2561 
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 5.3 ต่อเน่ืองจากร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจากการปรับตัวดีขึน้และกระจายตัวมากขึน้ของฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ อัตรา
ดอกเบีย้และอตัราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดบัต ่า การด าเนินมาตรการดแูลผู้ มีรายได้น้อยของภาครัฐและการสิน้สดุลงของ
ข้อจ ากดั จากมาตรการรถยนต์คนัแรก โดยการใช้จ่ายซือ้สินค้าคงทนขยายตวัต่อเน่ือง สอดคล้องกบัยอดขายรถยนต์

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7384
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7384
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นั่งส่วนบุคคลท่ีขยายตัวร้อยละ 9.8 ในขณะท่ีการใช้จ่ายซือ้สินค้ากึ่ง คงทน และสินค้าไม่คงทน ขยายตัวเร่งขึน้ 
สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน ดัชนีปริมาณการน าเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอ
เคร่ืองนุ่งห่ม และดชันี ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน า้มนัดีเซล ท่ีขยายตวัร้อยละ 6.8 ร้อยละ 
23.2 และร้อยละ 5.8 ตามล าดบั ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 67.4 การใช้
จ่ายเพ่ือการอปุโภคของรัฐบาลขยายตวัร้อยละ 1.4 อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีร้อย
ละ 29.8 รวมทัง้ปี 2561 การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 4.6 สงูสดุในรอบ 6 ปี และการใช้จ่ายเพ่ือการอปุโภค
ของรัฐบาลขยายตวัร้อยละ 1.8 
 

2) การลงทนุรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทนุภาคเอกชน
ขยายตวัร้อยละ 5.5 เร่งขึน้จาก การขยายตวัร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตวัเร่งขึน้ต่อเน่ืองเป็น
ไตรมาสท่ี 3 เป็นผลจากการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีขยายตัว ร้อยละ 5.6 และการลงทุนในสิ่งก่อสร้างท่ี
ขยายตวัร้อยละ 5.1 ส่วนการลงทนุภาครัฐลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.1 ตามการลดลงของการลงทนุของรัฐบาลร้อยละ 
3.0 ขณะท่ีการลงทนุของรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 4.6  รวมทัง้ปี 2561 การลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.8 โดยการ
ลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 3.3 และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.9 สงูสดุในรอบ 6 ปี 
 

3) การส่งออกสินค้า มีมลูค่า 62,538 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.6 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.7 ปรับตวัดีขึน้อยา่งช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ 0.4 ในไตร
มาสก่อนหน้า ในขณะท่ีราคาส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 ชะลอลง จากการขยายตวัร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 
กลุม่สินค้าสง่ออกท่ีมลูคา่ขยายตวัเช่น น า้ตาล (ร้อยละ 19.0) ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 20.1) ปิโตรเคมี (ร้อยละ 
8.4) ชิน้สว่นและอปุกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 5.6) และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ร้อยละ 3.2) กลุ่มสินค้าส่งออกท่ีมลูค่า
ลดลง เช่น ข้าว (ร้อยละ -5.0) มนัส าปะหลงั (ร้อยละ -7.5) ยางพารา (ร้อยละ -25.5) รถยนต์นั่ง (ร้อยละ -16.8) รถ
กระบะและรถบรรทุก (ร้อยละ -1.2) และชิน้ส่วนและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ -12.7) การส่งออกไปยงัตลาด
สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น และอาเซียน (9) ขยายตวั ขณะท่ีตลาดจีน สหภาพยโุรป (15) ออสเตรเลีย และ ตะวนัออกกลาง (15) 
ปรับตวัลดลง เมื่อหกัการส่งออกทองค า ท่ียงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มลูค่าการสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 เม่ือคิดในรูปของ
เงินบาท มลูค่า การสง่ออกสินค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9  รวมทัง้ปี 2561 การสง่ออกมีมลูค่า 253,431 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ขยายตวัร้อยละ 7.7 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 9.8 ในปี 2560 โดยปริมาณ การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 และ
ราคาสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7 
 

4) ภาคอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อสงัหาริมทรัพย์ ขยายตวัในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองส าคญั 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ภาวะธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมขยายตัวต่อเน่ือง เฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึง จงัหวดัท่องเท่ียวท่ีส าคญัในภมูิภาค โดยอปุสงค์ต่อท่ีอยู่อาศยัแนวสงูเติบโตดีในเขตใจกลางเมือง 
กรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งมาจากก าลงัซือ้ของ ลกูค้ากลุ่มรายได้ปานกลางถึงบนท่ียงัขยายตวัได้ และอีกส่วน
หนึ่งมาจากอุปสงค์ของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งมีส่วนช่วยดูดซบัอุปทาน ในบางพืน้ท่ี อาทิ สุขุมวิทและ    
รัชดา ส าหรับอปุสงค์ ต่อท่ีอยู่อาศยัแนวราบขยายตวัในเขตชานเมือง กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตวัเมืองของ 
จงัหวดัท่องเท่ียวหลกัในภาคใต้นอกจากนี ้พบว่า ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งเร่ิมหนัมาท า
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โครงการท่ีสร้างรายได้ประจ าเช่น อพาร์ทเม้นท์  โครงการ Mixed Use หรือ อาคารเชิงพาณิชย์แทนการท าโครงการท่ี
อยูอ่าศยั เพียงอยา่งเดียว เพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดินราคาสงู ให้คุ้มคา่มากขึน้ 
 
ส าห รับภาวะอสังหาริมท รัพ ย์ในเขตภูมิภาค  โดยรวมค่อนข้างทรงตัว  โดยเฉพาะภาคเหนือและ  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่แม้ยงัมีอปุสงค์ต่อท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง แต่ลกูค้ามกัประสบปัญหา  ถกูปฏิเสธการอนมุตัิ
สินเช่ือเน่ืองจากรายได้ ไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกบัเศรษฐกิจภมูิภาค ท่ียงัไม่เข้มแข็งนกั นอกจากนี ้ผู้ประกอบการ
บางราย ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่ายอดจ าหน่ายบ้านในพืน้ท่ีเร่ิมชะลอตวั ส่วนหนึ่งเกิดจากความกงัวลต่อ
มาตรการก ากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือ ท่ีอยู่อาศยัเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงเชิงระบบของ ธปท. (มาตรการ LTV) ซึง่ท าให้ลกูค้า 
ต้องชะลอการตดัสินใจซือ้ เพราะจ าเป็นต้องศกึษาข้อมลูและ ลกูค้าบางกลุม่อาจต้องใช้ระยะเวลานานขึน้ใน การเก็บ
เงินดาวน์ท่ีอยูอ่าศยั 
 

ด้านธุรกิจก่อสร้างในภาพรวมเติบโตต่อเน่ือง จากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้ม
และสีชมพรูวมถึงโครงสร้าง พืน้ฐานในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และการก่อสร้างโครงการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ เช่น โครงการ Mixed Use หลายแห่งในกรุงเทพฯ และ หวัเมืองท่องเท่ียว สอดคล้องกบัรายได้ท่ีเติบโตสงู 
ของบริษัทรับวางเสาเข็มรายใหญ่ท่ีรับงานทัง้ใน โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง อาคารอย่างไรก็
ตาม ธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาคยงัคง ประสบอปุสรรคในการด าเนินงานหลายอย่างท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองเช่น กฎหมาย
ผงัเมืองและการท ารายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงข้อจ ากดั จาก พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีแม้มีแนวโน้มดีขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพราะหน่วยงานส่วนกลางเร่ิม
เข้าใจ ขัน้ตอนการจัดซือ้จัดจ้างใหม่มากขึน้แล้ว แต่ในส่วน ภูมิภาคยังประสบปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าและ ขาด
สภาพคล่อง นอกจากนีก้ารแข่งขนัระหว่าง ผู้ประกอบการท่ีสงู ประกอบกบัมีการประกวด ราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ส่งผลให้ ผู้ประกอบการท้องถ่ินโดยเฉพาะรายเล็กไม่สามารถ แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่จาก
สว่นกลางได้ และบางรายต้องปิดกิจการลง 

 

5) ภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.4 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของ
ผลผลิตสินค้าส าคญั เน่ืองจากข้าวและ อ้อยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ านวยในบางพืน้ท่ี ผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคญัท่ีเพิ่มขึน้ เช่น ยางพารา (ร้อยละ 2.9) กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 3.8) มนัส าปะหลงั (ร้อยละ 12.2) กุ้ ง
ขาวแวนนาไม (ร้อยละ 2.6) และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ (ร้อยละ 2.5) อย่างไรก็ตาม ผลผลิตไก่เนือ้ อ้อย และข้าวเปลือก 
ลดลง ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยเฉพาะราคายางพารา ราคาอ้อย ราคากุ้งขาวแวนนาไม และราคาปาล์มน า้มนั อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตร
หลายรายการปรับตวัเพิ่มขึน้ เช่น ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 13.0) ราคามนัส าปะหลงั (ร้อยละ 45.0) และราคาสกุร 
(ร้อยละ 13.5) การลดลงของดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรและดชันีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้รายได้เกษตรกร โดยรวม
ลดลงร้อยละ 1.2  รวมทัง้ปี 2561 การผลติภาคเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.7 ใน
ปี 2560 โดยดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 ในขณะท่ีดชันีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 5.7 ส่งผลให้
ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 0.4 
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6) สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมกลุ่มการผลิต เพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ขยายตัวร้อยละ 2.7 
ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออก
ในช่วงร้อยละ 30 –60 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.1 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.2  ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะท่ี
ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสง่ออก (สดัสว่นสง่ออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 4.8 อตัราการใช้
ก าลงัการผลิตเฉลี่ย อยู่ท่ีร้อยละ 68.4 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 66.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 67.4 ในไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมส าคญั ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ เช่น ยานยนต์ (ร้อยละ 13.5) น า้ตาล (ร้อยละ 54.4) 
กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ (ร้อยละ 131.4) ผลติภณัฑ์จากยาสบู (ร้อยละ 41.0) และ เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในงาน
ทั่วไป (ร้อยละ 13.7) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 8.8) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 3.3) เป็นต้น ดัชนี
ผลผลิต อุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ท่ีลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ -22.4) และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(ร้อยละ -11.5) เป็นต้น รวมทัง้ปี 2561 การผลิตสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 3.0 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อย
ละ 2.9 ในปี 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.8 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 
68.5 
 

7) สาขาโรงแรมและภตัตาคาร ขยายตวัร้อยละ 5.3 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามจ านวน
และรายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเร่ิมปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ โดยในไตรมาสนี มี้จ านวนนักท่องเท่ียว
ตา่งประเทศ 9.74 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 ปรับตวัดีขึน้จากการ ขยายตวัร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อรวม
กับการขยายตวัของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีขยายตัวเร่งขึน้ตามการปรับตัวดีขึน้ของภาวะเศรษฐกิจ และมาตรการ
สนบัสนนุจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเมืองรองของภาครัฐ ส่งผลให้ในไตรมาสนีมี้รายรับรวมจากการท่องเท่ียว 
793.4 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย 
(1) รายรับจากนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 513.2 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากรายรับจาก
นกัท่องเท่ียวมาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เป็นส าคญั และ (2) รายรับจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
280.2 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.3 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 71.12 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 65.38 ใน     
ไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 69.44 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  รวมทัง้ปี 2561 การผลิตสาขาโรงแรมและ
ภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 7.9  ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 10.6 ในปี 2560 โดยนกัท่องเท่ียว ต่างประเทศมี
จ านวน 38.28 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 รายรับรวมจากการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 3,075.0 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.0 รายรับจาก นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 2,007.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 รายรับจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
1,068.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.9 และ อตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 71.40   
 

8) สาขาการขนส่งและการคมนาคม ขยายตัวร้อยละ 6.1 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้ของจ านวน นกัท่องเท่ียว และการเพิ่มขึน้ของการบริการขนส่งสินค้าและบริการขนส่ง
ผู้ โดยสาร รวมทัง้การขยายตวัของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม โดยบริการขนส่งทางบกและท่อล าเลียง และบริการ
ขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 5.4 และร้อยละ 6.4 ตามล าดับ ในขณะท่ีบริการขนส่งทางน า้ลดลงร้อยละ 0.7 
นอกจากนี ้บริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 8.9 สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของผลประกอบการของผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคม รวมทัง้ปี 2561 การผลิตสาขาการขนส่ง และการคมนาคมขยายตวัร้อยละ 6.3 เทียบกบัการขยายตวั
ร้อยละ 7.3 ในปี 2560 โดยบริการขนสง่ขยายตวั ร้อยละ 3.2 และบริการโทรคมนาคมขยายตวัร้อยละ 10.2 
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แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ปี 2562 
 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก (1) การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวั ในเกณฑ์ดีและสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างตอ่เน่ือง ตามการปรับตวัดีขึน้ของฐาน
รายได้ของประชาชนและการจ้างงาน (2) การปรับตวัดีขึน้ อย่างต่อเน่ืองของการลงทนุภาคเอกชน ตามการเพิ่มขึน้ของอตัรา
การใช้ก าลงัการผลิต การเพิ่มขึน้ของมลูค่าการขอรับการสง่เสริมการลงทนุ และความคืบหน้าของโครงการลงทนุท่ีส าคญั ๆ (3) 
การเร่งตวัขึน้ของการลงทุนภาครัฐ ตามการเพิ่มขึน้ของกรอบงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบเหลื่อมปี 
รวมทัง้การเร่งตวัขึน้ของการเบิกจ่ายจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ (4) การเพิ่มขึน้ของแรงขบัเคลื่อนจาก
ภาคการท่องเท่ียว ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจ านวนและรายได้จากนักท่องเท่ียวจีนและยุโรป และ (5) การ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทนุ  ระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก ทัง้นี ้คาดว่ามลูค่าการสง่ออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 4.1 การบริโภค ภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 
และร้อยละ 5.1 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบญัชีเดินสะพดั เกินดุลร้อยละ 6.2 ของ 
GDP 

 
(ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ)  

(ทีม่า: รายงานแนวโนม้ธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 

1)  ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัทได้เร่ิมก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้น าหุ้ นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2547 นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยเพ่ือประกอบธุรกิจท่ีแตกตา่งกนัในปีตา่งๆดงันี ้

• ในปี 2547 บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อย (บริษัท อารียา เซอร์วิส จ ากดั) โดยมีสดัส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือ
ด าเนินธุรกิจบริการหลงัการขายด้านอสงัหาริมทรัพย์  

• ในปี 2550 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อย (บริษัท วนั อพั จ ากดั) โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพ่ือด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการอารียาและลกูค้าภายนอก  

• ในปี 2551 บริษัทได้ซือ้หุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วนั อพั จ ากดั) จากผู้ ถือหุ้นเดิม ท าให้สดัส่วน
การถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.99  

• ในปี 2551 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย 2 บริษัท โดยมีสดัสว่นในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย 
-  บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ  
-  บริษัท คลูสเปซ จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

•  ในปี 2552 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสดัสว่นในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง 
จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

• ในปี 2553 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสดัส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ชิลล์สเปซ 
จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
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• ในปี 2557 บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสดัส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.97 คือ บริษัท อารียา 
คอนวิเนียน สโตร์ จ ากดั เพื่อด าเนินการด้านธุรกิจค้าปลีก 

• ในปี 2560 บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ ากดั ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากัด โดยได้จด
ทะเบียนท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์แล้ว และเปลี่ยนลกัษณะธุรกิจเป็นร้านอาหาร จากเดิมท่ี
ประกอบธุรกิจค้าปลีก 

• ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั ได้เพิ่มทนุบริษัทโดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 90,000 
หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท รวมจ านวนเงิน 9 ล้านบาท ท าให้ทุนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระแล้วเพิ่มขึน้จาก 1 ล้านบาท 
เป็น 10 ล้านบาท และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 

บริษัทเร่ิมด าเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทจดัสรรท่ีดินเพ่ือขายและรับจ้างปลกูสร้างบ้านซึ่งเป็น
โครงการบ้านเด่ียวทัง้หมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเร่ิมขายบ้านสร้างก่อนขาย ทัง้บ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชัน้ และใน
ปี 2549-2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลกั อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์  2 ชัน้ ตกแต่งพร้อม
อยู่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาด นอกจากนีใ้นปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชัน้ใหม่ โดย
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้แบบใหม่ช่ือ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้แบบใหม่ช่ือ เดลี่ ซึง่ทาวน์เฮาส์ทัง้ 2 แบบได้รับการตอบรับจาก
ลกูค้าเป็นอย่างดี และส าหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้น ามาใช้ในการท าบ้านเด่ียวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบ
บ้านเด่ียว 2 ชัน้แบบใหม ่ช่ือ อารียา โคโม ่และในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้ แบบใหมช่ื่อ บริกก์ 

 ในปี 2556 บริษัทได้เร่ิมด าเนินธุรกิจคอมมิวนิตีม้อลล์ แถวสขุุมวิท 77 ช่ือว่า พิคคาเดลี่ แบงค็อก และในปี 2558 ได้
เปิดอีกแหง่ ช่ือ ไลฟ์สไตล์คลบั (Life Style Club) อยูย่า่นเกษตร-นวมินทร์ 

2) สรุปภาพรวมและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุ

ประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ  วงเงิน
รวมไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

ในวนัท่ี10 กันยายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 มีมติอนมุตัิจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อารียา 
คอนวีเนียน สโตร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยและมีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวตัถปูระสงค์เพ่ือท าธุรกิจ ค้า
ปลีก 

ในวนัท่ี 26  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุ
ประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ  วงเงิน
รวมไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

ในวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
220,000,000 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 980,000,000 ล้านบาท เป็น 1,200,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท  
ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ  วงเงินรวมไม่
เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 
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ในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ จ านวน 1,000 ล้านบาท  (จ านวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
ทัง้นีบ้ริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด   

ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ จ านวน 646.8 ล้านบาท (จ านวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  
            ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี  2/2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ทุก
ประเภทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอ มีหรือไม่มีหลกัประกนั.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน
รวมไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

ในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ จ านวน 654.5 ล้านบาท (จ านวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  

ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ จ านวน 1,500 ล้านบาท (จ านวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ มีประกนัชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2563  

ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ จ านวน 842.3 ล้านบาท (จ านวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้น ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 4 ชุด 
ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561  ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
และชดุท่ี 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี ้จ ากดั ได้เพิ่มทนุบริษัทโดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 90,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 100 บาท รวมจ านวนเงิน 9 ล้านบาท ท าให้ทนุหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระแล้วเพิ่มขึน้จาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท 
และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 

ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2561  บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้ นกู้ จ านวน  250 ล้านบาท (จ านวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  

ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้จ านวน 166.6 ล้านบาท (จ านวน 166,600 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีโครงการท่ีเปิดด าเนินการจ านวน 62 โครงการ และมีอีก 2 โครงการท่ีเป็น
คอมมนิูตีม้อลล์ รวมทัง้สิน้ 64 โครงการ ดงันี ้

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ ประเภทสินค้า 

1 อารียา บษุบา ลาดพร้าว 130 บ้านเด่ียว 

2 อารียา สวนา 3 เกษตร - นวมินทร์ บ้านเด่ียว 

3 อารียา เมทโทร เกษตร - นวมินทร์ บ้านเด่ียว 

4 อารียา โคโม ่บางนา บางนา บ้านเด่ียว 

5 เดอะ วิลเลจ แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ แจ้งวฒันะ - ติวานนท์ บ้านเด่ียว/บ้านแฝด 

6 เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้านเด่ียว 
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7 อารียา โคโม ่บางนา-วงแหวนฯ บางนา บ้านเด่ียว 

8 อารียา โคโม ่วงแหวน - รามอินทรา หทยัราษฎร์ บ้านเด่ียว 

9 อารียา ดอนเมือง สรงประภา ดอนเมือง - สรงประภา บ้านเด่ียว 

10 อารียา โคโม ่ลาดกระบงั - สวุรรณภมูิ ลาดกระบงั - สวุรรณภมูิ บ้านเด่ียว 

11 อารียา โคโม ่วงแหวน - ราชพฤกษ์ บางบวัทอง บ้านเด่ียว 

12 ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ สขุมุวิท 77 บ้านเด่ียว 

13 อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย เสรีไทย บ้านเด่ียว 

14 อารียา โคโม ่พรีโม ่บางนา-วงแหวนฯ บางนา บ้านเด่ียว 

15 อารียา แอทโฮม เกษตร - นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

16 เดอะ คลัเลอร์ แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ แจ้งวฒันะ - ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์ 

17 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

18 เดอะ คลัเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

19 เดอะ วิลเลจ บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

20 เดอะ คลัเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา ก.ม. 8 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

21 เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

22 เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

23 เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

24 เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม วงแหวน - รามอินทรา หทยัราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

25 เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน - รามอินทรา หทยัราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

26 เดอะคลัเลอร์ส พรีเม่ียม บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

27 เดอะคลัเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

28 เดอะวิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

29 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม วงแหวน - ราชพฤกษ์ บางบวัทอง ทาวน์เฮ้าส์ 

30 เดอะ คลัเลอร์ส  วงแหวน -  ราชพฤกษ์ บางบวัทอง ทาวน์เฮ้าส์ 

31 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

32 เดอะวิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

33 เดอะคลัเลอร์ส รังสติ - คลอง 4 รังสติ ทาวน์เฮ้าส์ 

34 เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 
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35 เดอะเพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

36 เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

37 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

38 อารียา บริกก์ บางนา กม.10 บางนา ทาวน์เฮาส์ 

39 อารียา บริกก์  บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮาส์ 

40 เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 หทยัราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

41 เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน รังสติ ทาวน์เฮ้าส์ 

42 เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน รังสติ ทาวน์เฮ้าส์ 

43 อารียา บริกก์ รังสิต –  คลอง4 รังสติ ทาวน์เฮ้าส์ 

44 อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ รังสติ ทาวน์เฮ้าส์ 

45 เดอะคลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

46 เดอะวิลเลจ เอก็ซ์คลซีูฟ บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

47 เดอะวิลเลจ เอก็ซ์คลซีูฟ บางนา ก.ม.10-2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

48 เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน วงแหวน รามอินทรา ทาวน์เฮ้าส์ 

49 เดอะวิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

50 เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 2 บางบวัทอง ทาวน์เฮ้าส์ 

51 อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 2 รังสติ ทาวน์เฮ้าส์ 

52 เอ สเปซ อโศก – รัชดา อโศก - รัชดา คอนโดมิเนียม 

53 เอ สเปซ เกษตร เกษตร - นวมินทร์ คอนโดมิเนียม 

54 เอ สเปซ เพลย์ รัชดา - สทุธิสาร รัชดา - สทุธิสาร คอนโดมิเนียม 

55 เอ สเปซ สขุมุวิท 77 สขุมุวิท 77 คอนโดมิเนียม 

56 เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก - รัชดา อโศก - รัชดา คอนโดมิเนียม 

57 เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม 

58 เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 สขุมุวิท 77 คอนโดมิเนียม 

59 เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม 

60 เอ สเปซ เมกา บางนา คอนโดมิเนียม 

61 เฉลมินิจ อาร์ต เดอ เมซอง สขุมุวิท คอนโดมิเนียม 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ ประเภทสินค้า 

62 เอ สเปซ เมกา 2 บางนา คอนโดมิเนียม 

63 Pickadaily Bangkok สขุมุวิท 77 คอมมิวนิตี ้มอลล์ 

64 Life Style Club  เกษตร - นวมินทร์ คอมมิวนิตี ้มอลล์ 

 
3) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินและบ้านซึ่งรับรู้เม่ือได้รับช าระครบถ้วนตามสญัญาจะซือ้จะ

ขายและได้โอนกรรมสิทธ์ิให้กบัผู้ ซือ้แล้ว และรายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน ซึ่งรับรู้รายได้ตามสดัส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดย
รายได้สว่นใหญ่ของบริษัทมาจากการขายท่ีดินและบ้าน   

ตารางยอดขายและรับรู้รายได้ส าหรับปี 2561 - 2559 ของบริษัท โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ 
 

ประเภท 

ขาย 

2561 2560 2559 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

คอนโด 1,559 3,966 1,881 4,246 491 1,030 

บ้านเดี่ยว 148 751 159 845 161 780 

ทาว์นเฮ้าส์/บ้านแฝด 1,774 4,874 2,255 6,035 1,205 3,075 

ที่ดนิ 1 20 1 2 - - 

ยอดรวม 3,482 9,611 4,296 11,128 1,857 4,885 

% เพิ่มขึน้ (ลดลง) จากปีก่อน -19% -14% 131% 128% 6% 10% 
 

ประเภท 
โอน 

2561 2560 2559 

 หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

คอนโด 315 980 637 1,569 636 1,330 

บ้านเดี่ยว 76 416 155 783 139 686 

ทาว์นเฮ้าส์/บ้านแฝด 925 2,520 1,034 2,604 1,032 2,627 

ที่ดนิ 1 20 1 2 - - 

ยอดรวม 1,317 3,936 1,827 4,958 1,807 4,643 

% เพิ่มขึน้ (ลดลง)  จากปีก่อน -28% -21% 1% 7% -4% -14% 
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คอนโดมเินียม   
 
ส าหรับปี 2561 ยอดขายคอนโดมิเนียมเท่ากับ  3,966  ล้านบาทโดยลดลงจากปี 2560 จ านวน 280 ล้านบาท 

เน่ืองจากในปี 2561 มีโครงการเปิดใหม่ในระหว่างปีเพียง 1 โครงการ คือ โครงการเอ สเปซ เมกา 2 ในขณะเดียวกนัโครงการท่ี
ตอ่เน่ืองมาจากปีท่ีแล้วก็ยงัคงสร้างยอดขายได้อยู่ 

ยอดขายหลกัมาจากโครงการ เอ สเปซ เมกา 2  และ เอ สเปซ เมกา ท่ีมียอดขายในปีนีจ้ านวน 2,409 ล้านบาท โดย
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 เป็นโครงการใหม่ท่ีเปิดตวัในปี 2561 และ โครงการ เอ สเปซ เมกา เป็นโครงการท่ีด าเนินงานต่อ
เน่ืองมาจากปลายปีก่อน  ในขณะท่ีโครงการเอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปีท่ีแล้ว มียอดขาย
ลดลงจากปีท่ีแล้ว โดยปีนีมี้ยอดขายอยู่ท่ี 600 ล้านบาท  นอกจากนัน้โครงการอ่ืนๆ ของบริษัทยังสามารถสร้างยอดขายได้ 
โดยเฉพาะโครงการเฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม ซอง,  เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์, เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 ท่ีมี
ยอดขายรวมกนัในงวดนี ้ 954 ล้านบาท 

สว่นยอดโอนของคอนโดมิเนียมส าหรับปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 นัน้ บริษัทรับรู้รายได้จากคอนโดมีเนียม
ลดลงจากปีท่ีแล้วจ านวน 589 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการเดิมท่ีต่อเน่ืองมาจากปีท่ีแล้วจ านวน 3 
โครงการหลกั ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา, เอ สเปซ มี สขุุมวิท 77 และ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ ท่ีมียอดรับรู้รายได้ในปี 
2561 ท่ี 568 ล้านบาท, 277  ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนัน้เป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมโครงการอ่ืนๆ 
จ านวน 33 ล้านบาท  

 
ส าหรับปี 2560 ยอดขายคอนโดมิเนียมเท่ากบั 4,246 ล้านบาทโดยเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 3,216 ล้านบาท โดย

หลกัเป็นผลมาจากรายได้โครงการท่ีเปิดใหม่ในระหว่างปี และการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลกูค้าในต่างประเทศ ในขณะเดียวกนั
โครงการท่ีตอ่เน่ืองมาจากปีท่ีแล้วก็ยงัคงสร้างยอดขายได้อยู่ 

ยอดขายหลกัมาจากโครงการ เอ สเปซ เมกา และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา ท่ีมียอดขายในปีนีจ้ านวน 2,808 ล้าน
บาท โดยโครงการ เอ สเปซ เมกา เป็นโครงการใหม่ท่ีเปิดตวัในปี 2560 สว่นโครงการ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา เป็นโครงการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองมาจากปีก่อน ในระหว่างปียงัมีโครงการท่ีเปิดตวัใหม่อีก 1 โครงการคือ เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม ซอง ซึ่ง
สร้างยอดขาย 312 ล้านบาทในปีนี ้นอกจากนัน้โครงการอ่ืนๆของบริษัทก็ยังสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึน้ในงวดนีเ้ช่นกัน 
โดยเฉพาะโครงการ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์, เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 ท่ีมียอดขายรวมกนัในงวดนีก้ว่า 
1,121 ล้านบาท ด้วยสาเหตนีุ ้จงึท าให้ยอดขายรวมของงวดนีส้งูกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน 

สว่นยอดโอนของคอนโดมิเนียมส าหรับปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 นัน้ บริษัทรับรู้รายได้จากคอนโดมีเนียม
สูงขึน้จากปีท่ีแล้วจ านวน 239 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการเดิมท่ีต่อเน่ืองมาจากปีท่ีแล้วจ านวน 3 
โครงการหลกั ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา, เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 ท่ีมียอดรับรู้รายได้ในปี 2560 
ท่ี 742 ล้านบาท, 250 ล้านบาท และ 339 ล้านบาท ตามล าดบั ประกอบกบัมีโครงการใหมท่ี่เร่ิมโอนในระหว่างปีคือ เอ สเปซ มี 
รัตนาธิเบศร์ ซึง่รับรู้รายได้ในปีนีจ้ านวน 215 ล้านบาท นอกจากนัน้เป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมโครงการอ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาท่ีจ านวนหน่วยท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ จะพบว่ามีจ านวนหน่วยไม่แตกต่างไปจากปีท่ีแล้ว แต่
บริษัทสามารถท ารายได้ได้สงูขึน้ ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึการปรับตวัของราคาขายที่สงูขึน้จากปีท่ีแล้ว 
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บ้านเดี่ยว   
 
ส าหรับปี 2561 ยอดขายบ้านเด่ียวลดลงจากปี 2560 จ านวน  94 ล้านบาท เน่ืองมาจากบริษัทเปิดตวัโครงการใหม่ 2 

โครงการ ในช่วงปลายปี 2561 จึงท าให้ยงัไม่มียอดขายจากโครงการใหม่เข้ามาในงวด  โดยยอดขายท่ีเข้ามาส่วนใหญ่ยงัคง
เป็นของโครงการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองมาจากปีก่อน เช่น อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา, อารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์, 
เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ และ อารียา เมทโทร เกษตร ท่ีมียอดขายรวมเป็นจ านวน  538 ล้านบาท 

ส่วนของยอดโอนส าหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 367 ล้านบาท เน่ืองมาจากเน่ืองมาจากบริษัทเปิดตัว
โครงการใหม่ 2 โครงการ ในช่วงปลายปี 2561 จึงท าให้ยงัไม่มียอดโอนมาจากโครงการใหม่ โดยยอดท่ีเข้ามายงัคงเป็นของ
โครงการท่ีสร้างเสร็จและเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิตัง้แต่ปีก่อน เช่น อารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์, เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนา
ภิเษก-ราชพฤกษ์, เดอะคลัเลอร์ส ดอนเมือง สรงประภา เฟส 2 และอารียา เมทโทร เกษตร ท่ีมียอดขายรวมเป็นจ านวน  257 
ล้านบาท 

 
ส าหรับปี 2560 ยอดขายบ้านเด่ียวเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน  65 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทได้เปิดโครงการ

ใหม่ในปี 2560 “ดิ เอวา เรสซิเดนซ์” ซึ่งเป็นโครงการบ้านเด่ียวบนท าเลสขุมุวิท 77 โดยมีราคาขายเร่ิมต้นท่ี 30 ล้านบาท การ
เปิดตวัโครงการนี ้ท าให้บริษัทได้รับยอดขายเพิ่มขึน้จ านวน 123 ล้านบาท นอกเหนือจากยอดขายจากโครงการใหม่ข้างต้น 
โครงการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองมาจากปีก่อน เช่น อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ และ อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา ก็
สามารถท ายอดขายได้เพิ่มขึน้ในปีนีด้้วย ด้วยสาเหตนีุ ้จงึท าให้ยอดขายรวมของงวดนีส้งูกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน  
 ส่วนของยอดโอนส าหรับปี 2560 ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 97 ล้านบาท เป็นผลมาจากโครงการใหม่ในปี 2560 
“ดิ เอวา เรสซิเดนซ์” ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2560 นี ้ท าให้ยอดโอนเพิ่มขึน้ 74 ล้านบาท ประกอบกบัโครงการท่ีสร้างเสร็จและ
เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปลายปี 2559  เช่น อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ และ อารียา วงแหวน-รามอินทรา ก็ยังคงโอน
กรรมสิทธ์ิอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มมากขึน้ในปี 2560 ท าให้สามารถรับรู้รายได้กว่า 480 ล้านบาทในปีนี ้ด้วยสาเหตุนี ้จึงท าให้
ยอดโอนของงวดนีส้งูกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน 
 

ทาวน์เฮ้าส์   
 
เป็นสินค้าหลกัของบริษัท โดยเน้นไปท่ีกลุ่มลกูค้าท่ีมีรายได้น้อยถึงปานกลางค่อนข้างสงู ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มี

โครงการอยู่ระหว่างด าเนินงานทัง้หมดรวม 37 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 16,271 ล้านบาท หรือจ านวน 6,398 หน่วย ซึ่งมี
จ านวนโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิแล้วจ านวน  36 โครงการ  มลูค่าโครงการรวม 16,249 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการ
โอนกรรมสทิธ์ิส าหรับปี 2561 เทา่กบั 2,520 ล้านบาท 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินงานทัง้หมดรวม 25 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 11,828 ล้าน
บาท หรือจ านวน 4,423 หน่วย ซึ่งมีจ านวนโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิแล้วจ านวน 23 มลูค่าโครงการรวม 11,773 ล้านบาท 
และรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิส าหรับปี 2560 เทา่กบั 2,604 ล้านบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินงานทัง้หมดรวม 30 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 15,059 ล้าน

บาท หรือจ านวน 5,579 หน่วย ซึ่งมีจ านวนโครงการท่ีเร่ิมโอนในปี 2559 จ านวน 9 โครงการมูลค่าขายรวม 4,260 ล้านบาท 
และรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิส าหรับปี 2559 เทา่กบั 2,627 ล้านบาท 
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• ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  
 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 3,302 ล้านบาทเป็น 2,475 ล้านบาท คิดเป็น 
ต้นทนุขายลดลงจ านวน  827 ล้านบาท หรือร้อยละ 25  โดยเป็นการลดลงในต้นทนุขายของบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์จ านวน 
388 ล้านบาท และการลดลงของต้นทุนขายของคอนโดมีเนียมจ านวน 439 บาท ซึ่งต้นทุนขายท่ีลดลงนีเ้ป็นสดัส่วนเดียวกับ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลดลงในปีนี ้โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2561และ 2560 เทา่กบัร้อยละ 37 และร้อยละ 33 
ตามล าดบั 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 จาก 3,056 ล้านบาทเป็น 3,302 ล้านบาท คิดเป็น 
ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จ านวน 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 8% โดยเป็นการเพิ่มขึน้ในต้นทนุขายของบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์จ านวน 
102 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ในต้นทนุขายของคอนโดมีเนียมท่ี 144 ล้านบาท ซึ่งต้นทนุขายนีป้รับเพิ่มขึน้ในสดัส่วนเดียวกบั
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ปีนี ้โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2560 และ 2559 เท่ากบัร้อยละ 33 และร้อยละ 34 
ตามล าดบั 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 24 (ต้นทนุ
ขายปี 2559 จ านวน 3,056 ล้านบาท , ปี 2558 จ านวน 4,017 ล้านบาท) ซึ่งสาเหตุหลักจากการลดลงของต้นทุนขาย
อสงัหาริมทรัพย์เกิดจากต้นทุนของการขายท่ีดินจ านวน 862 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึน้ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายการขาย
ท่ีดินเกิดขึน้ในปี 2559 นี ้ดงันัน้เม่ือพิจารณาต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบ้านและคอนโดมีเนียม จะพบว่า
ต้นทนุจากการขายบ้านและคอนโดมีเนียมลดลงจากปีท่ีแล้วถึง 99 ล้านบาท เน่ืองมาจากบริษัทมีการบริหารต้นทนุท่ีดีขึน้ท าให้
มีการรับรู้ต้นทนุจากการขายบ้านลดลง 317 ล้านบาท ส่วนต้นทนุของโครงการคอนโดมิเนียมมีมลูค่าท่ีรับรู้ต้นทนุขายเพิ่มจาก
ปีก่อนประมาณ 218 ล้านบาท เน่ืองจากได้เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิโครงการใหม่ในช่วงปลายปี 2558 และช่วงไตรมาส 2 ปี 2559
เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก – รัชดา 

 

• อัตราก าไรขัน้ต้น 
 

บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในส าหรับปี 2561 และปี 2560 จ านวน 1,460 ล้านบาท และ 1,656 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็น
ร้อยละ 37 และ 33 ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นในปี  2561 มีสาเหตมุาจากบริษัทมีการบริหารต้นทนุขายท่ีมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ ท าให้สามารถเพิ่มอตัราก าไรขัน้ต้นได้มากกวา่ปี 2560 
 

บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในส าหรับปี 2560 และปี 2559 จ านวน 1,656 ล้านบาท และ 1,587 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็น
ร้อยละ 33 และ 34 ตามล าดบั ซึง่ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัส าหรับอตัราก าไรขัน้ต้นของทัง้สองปี   โดยแนวโน้ม
ในอนาคตบริษัทจะมีการบริหารต้นทนุขายให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้คาดว่าจะสามารถท าอตัราก าไรขัน้ต้นได้เพิ่มสงูขึน้
อีกในอนาคต 
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• ก าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกดิขึน้จากมูลค่ายุตธิรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
จ านวน 2 ล้านบาท บริษัทบนัทึกอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาดงักล่าวประกอบด้วย อตัรา
การเช่าพืน้ท่ี อตัราการเพิ่มค่าเช่า อตัราคิดลด และอตัราผลตอบแทน นอกจากนัน้เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และรายได้ประเภทอ่ืนๆของบริษัท ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
จ านวน 33 ล้านบาท บริษัทบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึง่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาดงักล่าวประกอบด้วย อตัรา
การเช่าพืน้ท่ี อตัราการเพิ่มค่าเช่า อตัราคิดลด และอตัราผลตอบแทน นอกจากนัน้เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และรายได้ประเภทอ่ืนๆของบริษัท ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวนัท่ี 17 มกราคม 2561 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
จ านวน 44 ล้านบาท บริษัทบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึง่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ตามรายงานของผู้ ประเมินราคาลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 และ 3 
กมุภาพนัธ์ 2560 

   

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ประเภท 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

2561 2560 2559 

 
ล้าน            
บาท 

ยอด
โอน 

% ต่อ ยอด
โอน 

ล้าน  .
บาท 

ยอด
โอน 

% ต่อยอด
โอน 

ล้าน  บาท 
ยอด
โอน 

% ต่อยอด
โอน 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 716.7 3,936.1 18.2% 742.8 4,958.1 15.0% 519.3 4,643.3 11.2% 

 % เพิ่มขึน้(ลดลง)
จากปีก่อน 

(26.1)  3.2% 223.5  3.8% (16.5)  (1.6%) 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยค่าโฆษณา  ประชาสมัพนัธ์และค่าใช้จ่ายทางการ

ตลาด และ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการขายอ่ืน ๆ โดยค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธ์ิ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจะแปรผนัตามรายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพย์ โดยในปี 2561 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 พบว่ายอดโอนลดลง จึงสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายสว่นนีล้ดลงตามไปด้วย นอกจากนีย้งัลดลงจากคา่ใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของป้ายโฆษณา แต่ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์เพิ่มขึน้ ซึ่ง
จะสง่ผลระยะยาวตอ่ยอดขายและก าไรของบริษัทท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 
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ส าหรับปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทมียอดโอนเพิ่มมากขึน้ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายส่วนนีเ้พิ่มขึน้ด้วย 

นอกจากนัน้ บริษัทมีการเพิ่มคา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของคา่สื่อออนไลน์ และการจดั 
Event ต่างๆ และในปี 2560 บริษัทเร่ิมขยายกลุ่มฐานลกูค้าไปยงัตา่งประเทศ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายสว่นนีเ้พิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว จาก
การบุกเบิกตลาดต่างประเทศของบริษัทในครัง้นี ้ท าให้บริษัทได้รับยอดขายจากต่างประเทศกว่า 1,049 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
10% ของยอดโอนปี 2560 

 ส าหรับปี 2559 มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะในส่วนของป้าย ค่าสื่อออนไลน์ และ
การจดั Event ตา่งๆ ท าให้คา่ใช้จ่ายสว่นนีเ้พิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 

อย่างไรก็ดีในปี 2559 รัฐบาลได้ออกนโยบายลด คา่ธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 1 เหลือเพียงอย่างละร้อยละ 0.01 
ในเดือนมกราคมถึงเมษายน  2559  ดังนัน้จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมส าหรับปี 2559 ลดลงแม้ว่าจะมียอดโอน
เพิ่มขึน้ก็ตาม  
 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ประเภท 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2561 2560 2559 

 
 ล้าน   
.บาท 

ยอด
โอน 

% ต่อ
ยอดโอน 

..ล้าน
บาท 

ยอด
โอน 

% ต่อยอด
โอน 

ล้าน 
บาท 

ยอด
โอน 

. % ต่อยอด
โอน 

คา่ใช้จ่ายในการ
บริหาร  

552.0 3,936.1 14.0% 577.7 4,958.1 11.7% 523.9 4,643.3 11.3% 

  % เพิ่มขึน้(ลดลง)
จากปีก่อน 

(25.7)  2.3% 53.8  0.4% 87.9  0.9% 

 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่าปี 2560 จ านวน 25.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายดแูลบ้านก่อนสง่มอบและค่าใช้จ่ายในการดแูลโครงการ เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นนโยบายในการควบคมุการ
ก่อสร้าง รวมถึงการบริหารสินค้าคงเหลือ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายสว่นนี ้

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารมากกว่าปี 2559 จ านวน 53.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี ้ ค่าใช้จ่ายดแูลบ้านก่อนสง่มอบ และค่าใช้จ่ายในการดแูลโครงการ ซึง่เพิ่มขึน้ตามจ านวนยนิูตของบ้านท่ี
สร้างเสร็จและจ านวนโครงการทัง้แนวราบและแนวสงูจาก 39 โครงการในปี 2559 เป็น 56 โครงการในปี 2560  และเพิ่มขึน้จาก
ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าบริหารงาน เพ่ือให้สามารถรองรับกับงานท่ีเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของธุรกิจ อย่างไรก็ดี สดัส่วน
ค่าใช้จ่ายบริหารต่อยอดโอนระหว่างปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกันมากนักเม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 
ในขณะที่ยอดโอนเพิ่มสงูขึน้กวา่ 315 ล้านบาท 
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• ต้นทุนทางการเงนิ 
 
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจ านวน 227 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2560 มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 260 

ล้านบาท โดยต้นทนุทางการเงินลดลง 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่ลดลงมาจากดอกเบีย้ตัว๋แลกเงิน ที่มีการ
ลงทุนเพิ่มในช่วงปลายปี 2561 จ านวน  102 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2560 มีการลงทุนตั๋วแลกเงินในช่วงต้นปี จึงส่งผลให้ใน
ภาพรวมดอกเบีย้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึน้ รวมถึงการลดลงของค่าธรรมเนียมธนาคาร และจ านวนคงค้างของหุ้นกู้ ท่ีลดลงจากปี 
2560 จ านวน 608 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจ านวน 260 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2559 มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 237 
ล้านบาท โดยต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้มาจากดอกเบีย้หุ้ นกู้  และ
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้  ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้  จ านวน 2,997 ล้านบาท และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีครบ
ก าหนดจ านวน 3,000 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 237 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 มีจ านวน 166 ล้านบาทเพิ่มขึน้
ร้อยละ 43 สว่นใหญ่เกิดจากดอกเบีย้หุ้นกู้ เพิ่มขึน้ ซึง่เกิดจากในเดือน ตลุาคม 2558 มีการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 1,000 ล้านบาท ใน
เดือนเมษายน 2559 มีการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 1,353.20 ล้านบาท (ในเดือนเมษายน  2559  มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนด
จ านวน 511 ล้านบาท ในเดือนเดียวกนั) และในเดือนตลุาคม  2559 มีการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 647 ล้านบาท 

 

• ก าไรสุทธิ 
 
ส าหรับปี 2561บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน  31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม ในขณะท่ีปี 2560 มีก าไร

สทุธิจ านวน 98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2  โดยมีก าไรสทุธิลดลง 67ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68  โดยหลกัเป็นผลมาจาก
การลดลงของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  และคา่ใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ท่ีเพิ่มขึน้ โดยบริษัทเลง็เห็นถึงผลระยะยาว
ต่อยอดขายและก าไรของบริษัทท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกนัก็สามารถบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการบริหารได้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้   
 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน  98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม ในขณะท่ีปี 2559 มีก าไรสทุธิ
จ านวน 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยมีก าไรสทุธิลดลง 165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63  โดยหลกัเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขาย เช่น คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ค่าปา้ยโฆษณาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของค่า
สื่อออนไลน์ และการจัด Event ต่างๆ นอกจากนัน้ ในปี 2560 บริษัทมีการขยายกลุ่มฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ จึงท าให้
ค่าใช้จ่ายสว่นนีเ้พิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว อย่างไรก็ตามการเพิ่มการลงทนุในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของบริษัทในปีนี ้บริษัท
ได้มีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มลกูค้าอย่างละเอียด และเลือกใช้วิธีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ หรือ
ออฟไลน์ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีลกูค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพโดยตรง รวมทัง้การเปิดตลาดในต่างประเทศมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลระยะ
ยาวตอ่ยอดขายและก าไรที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 
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นอกจากนัน้ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์จ านวน 23 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนสมมติฐานในการค านวณหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน โดยรายการนีแ้สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และไมมี่ผลกระทบตอ่ก าไรตอ่หุ้นของบริษัท 

 
ส าหรับปี 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิ จ านวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22 จาก 217 ล้านบาท ของปี 2558 ปัจจัย

หลกัจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์และสามารถบริหารต้นทนุให้
มีต้นทนุลดลง 

 จากผลการด าเนินงานท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือพิจารณาถึงอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 
(Profitability Ratio) ส าหรับปี 2561, 2560 และ 2559 บริษัทมีอัตราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ  37, 33 และ 34 ตามล าดับ และ
บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 0.8 , 2 และ 6 ตามล าดบั ในขณะเดียวกัน บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เท่ากับ
ร้อยละ 4, 3 และ 8 ส าหรับปี 2561, 2560 และ 2561 ตามล าดบั    
 
 

• ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีส าคญัในภูมิภาค ยงัคงมีแนวโน้ม
ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง  สะท้อนจากการเปิดตวัโครงการใหม่ และยอดขายรอโอน (Backlog) ท่ีมีต่อเน่ือง รวมถึงการแข่งจัด
โปรโมชัน่อย่างรุนแรงของผู้ประกอบการเพ่ือ เร่งกระตุ้นยอดขายและโอนก่อนมาตรการ LTV จะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน 
2562 อย่างไรก็ตาม จากมาตรการดังกล่าวประกอบกับ  แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ขาขึน้จะส่งผลให้ผู้ ซือ้  บางกลุ่มชะลอการ
ตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศยัในระยะถดัไป เน่ืองจากอาจต้องใช้เวลาในการหาเงินดาวน์มากขึน้จากสดัสว่นเงินดาวน์ท่ีจะปรับเพิ่มขึน้
ตาม จ านวนสญัญากู้อสงัหาริมทรัพย์ และข้อจ ากดัท่ีมากขึน้ส าหรับผู้ ท่ีต้องการหาบคุคลกู้ ร่วม เน่ืองจาก สญัญากู้ดงักลา่วจะ
ถกูนับเสมือนเป็นสญัญากู้หลกั ของผู้กู้ ร่วมด้วย ทัง้นี ้ผู้ประกอบการหลายรายมีแนวทางปรับตวัด้วยการยืดระยะเวลาผ่อน
ดาวน์ ให้นานขึน้ โดยส าหรับท่ีอยู่อาศยัแนวสงูมีแนวโน้มให้ผู้ ซือ้อยู่ฟรีระหว่างผ่อนดาวน์ และส าหรับท่ีอยู่อาศยัแนวราบใช้กล
ยุทธ์จองก่อนสร้างแทนการขายบ้านพร้อมอยู่   นอกจากนีจ้ะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยน แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ ประกอบการ  อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ท่ีปรับจากการท าตลาด ท่ีอยู่อาศัย
ระดบักลาง-ลา่งมาจบัตลาดกลุม่บนมากขึน้ 

นอกจากนีโ้ครงการท่ีอยู่อาศยัหลายๆ แห่งมีการพฒันาสู่การเป็น Smart Home ไม่ว่าจะระบบไฟฟ้า ระบบพลงังาน 
หรือระบบควบคมุอณุหภมูิ ท าให้ปัจจยัท่ีผู้ ซือ้บ้านในยคุ 4.0 การพิจารณาซือ้ไมไ่ด้จ ากดัอยูแ่คเ่ร่ืองการออกแบบ และสิง่อ านวย
ความสะดวกแบบเดิมๆ แต่มองหาความแตกต่างท่ีช่วยยกระดับการอยู่อาศัยให้ดีขึน้ โดยมองการณ์ไกลถึงอนาคต
วา่ “บ้าน” จะต้องเป็นมากกวา่แหลง่พกัพิง แตเ่ป็นสถานท่ีท่ีท าให้ชีวิตเติบโต พร้อมก้าวไปข้างหน้าได้อยา่งทนัโลก  

ด้านธุรกิจก่อสร้างในภาพรวมเติบโตอย่างต่อเน่ือง มีโครงการลงทนุขนาดใหญ่ต่อเน่ืองซึง่ใช้เม็ดเงินลงทนุสงู ทัง้จาก
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงแผนการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อน เช่น 
โครงการ Mixed Use โดยเฉพาะพืน้ท่ีใจกลางเมือง ท่ีราคาท่ีดินมีการปรับตวัสงูขึน้ ท าให้ผู้ประกอบการไมส่ามารถท าให้คุ้มทนุ
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ได้หากพฒันาเป็นคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว รวมถึงการร่วมมือกนัพฒันาโครงการในแบบ Joint Venture เพ่ือมาช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพให้กบัโครงการ และเป็นการลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  

ส าหรับตลาดการลงทนุจากต่างชาติ ยงัเป็นท่ีจบัตามอง และยงัคงเห็นได้อย่างต่อเน่ืองในปี 2562 โดยเฉพาะการเข้า
มาในลกัษณะการร่วมทนุกบัผู้ประกอบการไทยพฒันาคอนโดมิเนียมออกสูต่ลาด โดยสดัสว่นจ านวนห้องชดุท่ีนกัลงทนุจากจีน 
ญ่ีปุ่ น และบางสว่นจากฮ่องกง และสิงคโปร์ ที่เข้ามาร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการคนไทยน่าจะเพิ่มไปอยู่ท่ี  30% จากเดิม 26% 
นอกกจากนี ้นกัลงทนุรายย่อยจากประเทศจีนก็ยงัคงเข้ามาซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในไทยอยา่งต่อเน่ือง ในท าเลท่ีขยายออกไปจาก
ท าเลเดิม โดยตลาดนกัลงทนุจากฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวนั น่าจะยงัรักษาระดบัการลงทนุท่ีไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่านมา ใน
ขณะเดียวกัน ตลาดใหม่ คือกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ท่ีน่าจะเข้าเป็นนักลงทุนรายย่อยในอสังหาริมทรัพย์ไทยเพิ่มขึน้
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4) ฐานะการเงนิ 

4.1 สินทรัพย์          
                                                                                                     หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 14,297 13,510 13,516 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) จากปีก่อน (ล้านบาท) 787 (6) 655 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ (ลดลง) 5.8 (0.0) 5.1 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา(ล้านบาท) 11,492 10,717 11,396 

เพิ่มขึน้จากปีก่อน(ล้านบาท) 775 78 465 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ 7.2 0.7 4.2 

ส าหรับปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ โดยหลกัมาจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ จาก
การซือ้ท่ีดินเพิ่มย่านบางนา และพทัยา อีกทัง้ยงัมีการพฒันาโครงการแนวราบในโซนไทรน้อย บางนา และรังสิตซึ่งเป็นเฟส
ตอ่เน่ืองเพิ่มเติม รวมถงึพฒันาโครงการแนวสงูในโซนราชด าริ บางนา และสขุมุวิท เพ่ือรองรับการโอนกรรมสทิธ์ิในอนาคต 

ส าหรับปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย เน่ืองมาจากการลดลงในท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ สทุธิกบัรายการท่ีเพิ่มขึน้ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา เงินมดัจ า
คา่ท่ีดิน และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  

โดยการลดลงในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ มีสาเหตมุาจากค่าเสื่อมราคาท่ีรับรู้ใน
ระหว่างปี และขาดทุนจากการประเมินมลูค่ายตุิธรรม จ านวน 98 ล้านบาท และ 33 ล้านบาทตามล าดบั ส่วนการเพิ่มขึน้ใน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาและเงินมดัจ าค่าท่ีดิน มีสาเหตมุาจากการพฒันาโครงการแนวราบในโซนบางนา 
ไทรน้อย และรังสิตเพิ่มเติม และพฒันาโครงการแนวสงูในโซนราชด าริ และรัตนาธิเบศร์ รวมถึงการซือ้ ท่ีดินเพิ่มเติมย่านบางนา 
หทยัราษฎร์ รังสิต และบางละมงุ ส่วนการเพิ่มขึน้ในลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นมีสาเหตมุาจากค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้าจาก
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ในปี 2559 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้จากปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากงานระหว่าง
พฒันาการเปิดโครงการใหม่ในปี 2558 หลายพืน้ท่ี คือ โซนกาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์(ไทรน้อย), วงแหวน - รามอินทรา, วง
แหวน - ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง), รังสิต, ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ และบางนาส่วนขยาย นอกจากนีย้ังมีการซือ้ท่ีดินรอการ
พฒันาเพ่ือพฒันาคอนโดมิเนียม โซนสขุมุวิทเพิ่มเติม  
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• เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2559 เป็นดงันี ้ 

                                                                                                                                                         หน่วย: ล้านบาท 
 2561 2560 2559 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 

364 524 695 
 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้ิน -27 644 -437 
จ่ายภาษีเงินได้ -64 -84 -51 

รวมกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 273 1,084 207 
กระแสเงนิสดจากการลงทุน -119 -158 -77 
กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ -360 -956 -114 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้/-ลดลง สทุธิ -206 -30 16 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดยกมาต้นงวด 292 321 306 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือปลายงวด 86 292 322 
 

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวนัท่ี 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 206 ล้านบาท เกิดจากผลสทุธิของกิจกรรมการใช้เงินทัง้ 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุจ านวน 119 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 360 ล้านบาท และ (3) กระแสเงินสด
ได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 273 ล้านบาท 

 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุท่ีลดลงนัน้ เป็นผลมาจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ

ค า้ประกนัลดลง และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวและระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ ส าหรับกระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานลดลง 
สาเหตหุลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานที่ลดลงจากปีท่ีแล้ว 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันท่ี วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

จ านวน 30 ล้านบาท เกิดจากผลสทุธิของกิจกรรมการใช้เงินทัง้ 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 22 
ล้านบาท (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 956 ล้านบาท และ (3) กระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงาน
จ านวน 1,084 ล้านบาท 

 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุท่ีลดลงนัน้ เป็นผลมาจากบริษัทลงทนุในสินทรัพย์

ถาวรลดลงจากปีท่ีแล้ว ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีการจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินในระหว่างปี โดยเปลี่ยนมาใช้วงเงินกู้ ยืมระยาวแทน ส าหรับกระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานท่ีลดลง สาเหตหุลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานที่ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 16 ล้านบาท เกิด
จาก (1) การท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 207 ล้านบาท (ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทลงทุนไปในโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพฒันา และโอนสินทรัพย์ดงักล่าวได้ในงวดบัญชี ) (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 77 ล้าน
บาท เกิดจากการจ่ายเงินซือ้เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือก่อสร้าง และยานพาหนะ (3) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 
114 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมีการจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน, จ่ายต้นทนุทางการเงินและช าระคืน
เงินจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจ านวน 4,132 ล้านบาท ช าระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน , 
ช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินและจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงิน 155 (อย่างไรก็ดีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ เพิ่มและรับเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินระหวา่งงวดจ านวน 4,174 ล้านบาท) 

 

• เงนิมัดจ าที่ดนิ 
         หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 
เงินมดัจ าท่ีดิน (ล้านบาท) 281 292 274 
เพิ่มขึน้/-ลดลงจากปีก่อน -11 18 194 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินมดัจ าท่ีดินลดลงจ านวน 11 ล้านบาท เน่ืองมาจากในระหวา่งงวดมีการรับโอน

ท่ีดินแปลงใหญ่ในโซนบางนาและบางละมงุ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการวางเงินมดัจ าเพิ่มเติมส าหรับท่ีดินใหม่ท่ีอยู่ในโซนบาง
นาสว่นตอ่ขยาย และบางละมงุเช่นกนั จงึสง่ผลให้เงินมดัจ าท่ีดินลดลงเลก็น้อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินมดัจ าท่ีดินเพิ่มขึน้จ านวน 18 ล้านบาท เน่ืองมาจากการวางเงินมดัจ าส าหรับ
ท่ีดินใหมส่ าหรับพืน้ท่ีโซนไทรน้อย และโซนบางละมงุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีเงินมดัจ าเพิ่มขึน้ 194 ล้านบาทจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  เน่ืองมาจากการมดั
จ าท่ีดินใหมส่ าหรับพืน้ท่ีโซนรังสติ, โซนไทรม้า, โซนบางนาสว่นเพิ่ม 

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
               หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (ล้านบาท) 452 454 494 
เพิ่มขึน้/-ลดลงจากปีก่อน (ล้านบาท) -2 -40 -41 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เป็นจ านวน 2 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.4 มีสาเหตจุากจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของก าไรที่เคยรับรู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตีม้อลล์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลงจากปีก่อนจ านวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 
มีสาเหตจุากจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของก าไรท่ีเคยรับรู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตีม้อลล์จ านวน 32 ล้านบาท และมีการจดั
ประเภทรายการใหม่จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไปเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาอีกจ านวน 8 ล้าน
บาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8 สว่นใหญ่เกิดจากการปรับมลูค่า
ยตุิธรรมของก าไรที่เคยรับรู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตีม้อลล์ 

ในงวดปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนช่ือ พิคาเดลี่ แบงค็อก  และ ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life Style Club) ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนข้างต้นเป็นศูนย์สรรพสินค้าโดยจัดแบ่งพืน้ท่ีส าหรับให้เช่า บริษัทแสดง
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้  
(Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคา
ดงักลา่วประกอบด้วย อตัราการเช่าพืน้ท่ี อตัราการเพิ่มค่าเช่า อตัราคิดลด และอตัราผลตอบแทน  

• ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ 
        หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ 342 274 400 

เพิ่มขึน้/-ลดลงจากปีก่อน 68 -126 -11 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากการจดัประเภทรายการท่ีดินใหม่
จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันามาเป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน  93 ล้านบาท รวมถึงมีการลงทนุใน
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มมาขึน้ ทัง้ในส่วนของยานพาหนะ และอปุกรณ์เคร่ืองครัวของร้านอาหาร แต่ในขณะเดียวกนัก็ลดลงจากค่า
เสื่อมราคาท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากค่าเสื่อมราคาท่ีรับรู้ในปีจ านวน 98 
ล้านบาท รวมถึงการจดัประเภทรายการใหมจ่ากท่ีเคยบนัทกึเป็นท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ ไปบนัทกึเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหว่างการพฒันา จ านวน 55 ล้านบาท ประกอบกับปี 2560 บริษัทลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน้อยลงจากปีท่ีแล้วจึงท าให้ยอด
สทุธิของท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ลดลง 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากปีก่อนเกิดจากค่าเสื่อมราคาสะสมและมีการขาย
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิให้บริษัท (“ผู้ เช่า”) ท า
สญัญาเช่าเพ่ือเช่าท่ีดิน (“ทรัพย์ท่ีเช่า”) จากคณะกรรมการของบริษัทสอง ท่าน (“ผู้ ให้เช่า) เพ่ือน ามาก่อสร้างอาคารส าหรับใช้
เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัท  สญัญาเช่านีมี้ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนการเช่า 

 ณ ปัจจบุนั บริษัทและผู้ให้เช่าท่ีดินท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ได้มีข้อสรุปเป็นการชดัเจนวา่ผู้ให้เช่าและผู้ เช่ายินยอมตกลงต่อ
อายสุญัญาเช่าออกไปได้อีก 10 ปี ส่วนเร่ืองการก าหนดราคาค่าเช่าในปีท่ี 11 ถึงปี ที่ 20 จะตกลงค่าเช่ากนัใหม่ในราคาตลาด
หรือราคาท่ีเหมาะสมต่อไป และหากผู้ เช่าประสงค์ท่ีจะเช่าท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นหนงัสือล่วงหน้าตามท่ีระบุใน
บนัทึกข้อตกลง เม่ือครบก าหนดอายกุารเช่าหรือครบก าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีจะได้มีการต่ออายกุนัออกไปไม่ว่าก่ีคราวก็ตาม  
หรือสญัญาได้เลิกกันโดยความผิดของผู้ เช่า  ผู้ เช่าจะต้องจัดการทรัพย์ท่ีเช่าให้กลบัคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และ
จะต้องรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดท่ีสร้างบนทรัพย์ท่ีเช่า หากครบก าหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ เช่าไม่รือ้ถอนและขนย้ายทรัพย์สิน
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ออกไป หรือรือ้ถอนและขนย้ายทรัพย์สินยงัไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดงักลา่ว ผู้ เช่าตกลงให้สิ่งปลกูสร้างดงักลา่วตกเป็นสว่นควบ
ของท่ีดินทรัพย์ท่ีเช่ารวมถึงทรัพย์สินท่ีอยู่ในสิ่งปลูกสร้างและในทรัพย์ ท่ีเช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่าทันทีโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนีห้ากผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์รับสิ่งปลกูสร้างดงักลา่วไว้ ผู้ เช่ายงัต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่ารือ้
ถอนสิ่งปลกูสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามท่ีระบใุนบนัทกึข้อตกลง  

   การยินยอมตอ่อายสุญัญาเช่าดงักลา่วออกไปอีก 10 ปี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น  อยา่งไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและอายสุญัญาเช่าของสญัญาเช่าดงักลา่วไมมี่ผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2558 สิ่งปลกูสร้างรวมถึงทรัพย์สินท่ีอยู่ในสิ่งปลกูสร้างและในทรัพย์ท่ีเช่า ซึ่งบนัทึกไว้ในหมวดท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ถกูจดัประเภทรายการใหม่ (Reclassify) เป็น อาคารบนท่ีดินเช่า และเปลี่ยน
ช่ือเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในปี 2559 เป็นต้นไป ทัง้นีบ้ริษัทได้แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินเร่ืองนโยบายการบัญชีท่ี
ส าคญัในหวัข้ออาคารบนท่ีดินเช่า เปลี่ยนเป็น “ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า” ตามอายขุองอาคารบนท่ีดินเช่าท่ีคาดว่าจะให้ประโยชน์ 
20 ปี” แล้ว 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
ยอด 128ล้านบาท และ 136 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 8 ล้านบาท ด้วยรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ าหน่ายใน
ระหว่างปีซึ่งรวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยเปิดเผยรายการนีใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 15 ค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้า และข้อท่ี 34 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยจัดประเภทเป็นค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย และบริษัทจะจัดประเภท
รายการตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า เป็นค่าเช่าให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปในงบการเงินประจ าปี 2561 

อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขปรับปรุงรายการจากค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายไปเป็นรายการค่าเช่า จ านวนของค่า
เสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 34 ส าหรับปี 2561 จะเพิ่มขึน้จาก 57 ล้านบาทเป็น 
65 ล้านบาท และ ส าหรับปี 2560 จะเพิ่มขึน้จาก 53 ล้านบาทเป็น 57 ล้านบาท ส่วนรายการค่าเช่าจะเพิ่มขึน้ด้วยจ านวนท่ี
ปรับปรุง ท าให้ก าไรขาดทนุในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จยงัคงเทา่เดิม 

ส าหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561, ปี 2560 และปี 2559 มีรายการคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าดงัตาราง
ด้านลา่งนี ้(โดยปรับลดลงจากการตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า) 

หน่วย: ล้านบาท 
 2561 2560 2559 
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 128 136 145 
เพิ่มขึน้/-ลดลงจากปีก่อน -8 -9 -8 

• การตัง้ส ารองและความเพียงพอของค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหนีใ้น

อนาคตของลกูค้า ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญู 
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• อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ส าคัญ  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 2.11, 2.98 เท่า และ 

4.38 เทา่ ตามล าดบั เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิลดลงจากปี 2560 จงึสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง 

4.2 หนีส้ินและแหล่งที่มาของเงนิทุน 
  หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 
หนีส้ินรวม 10,965 10,169 10,201 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) จากปีก่อน 796 (32) 430 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 417 347 1,546 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

1,564 611 492 

หุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,031 1,031 3,000 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 878 1,032 214 
หุ้นกู้  4,337 5,945 3,990 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 796 ล้านบาท โดยหลกัมาจากเงินกู้ ระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้สทุธิ 799 ล้านบาท จากการกู้ ยืมเพิ่มในระหว่างปี รวมถึงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุตัว๋แลกเงินในช่วงปลายปี  ในขณะเดียวกนัในระหว่างปี 2561 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ท่ีครบก าหนดเป็นจ านวน 1,031 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ทดแทนในระหวา่งปีเป็นจ านวน 417 ล้านบาท สง่ผลให้หุ้นกู้ลดลงจาก
ปี 2560  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวมลดลงจากปี 2559 จ านวน 32 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วหนีส้ินรวม
ของปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกันมาก แต่ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน โดยลดสดัส่วนของเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเพิ่มส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวแทนเพราะสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ดีกว่า 
ด้วยสาเหตนีุท้ าให้ในระหวา่งปีมีการจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนมากและเพิ่มการกู้ ยืมในเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนของหุ้นกู้  ในระหว่างปี 2560 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดจ านวน 3,000 ล้านบาท แต่ก็มีการออกหุ้นกู้ทดแทน
ในระหวา่งปีอีก 2,997 ล้านบาท ดงันัน้ยอดหุ้นกู้ของปี 2560 และ 2559 จงึไมมี่ยอดแตกตา่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนีส้ินรวมท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 430 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากในเดือน 
เมษายน 2559  มีการออกหุ้นกู้ เพิ่มจ านวน 1,353 ล้านบาท (ครบก าหนดและไถ่ถอน 511 ล้านบาท) และในเดือนตุลาคม 
2559 ออกหุ้นกู้ เพิ่มจ านวน 1,647 ล้านบาท (ครบก าหนดและไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท) อย่างไรก็ดีได้มีการช าระเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท าให้หนีส้ินลดลงจ านวน 64 ล้านบาท มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิ
ลดลงจ านวน 919 ล้านบาท และมีการช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน จ านวน 52 ล้านบาท 
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• เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จากปีก่อน  70 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20  โดยหลกัมาจากการลงทนุตัว๋แลกเงินทดแทนตัว๋แลกเงินเดิมท่ีครบก าหนดไปในระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจากปีก่อน 1,199 ล้าน
บาท เน่ืองมาจากการช าระคืนในระหว่างปี รวมถึงการลดการกู้ ยืมในส่วนนีล้ง โดยเฉพาะส่วนของตั๋วสญัญาใช้เงิน และใช้
แหลง่เงินทนุท่ีได้จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแทน เพราะสามารถบริหารสภาพคลอ่งทางการเงินได้ดีกวา่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลงจากปีก่อนจ านวน 64 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยสว่นใหญ่เกิดจากตัว๋สญัญาใช้เงินลดลง   

• เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 799 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าสิน้ปีท่ีแล้ว 
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแหลง่จดัหาเงินทนุ โดยมาลงทนุในสว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวแทน เพ่ือการบริหารสภาพคลอ่งท่ี
ดีขึน้ โดยมีการกู้ ยืมเพิ่มในปีนีจ้ านวน  3,041 ล้านบาท ซึง่มากกว่าการกู้ ยืมในปีท่ีแล้ว และช าระคืนในระหวา่งปีอีก 2,242 ล้าน
บาท สง่ผลให้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิแล้วสงูขึน้จากปีท่ีแล้ว  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 937 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าสิน้ปีท่ีแล้ว 
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแหลง่จดัหาเงินทนุ โดยลดสดัสว่นของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลง และเพิ่มสว่นของ
เงินกู้ ยืมระยะยาวแทนเพ่ือการบริหารสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้ โดยมีการกู้ ยืมเพิ่มในปีนีจ้ านวน 2,723 ล้านบาท ซึง่มากกว่าการกู้ ยืม
ในปีท่ีแล้ว และช าระคืนในระหว่างปีอีก 1,786 ล้านบาท เป็นผลให้เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิแล้วสงูขึน้จากปีท่ี
แล้ว  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิลดลงจ านวน 919 ล้านบาท จากปี 2558 หรือ 
ร้อยละ 57 เกิดจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีมากขึน้ท าให้สามารถน าเงินดงักล่าวมาจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาว
ได้มากขึน้ อีกทัง้ในเดือนเมษายน 2559 และเดือนตลุาคม 2559 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวน 1,353 ล้านบาทและ 
1,647 ล้านบาทตามล าดบั เพื่อน ามาช าระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวดงักลา่วบางสว่นเน่ืองจาก
หุ้นกู้ มีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่ 

• หุ้นกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยอดหุ้นกู้ มีจ านวน 6,368 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว 608 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดจ านวน 1,000 ล้านบาท และทยอยช าระเงินต้นของหุ้นกู้ชดุท่ี 2 ซึง่เป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยช าระคืนเงิน
ต้น ที่ออกในปี 2560 อีกจ านวน 31 ล้านบาท นอกจากนัน้บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ ในระหว่างปีอีก 2 รุ่น จ านวน 250 ล้านบาท 
และ 167 ล้านบาทในเดือน ตลุาคม และ พฤศจิกายน 2561 รวมเป็น 417 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้น
กู้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้



 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)                    

 

 

- 147 -  
แบบ 56-1 ปี 2561 

 

เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้ นกู้ จ านวน 250 ล้านบาท (จ านวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 19 ตลุาคม 
2564  ซึง่เป็นการออกทดแทนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2561  จ านวน 1,000 ล้านบาท ท่ีไถ่ถอนแล้วครบทัง้จ านวน  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน  2561 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้จ านวน 166.6  ล้านบาท (จ านวน 166,600 หน่วย หน่วย
ละ 1,000 บาท) เป็นหุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกัน มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้   ครบก าหนดไถ่ถอนในวันท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2565  ซึง่เป็นการออกใหม ่ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดหุ้นกู้ มีจ านวน 6,976 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้วเล็กน้อยท่ี 14 ล้านบาท โดยใน
ระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดจ านวน 3,000 ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่างปีอีก 2,997 ล้านบาท 
ส าหรับปี 2560 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้จ านวน 654.5 ล้านบาท (จ านวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในวันท่ี 31 
มกราคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้จ านวน 1,500 ล้านบาท (จ านวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีประกันและผู้ ออกหุ้นกู้ สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด ครบ
ก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 5 เมษายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ จ านวน 842.3 ล้านบาท (จ านวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 30 
เมษายน 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ยอดหุ้นกู้ มีจ านวน 6,990 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2558 จ านวน 1,484 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 27 เน่ืองจากวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ทกุประเภทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลาย
ชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ จ านวน 646.8 ล้านบาท (จ านวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 บริษัทได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท  (จ านวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 1 
ตลุาคม 2563 ทัง้นีบ้ริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด ในขณะเดียวกนัมีหุ้นกู้ ท่ีจะถึงครบก าหนดช าระจ านวน 1 รุ่น ช่ือ
หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1,000 ล้านบาท 
ซึง่บริษัทได้ไถ่ถอนครบทัง้จ านวนแล้ว ณ วนัท่ี  5 ตลุาคม 2559 
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โดยในวันท่ี 1 เมษายน 2559 บริษัทได้มีการออกหุ้ นกู้ เพิ่มจ านวน 1 รุ่น ช่ือ หุ้นกู้ ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1,353 ล้านบาท ในขณะเดียวกนัมีหุ้นกู้ ท่ีจะถึงครบ
ก าหนดช าระจ านวน 1 รุ่น ช่ือหุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2559 จ านวน 511 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ไถ่ถอนครบทัง้จ านวนแล้ว ณ วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2559  

• ตั๋วแลกเงนิระยะสัน้  
          หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 

ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ 131 70 1,402 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) จากปีก่อน 61 (1,332) 122 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตัว๋แลกเงินระยะสัน้มีจ านวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 61 ล้านบาท จากปี 2560 โดยหลกั
มาจากการลงทนุตัว๋แลกเงินทดแทนตัว๋แลกเงินเดิมท่ีครบก าหนดไปในระหวา่งปี เพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตัว๋แลกเงินระยะสัน้มีจ านวน 70 ล้านบาท ลดลง 1,332 ล้านบาทจากสิน้ปีท่ีแล้ว   เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งจดัหาเงินทุน โดยลดสดัส่วนของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลง และเพิ่มส่วนของเงิน
กู้ ยืมระยะยาวแทนเพ่ือการบริหารสภาพคล่องท่ีดีขึน้ ท าให้ในระหว่างปีมีการช าระคืนตัว๋แลกเงินระยะสัน้จ านวนมาก และลด
การกู้ ยืมในสว่นนีล้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 122 ล้านบาท จากปี 2559 หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 
เพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท  เน่ืองจากตั๋วแลกเงินระยะสัน้ มีอตัราดอกเบีย้ท่ีถูกกว่าอัตราดอกเบีย้การกู้ ยืม
ธนาคารและเป็นการกู้ ท่ีไมมี่หลกัประกนั  

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจ านวน 3,332 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 จ านวน 
8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2  เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน  31 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือ
หุ้นลดลงเน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2561 จ านวน 39 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจ านวน 3,340 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 26 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน 98 ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงเน่ืองมาจาก
การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2560 จ านวน 49 ล้านบาท และมีรายการผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
จ านวน 23 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการเปลี่ยนสมมติฐานในการค านวณหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน อย่างไรก็ตาม โดยรายการนี ้
แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนและไมมี่ผลกระทบตอ่ก าไรตอ่หุ้นของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 3,314 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 224 
ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 263 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งปี 2558 จ านวน 39 ล้านบาท 
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• สภาพคล่อง 
                       หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 

364 524 695 
 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้ิน -27 644 -437 
จ่ายภาษีเงินได้ -64 -84 -51 
รวมกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 273 1,084 207 

 
กระแสเงินสดรวมจากการด าเนินงานปี  2561 ลดลงจากปีท่ีแล้ว สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาลดลง ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลดลงจากปีก่อน ถึงแม้จะมีเงิน
สดรับจากลกูหนีก้ารค้าและเงินมดัจ าท่ีเพิ่มขึน้ แต่เป็นสดัส่วนท่ีน้อยกว่า จึงสง่ผลให้ในภาพรวมของกระแสเงินสดรวมจากการ
ด าเนินงานของลดลงจากปีท่ีแล้ว 

 
                                                                                                           หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ -119 -158 -77 

 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 ท่ีลดลงจากปี 2560 มีสาเหตุหลักเงินฝากธนาคารท่ีใช้ค า้ประกัน

ส าหรับวงเงินหนงัสือค า้ประกนัถึงครบก าหนดและปลอดภาระในระหว่างปีกว่า 35 ล้านบาท จึงสง่ผลให้กระแสเงินสดใช้ไปใน
การลงทนุลดลง 

 
หน่วย: ล้านบาท 

 2561 2560 2559 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -3560 -956 -114 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 ท่ีลดลงจากปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากเงินสดรับสทุธิจากเงิน
กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  799 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 70 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ตามระหว่างปี สดัสว่นในการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้สงูกวา่เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  สง่ผลให้มีการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้สทุธิ 
617 ล้าน จ่ายช าระต้นทุนทางการเงิน 554 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 39 ล้านบาท  ซึ่งในภาพรวมเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปใน
กิจกรรมจดัหาเงินนัน้น้อยกวา่ปี 2560  

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  956 ล้านบาท เกิดจากการจ่าย
ช าระเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบันการเงินจ านวน 1,200 ล้านบาท จ่ายช าระต้นทุนทางการเงินจ านวน 595 ล้านบาท และการ
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จ่ายเงินปันผลจ านวน 49 ล้านบาท ในขณะท่ีสดัส่วนในการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้สงูกว่าเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  สง่ผลให้มีการ
จ่ายช าระคืนหุ้นกู้สทุธิอยู่ท่ี 21ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 938 ล้าน
บาท  ท าให้เงินสดสทุธิ ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินปีนีส้งูกวา่ปีท่ีผ่านมา 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 114 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจาก
มีการจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน, จ่ายต้นทนุทางการเงินและช าระคืนเงินจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมเป็นเงิน
จ านวน  4,132 ล้านบาท ช าระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน , ช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทาง
การเงินและจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงิน 155 (อย่างไรก็ดีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ เพิ่มและรับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ระหวา่งงวดจ านวน 4,174 ล้านบาท) 

• อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงินที่ส าคัญ 

การวเิคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 2.21 เท่า และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 
4.75  เท่า โดยลดลง 2.54 เท่า เน่ืองจากบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ สาเหตุหลกัมาจาการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ และเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี โดยหุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปีเพิ่มขึน้จาก 1,031 ล้านบาทในปี
ก่อน มาเป็น 2,031 ล้านบาท สว่นเงินก็ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนดช าระในหนึ่งปีเพิ่มขึน้จาก 611 ล้านบาทใน
ปีก่อน  มาเป็น 1,564 ล้านบาท ด้วยสาเหตดุงักล่าว จึงท าให้หนีส้ินหมนุเวียนปี 2561 เพิ่มขึน้ ส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่อง
ลดลง 

บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 0.08 เท่า และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
เท่ากบั 0.23 เท่า โดยลดลง 0.15 เท่า ด้วยสาเหตุท่ีกล่าวไว้ย่อหน้าข้างต้น ท าให้บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้เป็นจ านวน
มากเม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว และสง่ผลให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วลดลงจากสิน้ปีท่ีแล้ว 

บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 4.75 เท่า และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั
2.07 เท่า โดยเพิ่มขึน้  2.68 เท่า เน่ืองมาจากบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนลดลง สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี โดยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจากการจ่ายช าระคืนใน
ระหว่างปี และลดการกู้ ยืมในส่วนนีโ้ดยใช้เงินทุนจากเงินกู้ ยืมระยะยาวแทน ส่วนหุ้ นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปีลดลง
เน่ืองมาจากมีหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปีของปี 2559 จ านวน 3,000 ล้านบาท ในขณะท่ีหุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนด
ภายในหนึ่งปีของปี 2560 นัน้มีเพียง 1,000 ล้านบาท ด้วยสาเหตดุงักลา่ว จึงท าให้หนีส้ินหมนุเวียนส าหรับปี 2560 ลดลง และ
สง่ผลตอ่อตัราสว่นสภาพคลอ่งที่เพิ่มสงูขึน้ 

 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 0.23 เท่า และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
เท่ากบั 0.11 เท่า โดยเพิ่มขึน้ 0.12 เท่า ด้วยสาเหตท่ีุกล่าวไว้ย่อหน้าข้างต้น ท าให้บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจ านวนมาก
เม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว และสง่ผลให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วดีขึน้จากสิน้ปีท่ีแล้ว 
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บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 2.07 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลดลงจาก 2.44 เทา่ ในปี 2558 เน่ืองจากหนีส้ิน
หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 1,152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 สาเหตหุลกัจากหุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเพิ่มขึน้จ านวน 
1,491 ล้านบาท  

การวเิคราะห์อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 

บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้เป็น 1.29 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 1.55 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 โดยลดลง 0.26 เท่า ทัง้นีค้วามสามารถในการช าระดอกเบีย้เกิดจาก ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษีเงินได้จาก
การด าเนินงานหารด้วยต้นทนุทางการเงิน ซึ่งในปี 2561 มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษีเงินได้จากการด าเนินงานน้อยกว่าปี 
2560  จ านวน 109  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27  แม้ว่าท่ีต้นทนุทางการเงินปี 2561  น้อยกว่าปี 2560  จ านวน 33 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 13  ด้วยสดัส่วนของก าไรท่ีลดลงมากกว่าต้นทนุการเงินท่ีลดลงในปี ท าให้อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระดอกเบีย้ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 

ในขณะท่ีบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (Cash Basis) เป็น 0.49 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 1.82 เท่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  โดยลดลง 1.33 เท่า เน่ืองจากปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการ
ด าเนินงานจ านวน  273  ล้านบาท โดยลดลง 811 ล้านบาทจากปี 2560 โดยหลกักระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีลดลงมา
จากเงินสดรับจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาท่ีลดลง  

บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้เป็น 1.82 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 0.50 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 โดยเพิ่มขึน้ 1.32 เทา่ ทัง้นีค้วามสามารถในการช าระดอกเบีย้เกิดจาก ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษีเงินได้จาก
การด าเนินงานหารด้วยต้นทนุทางการเงิน ซึ่งในปี 2560 มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษีเงินได้จากการด าเนินงานน้อยกว่าปี 
2559  จ านวน 175 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30 ในขณะท่ีต้นทนุทางการเงินปี 2560  มากกว่าปี 2559  จ านวน 23 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10  ด้วยสดัสว่นของก าไรที่ลดลงแต่ต้นทนุการเงินท่ีเพิ่มขึน้ในปีนี ้ท าให้อตัราสว่นความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 

การวเิคราะห์อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น  3.29 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 3.04 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นมีสาเหตมุาจาก หนีส้ินของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้และสว่น
ของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงเล็กน้อยในปีนี ้โดยหนีส้ินของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินท่ีเพิ่มขึน้ระหวา่งปี 

บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 3.04 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 3.08 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ทัง้นีก้ารลดลงของอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีสาเหตมุาจาก หนีส้ินของบริษัทท่ีลดลงและส่วน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ในปีนี ้โดยหนีส้ินของบริษัทท่ีลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของหนีส้ินระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน รวมทัง้หนีส้ินจากสญัญาเช่าการเงินท่ีลดลงจากการช าระคืนในระหวา่งปี 
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• การด ารงอัตราส่วนหนีส้นิสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสทิธิฯ 

บริษัทมีหน้าท่ีตามข้อก าหนดสิทธิท่ีจะต้องด ารงหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไว้ไมใ่ห้เกิน 3:1 เทา่ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิข้อ 6.2 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ  ข้อ 6.2.11 เง่ือนไขทางการเงิน บริษัทได้ด ารง
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 2.69 เทา่ ส าหรับหุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด ปัจจบุนัหุ้นกู้ รุ่นดงักลา่วได้ไถ่ถอน
ครบทัง้จ านวนแล้วในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2561    

ดงันัน้ บริษัทมีหน้าท่ีตามข้อก าหนดสิทธิท่ีจะต้องด ารงหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไว้ไมใ่ห้เกิน. 3:1 เทา่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ ข้อ 6.2.11 เง่ือนไขทางการเงิน ระบใุห้หนีส้ินสทุธิท่ี
น ามาค านวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน 
ส าหรับหุ้นกู้  ได้แก่ 

1)   หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

2)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี.พ.ศ.2563 

 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด   

3)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

4)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

5)  หุ้นกู้ มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

 2563 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด 

6)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 

7)  หุ้นกู้ชนิดทยอยช าระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 2 ครบ

 ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

8)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

9)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ด ารงอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.69 เท่า ส าหรับหุ้นกู้  ข้อ 
1) – ข้อ 4) และ ข้อ 6) – ข้อ 12) ตามหน้าท่ีในข้อก าหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11) และส าหรับหุ้นกู้ ข้อ 5) ตามหน้าท่ีในข้อก าหนดสิทธิ
ฯ ข้อ 7.2.12) เง่ือนไขทางการเงิน ระบใุห้หนีส้ินสทุธิท่ีน ามาค านวณต้องหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุ
ชัว่คราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดงันี ้คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการช าระคืนหนีส้ถาบัน 
การเงินบางสว่น และ 3) แผนการคืนตราสารหนีท้ัง้ระยะสัน้และหรือระยะยาวบางสว่น เพื่อด ารงอตัราสว่นดงักลา่ว และบริษัท 
ยงัมีนโยบายท่ีจะรักษาสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และโครงสร้างเงินทนุให้อยู่ในระดบัท่ี เหมาะสม 4) เร่งการขาย 
และการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทัง้โครงการแนวราบและโครงการแนวสงู ด้วยการจดัโปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขายและประชาสมัพนัธ์โครงการเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้ามากขึน้   รวมถึงการควบคมุค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างเหมาะสม
บริษัทคาดวา่มาตรการดงักลา่วจะเพิ่มยอดรับรู้รายได้ และลดค่าใช้จ่ายลง ท าให้ก าไรของบริษัทสงูขึน้และอตัราสว่นหนีส้ินรวม
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับตวัลดลงและโครงสร้างเงินทนุอยูใ่นสดัสว่นท่ีเหมาะสม  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั   นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระ สาํคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้
มอบหมายให ้ นายอาณติั ป่ินรัตน ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  
 นายอาณติั ป่ินรัตน ์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

  
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายวิศิษฎ ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนับริษทั 

 

2. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนับริษทั 

 
 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบ
อาํนาจ 

นายอาณัติ ป่ินรัตน์ เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการ 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการ ของบริษทั  และบริษทัยอ่ย (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (% )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวิศิษฎ ์เลาหพูนรังษี 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

52 ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
  

32.7 นอ้งชาย 
คุณนิภาพฒัน์และคุณ
วิวฒัน์ 

2546-ปัจจุบนั 
 
2558-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
2550-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 
สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย 
บจก. อารียา เซอร์วิส  
 
บจก. วนัอพั 
บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต ์
 
บจก. คูลสเปซ  
บจก. ไวตว์ิฟวิง 
บจก. ชิลลส์เปซ 

อสงัหาริมทรัพย ์
 
สมาคมอสังหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
อสงัหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์

     2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2557-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บริษทั เดลี่ บาย อารียา 
 
บริษทั เอ แอททิทูด จาํกดั 
 
บริษทั แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท ์
จาํกดั 
 
บริษทั เดอะ คลัเลอร์ส จาํกดั 
 
บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตี้ 

ซื้อและขาย
อสงัหาริมทรัพย ์
กิจกรรมของบริษทั
โฆษณา 
การบาํรุงรักษาและการ
ซ่อมระบบเครื่องยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต ์
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บา้นเรือน 
ร้านอาหารและบริการ 



 
  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)                    

 

แบบ 56-1 ปี 2561 
  - 155 -

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (% )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์
กรรมการและกรรมการบริหาร 

60 ปริญญาโท 
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

2.0 พี่สาวคุณวิศิษฎแ์ละ
คุณวิวฒัน์ 

2543-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2551- ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
บจก. อารียา เซอร์วิส 
 
บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต ์
 
บจก. คูลสเปซ  
บจก. ไวตว์ิฟวิง 
บจก. ชิลลส์เปซ 
บริษทั เดลี่ บาย อารียา 
 
บจก. แซฟ888 
 
บจก. วนัอพั 
บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตี้ 
 

อสงัหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
ซื้อและขาย 
อสงัหาริมทรัพย ์
ร้านขายปลีกสินคา้ทาง
เภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
ร้านอาหารและบริการ 

นายทนั เทียนสุวรรณ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

87 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี 2535-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 

ที่ปรึกษา 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก.เลคการ์เดน้ 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
บจก. อารียา เซอร์วิส 
 
บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต ์
 
บจก. คูลสเปซ 
บจก. ไวตว์ิฟวิง 
บจก. ชิลลส์เปซ 

อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (% )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี 
กรรมการ 

58 ปริญญาตรี  
สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก 
เศรษฐมิติ และการคลงั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

13.5 นอ้งชาย 
คุณนิภาพฒัน์ และ
พี่ชายคุณวิศิษฎ ์

2550-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
2556-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
 
 
2556-ปัจจุบนั 
 
 
2560-ปัจจุบนั 
 
2560-ปัจจุบนั 
 
2560-ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บจก.เทวาละไม 
บจก. อารียา เซอร์วิส 
 
บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต ์
 
บจก. คูลสเปซ  
บจก. ไวต ์วิฟวงิ 
บจก. ชิลล ์สเปซ 
บจก. วนั อพั 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตี้ 
บริษทั ดบับลิวโซล่าร์ แอนด ์
เพาเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั ดบับลิวเพาเวอร์ จาํกดั 
 
 
คณะกรรมการนกัศึกษา หลกัสูตร
ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม รุ่นที่ 1 
คณะนกัศึกษา หลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์
คณะนกัศึกษาหลกัสูตรการบริหาร
การท่องเที่ยวสาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (กทส.) รุ่นที่ 1 

อสงัหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
อสงัหาริมทรัพย ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
ก่อสร้าง 
อสงัหาริมทรัพย ์
ร้านอาหารและบริการ 
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนั
เชื้อเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติ 
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนั
เชื้อเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติ 
สถานศึกษา 
 
สถานศึกษา 
 
สถานศึกษา 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (% )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวนัชยั ตนัติกุล 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

69 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2541-ปัจจุบนั 
2542-ปัจจุบนั 
 
2546-ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

บจก.คณิต อญัชญั 
บจก.ไดโช(ประเทศไทย) 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 
บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

สาํนกังานกฎหมาย 
นาํเขา้,ขายส่ง,ขายปลีก
อาหารสาํเร็จรูป 
อสงัหาริมทรัพย ์
 
ผลิตและจาํหน่ายแผน่
พื้นและเสาเขม็คอนกรีต
อดัแรง 

นายปรีชา บุณยกิดา 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

56 
 
 
 

ปริญญาโท 
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2535-ปัจจุบนั 
2538-ปัจจุบนั 
2540-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 

ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

อิสระ 
บจก.ยิง่ถาวร ปิโตรเลี่ยม 
บจก.ยิง่ถาวร อพาร์ทเมน้ท ์
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 

ตรวจสอบบญัชี 
บริการ(คา้ปลีกนํ้ ามนั) 
บริการ (ใหเ้ช่าที่พกั
อาศยั) 
อสงัหาริมทรัพย ์

นายสมพล เทียนสุวรรณ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

61 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
สาขานิติศาสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

ไม่มี ไม่มี 2525-ปัจจุบนั 
2528-ปัจจุบนั 
 
2530-ปัจจุบนั 
 
2538-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
2558-ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการ 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

สาํนกักฎหมายคุณธรรมทนายความ
บริษทั อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด ์พบั
ลิชชิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
บจก. ทรัพยส์ิน ณ นคร  
 
บจก. เชสเอน็เตอร์ไพรส์ (สยาม) 
 
มูลนิธิเยาวชนสัมพนัธ์  
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

สาํนกังานกฎหมาย 
ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์
 
ให้เช่าสาํนกังาน, 
ให้บริการสาํนกังาน 
ประกอบรถกูภ้ยัดบัเพลิง
 
มูลนิธิ 
 
อสงัหาริมทรัพย ์
 
มหาวิทยาลยั 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (% )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาชวนั เอี่ยมไพบูลยพ์นัธ์ 
กรรมการ 
กรรมการบริหารและรอง
กรรมการผูจ้ดัการสายงาน
ก่อสร้าง 

47 ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.2 ไม่มี 2560-ปัจจุบนั 
 
2551–ปัจจุบนั 
 
2550 – ปัจจุบนั 
2546-2551 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงานก่อสร้าง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
ก่อสร้าง 
กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน
ก่อสร้าง 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 
บจก. วนัอพั 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 

อสงัหาริมทรัพย ์
 
อสงัหาริมทรัพย ์
 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
อสงัหาริมทรัพย ์

นายอาณตัิ ปิ่นรัตน์ 
เลขานุการบริษทั 
 
 

57 ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

ไม่มี ไม่มี 2548-2551 
 
2552-2553 
2553-2555 
 
2555-ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการอาวโุส 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
กรรมการและผูอ้าํนวยการ-สายงาน
การเงินและบญัชี 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สาย
งานการเงินและบญัชี

บจก.มิซูมิ (ประเทศไทย)   
 
บจก.ภิญญธ์ารา  
บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 

เทรดดิ้ง แมนูเฟคเจอริ่ง
พาร์ค 
ตกแต่งภายใน 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
อสงัหาริมทรัพย ์
 

นายจิรโรจน์ วงศเ์ลิศธนกิจ 57 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
มหาลยัรามคาํแหง 
เนติบณัฑิตไทย 

ไม่มี ไม่มี 2546-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมาย บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ อสงัหาริมทรัพย ์

นางสาวสุชาญา รัตนไชยพนัธ์ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
การบญัชีและการเงินปฏิบตัิการ 

46 ปริญญาโท 
สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2553 - 2558
 
2560 - 2561 
 
2561– ปัจจุบนั 
 

Director, Finance and 
Administration 
Regional Merchandising Manager- 
Southeast Asia 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการ
บญัชี 
 

Asia Lohmann Asia Holding Co., 
Ltd. 
Cargill Siam Limited 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 

เวชภณัฑเ์กี่ยวกบัสัตว์
 
อาหารสัตว ์
 
อสงัหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (% )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกนกพร อภิชิตานนท ์
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

43 ปริญญาโท 
สาขาการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละองคก์ร 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

ไม่มี ไม่มี 2556-2560 
 
2560 – ปัจจุบนั 
 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
 

บริษทั โอกิลวี่ แอนด ์เมเธอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 

แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
 
อสงัหาริมทรัพย์ 

นางสาววฤตดา วรอาคม 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายสื่อสาร
การตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 
 

38 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ หลกัสูตรนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2553 – 2561 
 
2561 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manager) 
 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายสื่อสาร
การตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 

บริษทั แมคแคน  เวิลด์กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 

โฆษณา 
 
อสงัหาริมทรัพย ์

นายกุลพนัธุ์ แสนพิพฒัน์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายก่อสร้าง 

42 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2546-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ อสงัหาริมทรัพย ์

นายวีรยทุธ โพธารามิก 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายประสานงาน
ราชการ 

50 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2552-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายประสานงาน
ราชการ 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ อสงัหาริมทรัพย ์

ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพพฒันามาตรฐาน
งานและ Call Center 

42 ปริญญาเอก 
สาขาบริหารการศึกษาและ
ภาวะผูน้าํ 
มหาวิทยาเซนตจ์อห์น 
 

ไม่มี ไม่มี 2543-2554 
 
2554 – ปัจจุบนั 
 

รองผูอ้าํนวยการ 
 
ผูอ้าํนวยการสายงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพและการบริการชุมชน 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 

องคก์ารมหาชน 
 
อสงัหาริมทรัพย ์
 

นายสุเมธ จนัทร์สมสฤษดิ์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

38 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

ไม่มี ไม่มี 2547-2548
 
2548-ปัจจุบนั 
 

สถาปนิก 
 
ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาธุรกิจ 
 

บจก. รอยลั เฮา้ส์
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 
 

รับจา้งสร้างบา้น
 
อสงัหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (% )

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายศยพงศ ์ วรเนติโพธิ์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายออกแบบและ
ตกแต่งภายใน 
 

38 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2548-2549 
 
2550-2551 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
 

สถาปนิก 
 
สถาปนิก 
 
ผูอ้าํนวยการสายงานออกแบบและ
ตกแต่งภายใน 
 

หจก.  แดน วงศป์ระสาธน์ 
สถาปนิก 
บมจ. ไรมอน แลนด ์ 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 

ออกแบบ 
 
อสงัหาริมทรัพย ์
 
อสงัหาริมทรัพย ์
 

นายณฐัพล มหิทธาฤทธิกร 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการขายและ
การตลาดแนวสูงและ 
International  Business  
 

38 Seattle University 
Master of Business 
Administration 
(MBA  Marketing) 

ไม่มี ไม่มี 2552-2556 
 
 
2557-ปัจจุบนั 

Senior Property Analyst 
 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการขายและ
การตลาดแนวสูงและ International  
Business  
 

Z Estate Ltd. 
 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 

นายหนา้
อสงัหาริมทรัพย ์

 
อสงัหาริมทรัพย ์
 

นายอคัรเดช บุญศิริคาํชยั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 
 

49 ปริญญาโท 
พฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

ไม่มี ไม่มี 2555-2561 
 
2561-ปัจจุบนั 
 
 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
 

โกลเดน้แลนด ์เรสซิเดน้ท ์จาํกดั 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
 

อสงัหาริมทรัพย ์
 
อสงัหาริมทรัพย ์
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษทัย่อย 
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทั และบริษทัยอ่ย (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ 
ผู้มีอํานาจควบคุม 

อารียา 
พรอพเพอร์ตี ้

บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง
อารียา 
เซอร์วสิ 

วนัอัพ 
อารียา 

แมนเนจเม้นต์ 
คูลสเปซ ไวต์ลิฟวงิ ชิลล์สเปซ 

อารียา 
ฮอสพทิอลลิตี ้

PO 

นายวศิิษฎ ์เลาหพนูรังษี ปธก,กอ,ปธบ กก, กอ ปธก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กอ 
นางนิภาพฒัน ์โรมรัตนพนัธ์ กบ, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ  
นายทนั เทียนสุวรรณ กบ, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ
นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี กบ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ  
นายอาชวนั  เอี่ยมไพบูลยพ์นัธ์ กบ, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ  
นายวนัชยั ตนัติกุล กก, กส         
นายปรีชา บุณยกิดา กก, กส         
นายสมพล เทียนสุวรรณ กก, กส         
นางสาวสุชาญา รัตนไชยพนัธ์ ผบ         
นางสาววฤตดา วรอาคม ผบ         
นางสาวกนกพร อภิชิตานนท ์ ผบ         
นายจิรโรจน ์วงศเ์ลิศธนกิจ ผบ         
นายณฐัพล มหิทธาฤทธิกร ผบ         
นายกลุพนัธุ์ แสนพิพฒัน์ ผบ        
นายวรียทุธ์ โพธารามิก ผบ        
ดร.ทวรีัก กลิ่นสุคนธ์ ผบ        
นายสุเมธ จนัทร์สมสฤษดิ์ ผบ         
นายศยพงศ ์ วรเนติโพธิ์ ผบ         
นายอคัรเดช บุญศิริคาํชยั ผบ          
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หมายเหตุ 

 
 
ปธก 

 
 
= 

 
 
ประธานกรรมการ 

  
 
อารียา พรอพเพอร์ตี้ 

 
 
= 

  
 
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) 

 กกผ = กรรมการผูจ้ดัการ  อารียา เซอร์วิส =  บริษทั อารียา เซอร์วิส จาํกดั
 กก = กรรมการ  วนัอพั =  บริษทั วนัอพั จาํกดั
 กส = กรรมการตรวจสอบ  อารียา แมนเนจเมน้ต์ =  บริษทั อารียา แมนเนจเมน้ต ์จาํกดั
 กอ = กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  คูลสเปซ =  บริษทั คูลสเปซ จาํกดั
 ปธบ = ประธานกรรมการบริหาร  ไวตล์ิฟวิง =  บริษทั ไวตล์ิฟวิง จาํกดั
 กบ = กรรมการบริหาร  ชิลล ์สเปซ =  บริษทั ชิลลส์เปซ จาํกดั
 ผบ = ผูบ้ริหาร  อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ =  บริษทั อารียา ฮอสพทิอลลิตี้ จาํกดั
     PO =  PROGRESSIVE OPULENT HOLDING 

(SINGAPORE) PTE. LTD. 
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 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                 
 
ช่ือ-สกุล  

 
นายรุ่งโรจน ์เศรษฐพฤกษา 

อายุ    27 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  ไม่มี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -  
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน (รักษาการ) 
การศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต / มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
วุฒบัิตร / ประกาศนียบัตร - 
ประสบการณ์หลักในอดตี  ดา้นการตรวจสอบภายใน 

ปี 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน(รักษาการ) บริษทั อารียา 
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
ดา้นการสอบบญัชี 
ปี 2555 - ปี 2560 ผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

การฝึกอบรม  - เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 
- Communication Skills for Auditors 
- การคน้หาหลกัฐานการทุจริตและการฟอกเงินดว้ย Forensic Accounting 
- การบริหารความเส่ียงขั้นพื้นฐาน 
-การใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ผูถื้อหุน้  
 บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นาย
วนัชยั ตนัติกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และนายสมพล เทียน
สุวรรณ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเงิน กฎหมาย และการบริหารองคก์ร ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและ
แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึง
สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมรวม 12 คร้ัง โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ายบญัชี เขา้ร่วมประชุมตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย 1 คร้ังเพื่อหารือผูส้อบบญัชีและผู ้
ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และให้ขอ้เสนอแนะในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ตามท่ีพงึจะเป็นสรุปสาระสาํคญั ไดด้งัน้ี 

 
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2561 โดยร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เห็นว่ารายงาน
ทางการเงิน รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเพียงพอ โปร่งใส เช่ือถือได ้และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ระบบบญัชีและงบการเงินมีความเช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
อยา่งเพียงพอทนัเวลา พร้อมทั้งใหข้อ้สังเกต และรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษทั 
 
• สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุม
ภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั สามารถสร้างความมัน่ใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทั สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ งในดา้น
ของความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน
และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบายบริษทั 
 
• การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบประจาํปี 2561 ตาม
แผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั รวมถึงให้มีการติดตามแก้ไข
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี 
2561 ซ่ึงจดัทาํข้ึนบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 
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• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท  ประจําปี  2561 เป็นผู ้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท  โดยไม่มีการถือหุ้นและไม่มีการให้บริการอ่ืนแก่บริษัท 
นอกเหนือจากงานสอบบญัชี และไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบ
บญัชี รวมทั้งมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษทั เป็นอยา่งดี 
 
• การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เห็นวา่เป็นรายการจริงทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุก
รายอยา่งเท่าเทียมกนั  
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทั ถือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นสําคญั มีผลให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องเป็นสาระสาํคญั มีระบบบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม การ
ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐเป็นไปโดยถูกตอ้ง สําหรับงบการเงินรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไม่มี
เหตุการณ์ท่ีแสดงถึงปัญหาหรือรายการท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การจดัทาํงบการเงิน จดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

(นายวนัชยั ตนัติกลุ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
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