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 ส่วนที� 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยท ัศน์ พ ันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ อารียา”) ทะเบียนเลขที$ 0107546000431 มีชื$อย่อ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “A” เริ$มก่อตั �งขึ �นเมื$อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชนและได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2547 ประกอบธุรกิจหลกัประเภทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ$ง
บริษัทมีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการดําเนินงาน ดงันี � 

 
วิสัยท ัศน์ 
 
“เป็นผู้ นําการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที$มุ่งสร้างความสขุที$ยั$งยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น

ในเรื$องการออกแบบ คณุภาพการก่อสร้างและการบริการ เพื$อให้ลกูบ้านชมุชนและสงัคมมีความเป็นอยู่ที$ดีและเปี$ยมสขุ” 
  
 พ ันธกิจ 
ดําเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เพื$อเป็นผู้ นําในการทําธุรกิจอย่างยั$งยืน โดยมีพนัธกิจในการดูแลผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดลุ ต่อทั �งพนกังาน ลกูค้า และต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นคณุลกัษณะที$สําคญั 4 ประการ คือ 
1. Aesthetic Design & Premium Quality  งานออกแบบที$เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นมาพร้อมกบัคณุภาพ 
2. Sustainable Happiness ความสขุและสิ$งแวดล้อมที$ยั$งยืน 
3. Innovative Living นวตักรรมที$เสริมความเป็นอยู่ทกุรูปแบบ 
4. Best in Class After Sale Services การเอาใจใส่ดแูลลกูบ้านตั �งแต่เริ$มและหลงัการขายอย่างเต็มความสามารถ 
 

  กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 
บริษัทมุ่งเน้นกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ ดงันี �  

1. โครงการตั �งอยู่ในทําเลที$มีศกัยภาพ เช่น อยู่กลางใจเมือง การคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนสมยัใหม่ เป็น
ต้น  

2. ลกูค้าสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ง่าย มีอุปกรณ์ตกแต่งที$คดัสรรอย่างดีให้พร้อมกัน หรือสามารถเลือกหาเฟอร์นิเจอร์
ของตกแต่งที$มีคณุภาพเพิ$มเติมได้ 

3. แบบบ้าน รายละเอียดของการก่อสร้าง และสิ$งอํานวยความสะดวก เช่น แบบบ้านที$มีฝ้าเพดานที$สงูโปร่งสบาย มี
การเดินสายโทรศัพท์ให้ทุกห้องภายในบ้าน สําหรับคอนโดมิเนียมราคาหลกัล้านต้นๆ มีสระว่ายนํ �า พร้อมระเบียง
ส่วนตวัหน้าห้องที$ลกูค้าสามารถลงว่ายนํ �าจากหน้าห้องของตนเอง ผนงัห้องนั$งเล่นที$สามารถเปิดเชื$อมกับห้องนอน
ได้ ทําให้ห้องดกูว้าง เมื$อต้องการความเป็นส่วนตวัก็เพียงเลื$อนผนงักลบั เป็นต้น  

4. นําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่เข้ามาใช้ในการก่อสร้างร่นระยะเวลา และลดต้นทนุการก่อสร้างลง 
5. ราคาที$สมเหตสุมผลและสามารถแข่งขนัได้ ซึ$งบริษัทจะคํานึงถึงต้นทนุ และทําเลที$ตั �งเป็นสําคญั  
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6. พฒันาโครงการพกัอาศยัครบทกุรูปแบบเพื$อเป็นการสอดรับการขยายตวัทางธุรกิจและเพื$อรองรับความต้องการของ
ลกูค้า 

7. พฒันาโครงการพกัอาศยัครบวงจร มีการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี �มอลล์ อาคารค้า
ปลีกค้าส่งและอาคารพาณิชยกรรม เพื$อเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยที$ครบครันเพื$อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที$ต้องการโครงการที$มีความครบวงจร 

8. โครงการบ้านเดี$ยวและทาวน์เฮ้าส์มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ที$ทํางานมาแล้วระยะหนึ$ง มีตําแหน่งหน้าที$การงานที$
ดีหรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือทํางานวิชาชีพอิสระและต้องการที$อยู่อาศยัในเขตเมือง เป็นโครงการที$มีความทนัสมยั 
มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู (Young Executives) 

9. โครงการคอนโดมิเนียมมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ที$เริ$มทํางานและผู้ ที$ทํางานมาแล้วระยะหนึ$ง ต้องการที$อยู่อาศยั
ในเขตเมืองและเป็นโครงการที$มีความทนัสมยั มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู  
 

โดยผู้บริหารบริษัทเชื$อว่ากลยุทธ์ดงักล่าว จะนําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ คือการเป็นผู้ นําบ้านสําหรับ
คนรุ่นใหม่ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี 

 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท ี�ส ําคัญ  

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั �งขึ �นเมื$อวนัที$ 20 มกราคม 2543 ด้วยทนุจดทะเบียนเริ$มแรก 
1 ล้านบาท โดยบริษัทเริ$มประกอบธุรกิจจากการรับจ้างสร้างบ้าน ในปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจจดัสรรที$ดินพร้อมรับจ้างปลกู
บ้านสร้างบ้านเดี$ยวเพื$อขาย โครงการทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมอยู่ และโครงการคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ โดยมีนายวิศิษฎ์ 
เลาหพูนรังษี ,นางพชัรี พรเจริญชยัศิลป์ และนายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทมีประวตัิความเป็นมาที$
สําคญั ดงันี �  

เหตกุารณ์ท ี�ส ําคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี  

ปี เหตกุารณ์ท ี�ส ําคัญ 
2558  26 กมุภาพนัธ์ 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบชุื$อผู้ ถือ

หรือไม่ระบุชื$อ มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
เป็นวงเงินรวมไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท ซึ$งออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินต่างประเทศใน
จํานวนเทียบเท่า อตัราดอกเบี �ยขึ �นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที$ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละ
ครั �ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั �งก็ได้ 

 23 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นอนุมัติเพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 1,200 ล้านบาท (จํานวน 
1,200 ล้านหุ้น มลูค่า หุ้นละ 1 บาท) ณ 30 มิถนุายน 2558 ยงัไม่ได้มีการจดัสรรหุ้นเพิ$มทนุ 

 23 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออก และเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ$มทนุของบริษัท
ฯ ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามสดัส่วน
จํานวนหุ้นที$ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
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ปี เหตกุารณ์ท ี�ส ําคัญ 
2559  วนัที$ 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ที$ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที$.1/2559 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ทกุประเภทชนิดระบุชื$อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื$อ.มีหรือไม่มีหลกัประกนั.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ.วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั �งก็ได้ 

 วนัที$ 25 เมษายน 2559 ที$ประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมมีติอนมุตัิการจดัสรร
กําไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 39.2 ล้านบาท เงินปันผล
ดงักล่าวได้จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 

 วนัที$ 20 ธันวาคม 2559 ที$ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที$.2/2559 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทกุประเภทชนิดระบชุื$อผู้ ถือหรือไม่ระบชุื$อ.มีหรือไม่มีหลกัประกนั.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ.วงเงินรวมไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั �งก็ได้ 

2560  วนัที$ 24 เมษายน 2560 ที$ประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมมีติอนมุตัิการจดัสรร
กําไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 49 ล้านบาท เงินปันผล
ดงักล่าวได้จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 

2561  31 พฤษภาคม 2561 เพิ$มทนุจดทะเบียนของบริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี � จํากดั จากเดิม 1 ล้าน
บาท เป็น 10 ล้านบาท (จํานวน 100,000 ล้านหุ้น มลูค่า หุ้นละ 100 บาท)  

2562  วันที$ 19 มีนาคม 2562 ที$ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที$.1/2562 มีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน -5,000- ล้านบาท ซึ$งหุ้นกู้ดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 5 ปี 

 วันที$ 2 เมษายน 2562  ที$ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที$  4/2562 มีมติอนุมัติการจัดตั �ง
บริษัทย่อยใหม่ จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท สุนทรียา เรสซิเดนซ์ จํากัด เพื$อรองรับโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื$อเช่า ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และ บริษัท สุนทรียา เลเชอร์ 
จํากดั  เพื$อรองรับธุรกิจโรงแรม และบริการอื$นๆ ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

 วันที$ 12  ธันวาคม 2562 ที$ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที$  8/2562 มติอนุมัติการจัดตั �ง
บริษัทย่อยใหม่ จํานวน 3 บริษัท คือ บริษัท เมกา สเปซ 1 จํากัด เพื$อรองรับโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท , บริษัท เมกา สเปซ 2 
จํากัด เพื$อรองรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท, และ บริษัท  มอร์โรว์ 1 จํากัด เพื$อรองรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม  ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
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1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย  
บริษัทเริ$มดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทจดัสรรที$ดินเพื$อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ$งเป็น

โครงการบ้านเดี$ยวทั �งหมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเริ$มขายบ้านสร้างก่อนขาย ทั �งบ้านเดี$ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั �น และใน

ปี 2549-2554 บริษัทได้เพิ$มสินค้าหลกั อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั �น ตกแต่งพร้อม

อยู่ เพื$อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาด นอกจากนี �ในปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชั �นใหม่ โดย

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั �นแบบใหม่ชื$อ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั �นแบบใหม่ชื$อ เดลี$ ซึ$งทาวน์เฮาส์ทั �ง 2 แบบได้รับการตอบรับจาก

ลกูค้าเป็นอย่างดี และสําหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้นํามาใช้ในการทําบ้านเดี$ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบ

บ้านเดี$ยว 2 ชั �นแบบใหม่ ชื$อ อารียา โคโม่ ในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั �น แบบใหม่ชื$อ บริกก์ และในปี 2561 

บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั �น แบบใหม่ชื$อ เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ และกลบัมาตรอกยํ �าแบรนด์แมนดารีน่าอีกครั �ง

ในปี 2562 

ซึ$งปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการที$ดําเนินการอยู่รวมทั �งสิ �น 57 โครงการ โครงการบ้านเดี$ยว และทาวน์
เฮ้าส์มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ ที$ทํางานมาแล้วระยะหนึ$ง มีตําแหน่งหน้าที$การงานที$ดี หรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือทํางาน
วิชาชีพอิสระ และต้องการที$อยู่อาศัยในเขตเมือง เป็นโครงการที$มีความทันสมัย มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง (Young 
Executives)  ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ที$เริ$มทํางาน และผู้ ที$ทํางานมาแล้วระยะหนึ$ง ต้องการที$
อยู่อาศยัในเขตเมืองและเป็นโครงการที$มีความทนัสมยั มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู  และคอมมนิูตี �มอลล์ 2 โครงการนั �น มีชื$อ
โครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ$งโครงการนี �ถูกก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สุดคลาสสิกโดยการจําลอง
บรรยากาศของ English old town และอีกโครงการชื$อ Life Style Club ตั �งอยู่ย่าน เกษตร-นวมินทร์ 

 

1.4  โครงสร้างการถือห ุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษัทฯ ได้ทําการเปิดบริษัทย่อยเพื$อรองรับการขยายตวัของบริษัท และเพิ$มประสิทธิภาพในการทํางานต่าง ๆ โดย
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที$ 3sธันวาคม 2562 คือ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 9 แห่ง 
ประกอบด้วย 

1. บริษัท อารียา เซอร์วิส จํากดั  ประกอบธุรกิจบริการหลงัการขาย ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
2. บริษัท วนั อพั จํากดั  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
3. บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จํากดั  ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริหารนิติบคุคล 
4. บริษัท คลูสเปซ จํากดั  ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 5. บริษัท ไวต์ลิฟวิง จํากดั  ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 6. บริษัท ชิลล์สเปซ จํากดั ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
              t. บริษัท อารียา ฮอลพิทอลลิตี � จํากดั           ประกอบธุรกิจร้านอาหารและบริการ 
              u. บริษัท สนุทรียา เรสซิเดนซ์ จํากดั              ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื$อเช่า 
              9.บริษัท สนุทรียา เลเชอร์ จํากดั                    ประกอบธุรกิจโรงแรม และบริการอื$นๆ 
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ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ท ุนจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

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

บริการหลงัการขายด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 10,000,000 บาท 
 

99.99 

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

บริการรับเหมาก่อสร้าง หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 100,000,000 บาท 
 

99.99 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
และบริหารนิติบุคคล 

หุ้นสามญั 6,500,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ sw บาท  

รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 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  
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 60,000,000 บาท 

99.99 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 6,500,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 65,000,000 บาท 
 

99.99 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 100,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

รวมเป็นทนุทั �งสิ �น  1,000,0ww บาท 

99.99 

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

ร้านอาหารและบริการ หุ้นสามญั 10,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 1,000,0ww บาท 

99.99 

บจก.สุนทรียา เรสซิเดนซ์ 
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999,โทรสาร 0-2798-9990 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
เพื$อเช่า 

หุ้นสามญั 10,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 1,000,0ww บาท 

99.97 
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ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ท ุนจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บจก. สุนทรียา เลเชอร์     
999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2798-9999 
โทรสาร 0-2798-9990                

ธุรกิจโรงแรม 
 และบริการอื$นๆ 

หุ้นสามญั 10,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นที$ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
รวมเป็นทนุทั �งสิ �น 1,000,0ww บาท 

99.97 
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ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการที$ดําเนินการอยู่รวมทั �งสิ �น 57 โครงการ โดยประกอบด้วย โครงการบ้านเดี$ยว 
11 โครงการ, โครงการทาวน์เฮาส์ 35 โครงการ, โครงการคอนโดมิเนียม 11 โครงการ และโครงการคอมมนิูตี �มอลล์ 2 โครงการ 
รวมเป็น 59 โครงการ ซึ$งมีรายละเอียดโครงการ ดงันี �  

โครงการบ้านเดี�ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์ โครงการคอนโดมิเนียม 
- อารียา สวนา 3 
- อารียา เมโทร เกษตร 
- อารียา โคโม่ บางนา 
- เดอะ วิลเลจ แจ้งวฒันะ - 
ติวานนท์ 
- เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 
- อารียา โคโม่ วงแหวน - 
รามอินทรา 
- อารียา โคโม่ ลาดกระบงั -สวุรรณภมูิ 
- อารียา โคโม่ วงแหวน –ราชพฤกษ์ 
- ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 
- อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย 
- อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ 

- อารียา แอทโฮม 

- เดอะ คลัเลอร์ส แจ้งวฒันะ - ติวานนท์ 

- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม บางนา 

- เดอะคลัเลอร์ส  บางนา กม.sw 

- เดอะวิลเลจ บางนา 

- เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะคลัเลอร์ส .บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะ คลัเลอร์ส  พรีเมี$ยม วงแหวน -  ราชพฤกษ์ 
-  เดอะ คลัเลอร์ส  วงแหวน -  ราชพฤกษ์  
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ y 
-  เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ y 
- เดอะ คลัเลอร์ส รังสิต คลอง 4 
- เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 
- เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 

- เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์y 

- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 

-  อารียา บริกก์ บางนา – วงแหวนฯ 

- เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา y 

- เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 

- เดอะ วิลเลจ รังสิต – วงแหวน 
- อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 
- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 

- เดอะคลัเลอร์ส บางนา วงแหวน y 

- เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน 

- เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 3 

- เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 

- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯy 
-เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ  3 
-อารียา แมนดารีน่า เอกมยั-รามอินทรา 
-เดอะ พาร์ที บาย อารียา 
-เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ z 
-เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยัราษฎร์ 

- 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 
- เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซอง 
- เอ สเปซ เมกา 2 
 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 8 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

สําหรับโครงการคอมมนิูตี �มอลล์ 2 โครงการนั �น มีชื$อโครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ$งโครงการนี �ถูกก่อสร้างเป็น
กลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สดุคลาสสิกโดยการจําลองบรรยากาศของ English old town และอีกโครงการชื$อ Life Style Club 
ตั �งอยู่ย่าน เกษตร-นวมินทร์ หากรวมทุกโครงการของบริษัท จะมีมลูค่าโครงการรวมทั �งสิ �น 41,979 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการ
คอมมนิูตี �มอลล์) 
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ธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์
Development of real estate 

projects 

ธุรกจิกอ่สรา้ง 
Construction service 

ธุรกจิบรกิารหลังการขาย 
After-sale service for 

property 

บจก. อารยีา แมนเนจเมน้ต ์
Areeya Management Co., 

Ltd. 

บจก. คูลสเปซ 
Cool Space Co., Ltd. 

บจก. ไวตล์ฟิวิAง 
White Living Co., Ltd. 

บจก. ชลิลส์เปซ 
Chill Space Co., Ltd. 

บจก. วันอัพ 
One-up Co., Ltd. 

บจก. อารยีา เซอรว์สิ 
Areeya Service Co., Ltd. 

บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ีF  
Areeya Property PCL. 

ธุรกจิบรหิารนติบิุคคลอาคารชดุ 
Property management 

บจก. อารยีา แมนเนจเมน้ต ์
Areeya Management Co., 

Ltd. บจก.อารยีา ฮอลพทิอลลติีF 
Areeya Hospitality Co., Ltd. 

 

ธุรกจิโรงแรม,รา้นอาหาร 
และบรกิาร 

Restaurant & Service ธุรกจิพัฒนา 
อสังหารมิทรัพยเ์พืAอเชา่ 

Development of real estate  
for rental 

บจก.สนุทรยีา เรสซเิดนซ ์
Soontareeya Residence Co.,Ltd. บจก. สนุทรยีา เลเชอร ์

Soontareeya Leisure Co.,Ltd. 
 

 

5.  โครงสร้างเงนิลงท ุน ของกลุ่มบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทเริ$มดําเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทจดัสรรที$ดินเพื$อขายและรับจ้างปลกูสร้างบ้านซึ$งเป็น

โครงการบ้านเดี$ยวทั �งหมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเริ$มขายบ้านสร้างก่อนขาย ทั �งบ้านเดี$ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั �น และใน

ปี 2549 - 2554 บริษัทได้เพิ$มสินค้าหลกั อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั �น ตกแต่งพร้อม

อยู่ เพื$อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาด นอกจากนี �ในปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชั �นใหม่ โดย

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั �นแบบใหม่ชื$อ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั �นแบบใหม่ชื$อ เดลี$ ซึ$งทาวน์เฮาส์ทั �ง 2 แบบได้รับการตอบรับจาก

ลกูค้าเป็นอย่างดี และสําหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้นํามาใช้ในการทําบ้านเดี$ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบ

บ้านเดี$ยว 2 ชั �นแบบใหม่ ชื$อ อารียา โคโม่ ในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั �น แบบใหม่ชื$อ บริกก์ และในปี 2561 

บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั �น แบบใหม่ชื$อ เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ 

 สําหรับการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้รายได้ในส่วนของรายได้จากการขายที$ดินและบ้านซึ$งสร้าง
เสร็จสมบูรณ์และมีไว้พร้อมขาย บริษัทจะรับรู้รายได้เมื$อได้รับชําระค่าที$ดินและบ้านครบถ้วนตามสัญญา และโอนกรรมสิทธิ|

ให้กับผู้ ซื �อแล้ว ในส่วนของการรับจ้างปลูกสร้างบ้าน บริษัทจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที$ทําเสร็จ ในส่วนของ
คอนโดมิเนียม บริษัทจะรับรู้รายได้เมื$ออาคารชุดสร้างเสร็จและห้องชุดได้มีการโอนกรรมสิทธิ|ให้แก่ผู้ ซื �อและได้รับชําระเงิน
ครบถ้วนตามสญัญา โดยโครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และ
บ้านเดี$ยว  
 

โครงสร้างรายได้จาํแนกตามสายผลิตภัณฑ์หลกัตั ;งแต่ปี 2560 - 2562 มีด ังต่อไปนี ;   

ผลิตภัณฑ์ / บริการ 

งบการเงนิรวม
ประจาํปีสิ ;นสุด 

งบการเงนิรวม
ประจาํปีสิ ;นสุด 

งบการเงนิรวม
ประจาํปีสิ ;นสุด 

2562 2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์       

1.1  โครงการแนวราบ 2,442 81.70 2,929 72.69 3,387 66.98 

1.2  โครงการแนวสงู 398 13.32 980 24.26 1,569 31.02 

s.}  ที$ดิน 29 0.97 20 0.50 2 0.04 

ยอดรวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,869 95.99 3,929 97.45 4,958 98.04 

2) รายได้จากการรับสร้างบ้านและขายวสัดกุ่อสร้าง1 - - - - - - 

3) กลบัรายการประมาณการหนี �สินคดีความ - - - - 12 0.24 

4) รายได้อื$น2 120 4.01 103 2.55 87 1.72 

รวมทั ;งสิ ;น 2,989 100.00 4,032 100.00 5,057 100.00 

 
หมายเหต ุ:  1. รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้างเป็นส่วนน้อยเมื$อเทียบกบัรายได้รวมทั �งสิ �น 
                  2. รายได้อื$นประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารโครงการ และดอกเบี �ยรับธนาคาร  
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท มีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

  1. โครงการบ้านเดี�ยว โดยบริษทัจะขายที$ดินเปล่าซึ$งเป็นกรรมสิทธิ|ของบริษัทและรับจ้างปลกูสร้างบ้านบนที$ดินใน
โครงการดงักล่าว หรือขายที$ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โดยในปัจจบุนันั �น มีอยู่ด้วยกนั 11 โครงการ อนัได้แก่   

- อารียา สวนา 3 
- อารียา เมโทร เกษตร 
- อารียา โคโม่ บางนา 
- เดอะ วิลเลจ แจ้งวฒันะ -ติวานนท์ 
- เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 
- อารียา โคโม่ วงแหวน -รามอินทรา 
- อารียา โคโม่ ลาดกระบงั -สวุรรณภมูิ 
- อารียา โคโม่ วงแหวน –ราชพฤกษ์ 

- ดิ เอวา เรสซิเดนซ ์
- อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย 
- อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ 

 
2. โครงการทาวน์เฮ้าส์ บริษัทได้พฒันาทาวน์เฮ้าส์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 

ประเภท ช ื�อโครงการ รายละเอ ียด 
แบบ 2 ชั �น - อารียา แอทโฮม 

- เดอะคลัเลอร์ส แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม บางนา 
- เดอะคลัเลอร์ส  บางนา กม.sw 
- เดอะวิลเลจ บางนา 

    - เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
  - เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก – ราช 
 พฤกษ์ 

-เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม บางนา - วงแหวนฯ 
- เดอะคลัเลอร์ส บางนา – วงแหวนฯ 
- เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม วงแหวน - .ราช
พฤกษ์ 
- เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน - .ราชพฤกษ์ 
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ y 
- เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ y 
- เดอะคลัเลอร์ส รังสิต - คลอง z 

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 ชั �น เพื$อรองรับ
กลุ่มลกูค้าที$มีความต้องการที$อยู่อาศยั สําหรับกลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก
และครอบครัวที$เกือบใหม่โดยในปัจจุบัน นั �น มีอยู่ด้วยกัน u ทําเล อัน
ได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, ติวานนท์, บางนา, รังสิต, สรงประภา, ราช
พฤกษ์, เสรีไทย และวงแหวน - รามอินทรา โดยบริษัทยังมีแผนในการ
เพิ$มจํานวนทําเลเพื$อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบ
คลุมพื �นที$ทั$วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี �บริษัทยังมี
ทาวน์เฮาส์ y ชั �นแบบใหม่ที$ชื$อ เดอะ วิลเลจ ซึ$งมีจุดเด่น คือ เป็น
ทาวน์เฮาส์ที$ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดี$ยว และมีบริเวณสวนรอบ
บ้าน และหน้าบ้านที$กว้าง ทําให้สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง y คนั   
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ประเภท ช ื�อโครงการ รายละเอ ียด 
- เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 
- เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 
- เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์y 
- เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 3 
- เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา y 
- เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 
- เดอะ วิลเลจ รังสิต – วงแหวน 
- เดอะคลัเลอร์ส บางนา วงแหวน y 
- เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน 
- เดอะ วิลเลจ บาง  .นา - วงแหวนฯ y 
- เดอะคลัเลอร์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 
-เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3 
-เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4 
-เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยัราษฎร์ 

แบบ 3 ชั �น - อารียา บริกก์ บางนา – วงแหวนฯ 
- อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 
- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 
- อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ y 

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 
ชั �น เพื$อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัวที$มีขนาดเล็กถึง
ขนาดปานกลาง เพื$อเป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภค โดยในปัจจุบนันั �นมี
อยู่ด้วยกนั 2 ทําเล อนัได้แก่ รังสิต - ลําลกูกา และ บางนา 

แบบ 4 ชั �น - อารียา แมนดารีน่า เอกมยั-รามอินทรา 
-เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ 

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 
ชั �น เพื$อตอบสนองกลุ่มลกูค้าทาวน์เฮ้าส์ในเกรดพรีเมี$ยมที$ต้องการพื �นที$
ใช้สอยจํานวนมาก และมีความโดดเด่นในเรื$องการออกแบบ เพื$อตอบ
โจทย์ในเรื$องความต้องการที$แตกต่างของกลุ่มลกูค้าในกลุ่มนี � ในปัจจบุนั
นั �นมีอยู่ด้วยกัน 2 โครงการ อันได้แก่ อารียา แมนดารีน่า เอกมัย-ราม

อินทรา และ เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ 
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3. โครงการคอน โดมิเน ียม โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัท คือ จะตั �งอยู่บนที$ดินที$ใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่ง
คมนาคม ห้างสรรพสินค้า และสถานที$อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื$อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เต็มที$ โดยโครงการ คอนโดมิเนียมนั �นเน้นพฒันา เป็น 3 รูปแบบ 

 
ประเภท ช ื�อโครงการ รายละเอ ียด 

แบบ 8 ชั �น - 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 ชั �น พื �นที$แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 
ตร.ม. เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยในปัจจุบันนั �น มีอยู่
ด้วยกัน 5 ทําเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, อโศก - รัชดา, สุทธิสาร, 
สขุุมวิท 53 และสขุุมวิท 77 โดยบริษัทยงัมีแผนในการเพิ$มจํานวนทําเล
เพื$อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื �นที$ทั$ว
กรุงเทพมหานคร 
 

แบบเกิน 8 ชั �น แต่ไมเ่กิน 
30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร 

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

เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็นส่วนตัวและสาธารณูปโภค
อื$นๆ ที$เพิ$มขึ �น โดยในปัจจุบันนั �น มีอยู่ด้วยกัน 3 ทําเล อันได้แก่ อโศก- 
รัชดา, บางนา, และรัตนาธิเบศร์                                                                                                
 

แบบเกิน 8 ชั �น เกิน 30,000 
ตร.ม. ต่ออาคาร 

- เอ สเปซ เมกา 
- เอ สเปซ เมกา 2 
 

เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพฒันาในพื �นที$ CBD เพื$อเน้น
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้ากลุ่มพรีเมี$ยม ประกอบกบัจดุ
ขายในส่วน Private club เพื$อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที$ต้องการบริการ
ระดับพรีเมี$ยมเกรด โดยในปัจจุบันนั �น มีอยู่ด้วยกัน 1 ทําเล อันได้แก่    
บางนา โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ$มจํานวนทําเลเพื$อรองรับความ
ต้องการในรูปแบบเดียวกนัให้คลอบคลมุพื �นที$ทั$วกรุงเทพมหานคร 

 
สําหรับโครงการคอมมูนิตี �มอลล์ 2 โครงการนั �น มีชื$อโครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ$งโครงการนี �ถูกก่อสร้างเป็น

กลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สดุคลาสสิกโดยการจําลองบรรยากาศของ English old town และอีกโครงการชื$อ Life Style Club 
ย่าน เกษตร - นวมินทร์ 

สําหรับปี 2562 บริษัทเปิดตัวโครงการ 5 โครงการดงันี � คือ เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3, อารียา แมนดารีน่า
เอกมยั-รามอินทรา, เดอะ พาร์ที บาย อารียา , เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4,เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยัราษฎร์ 

บริษัทมีโครงการปัจจบุนัที$ดําเนินงานอยู่ ณ วนัที$ 3s ธันวาคม 2562 จํานวน 57 โครงการ มลูค่า 41,979 ล้านบาท (ไม่
รวมโครงการคอมมนิูตี �มอลล์) โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการปรากฏดงัตารางต่อไปนี � 
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2.2 โครงการของบริษัทในปัจจุบัน   

ชื�อโครงการ 
 

มูลค่าโครงการ* มูลค่าโอนแล้ว มูลค่าขายแล้วรอโอน 
สร้างเสร็จแล้ว 100% 

มูลค่าขายแล้วรอโอน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

สินค้าคงเหลือ 
สร้างเสร็จแล้ว 100% 

สินค้าคงเหลืออยู่
ระหว่างการ

ก่อสร้าง 

ความ
คืบหน้า

การ
ก่อสร้าง 

(%) 
จาํนวน

ยูน ิต 
มูลค่า (ลบ) จาํนวน

ยูน ิต 
มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

บ้านเดี�ยว 
อารียา สวนา 3 48 524 27 281 - - - - - - 21 243 85% 
อารียา เมทโทร (เกษตร) 35 394 33 353 - - - - - - 2 41 95% 
เดอะวิลเลจ แจ้งวฒันะ - ติวานนท์ 150 587 115 438 - - - - 35 149 - - 100% 
อารียา โคโม่ บางนา 61 341 60 334 - - - - 1 7 - - 100% 
เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 86 334 52 190 - - - - 34 143 - - 100% 
อารียา โคโม่วงแหวน-รามอินทรา 124 534 113 471 1 5 - - 10 59 - - 100% 
อารียา โคโม่ ลาดกระบงั -สวุรรณภมูิ 73 552 28 171 - - - - 4 32 41 349 60% 
อารียา โคโม่ วงแหวน - ราชพฤกษ์ 115 437 40 141 2 9 - - 23 94 50 192 85% 
ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 35 1,283 4 92 - - - 10 10 313 21 867 65% 
อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย 28 314 7 83 - - - - - - 21 231 60% 
อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ 144 1,010 20 128 16 132 - - 9 71 99 680 45% 
รวมบ้านเดี�ยว 899 6,310 499 2,682 19 146 - 10 126 868 255 2,603  
ทาวน์เฮ้าส์ 
อารียา แอทโฮม 104 247 104 247 - - - - - - - - 100% 
เดอะคลัเลอร์สแจ้งวฒันะ-ตวิานนท์ 187 345 186 342 - - - - 1 3 - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม บางนา 181 374 180 370 - - - - 1 4 - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส  บางนา กม.10 272 585 271 582 - - - - 1 3 - - 100% 
เดอะวิลเลจ บางนา 105 313 104 308 - - - - 1 5 - - 100% 
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 133 377 114 315 - - - - 19 62 - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
 

262 512 261 510 - - - - 1 2 - - 100% 
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ชื�อโครงการ 
 

มูลค่าโครงการ* มูลค่าโอนแล้ว มูลค่าขายแล้วรอโอน 
สร้างเสร็จแล้ว 100% 

มูลค่าขายแล้วรอโอน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

สินค้าคงเหลือ 
สร้างเสร็จแล้ว 100% 

สินค้าคงเหลืออยู่
ระหว่างการ

ก่อสร้าง 

ความ
คืบหน้าการ

ก่อสร้าง 
(%) จาํนวน

ยูน ิต 
มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวน
ยูน ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวน
ยูน ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

ทาวน์เฮ้าส์ 
เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 263 472 262 470 - - - - 1 2 - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม บางนา - วงแหวนฯ 191 555 190 550 - - - - 1 5 - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ 178 463 178 463 - - - - - - - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม วงแหวน - ราชพฤกษ์ 265 541 200 400 4 10 - - 19 42 42 89 100% 
เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน - ราชพฤกษ์ 225 447 134 245 4 10 - - 42 96 45 96 100% 
เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 2 115 235 114 232 - - - - 1 3 - - 100% 
เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 167 670 167 670 - - - - - - - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส รังสิต - คลอง 4 342 669 222 481 2 5 - - 39 61 79 122 94% 
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 128 373 115 333 3 10 - - 3 9 7 21 98% 
เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์ 2 117 191 110 179 4 7 - - 3 5 - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก– ราชพฤกษ์ 2 215 398 172 314 4 9 4 10 4 7 31 58 100% 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 219 430 180 358 2 4 - - 19 34 18 34 100% 
อารียา บริกก์ บางนา - วงแหวนฯ 4 24 1 6 - - - - 3 18 - - 100% 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา  2 179 431 167 407 - - - - 12 24 - - 100% 
เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 481 881 130 258 3 6 - - 66 110 282 507 61% 
เดอะ วิลเลจ รังสิต – วงแหวน 319 1,067 79 245 1 4 1 2 58 144 180 672 56% 
อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 7 29 1 4 - - - - 6 25 - - 100% 
เดอะคลัเลอร์ส บางนา วงแหวน 2 270 652 268 642 - - - - 2 10 - - 100% 
เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน 130 523 27 114 5 22 - - 14 62 84 325 72% 
อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 8 30 - - - - - - 8 30 - - 100% 
เดอะวิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 3 152 626 113 459 17 81 - - 22 86 - - 95% 
เดอะคลัเลอร์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 272 533 8 15 2 4 - - 27 52 235 462 27% 
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ชื�อโครงการ 
 

มูลค่าโครงการ* มูลค่าโอนแล้ว มูลค่าขายแล้วรอโอน 
สร้างเสร็จแล้ว 100% 

มูลค่าขายแล้วรอโอน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

สินค้าคงเหลือ 
สร้างเสร็จแล้ว 100% 

สินค้าคงเหลืออยู่
ระหว่างการ

ก่อสร้าง 

ความ
คืบหน้าการ
ก่อสร้าง (%) 

จาํนวน
ยูน ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวน
ยูน ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยูน ิต มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

จาํนวนยู
น ิต 

มูลค่า 
(ลบ) 

ทาวน์เฮ้าส์ 
อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 2 8 31 5 20 - - - - 3 11 - - 90% 
เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3 164 488 55 165 13 44 2 7 28 80 66 192 55% 
อารียา แมนดารีน่า เอกมยั-รามอินทรา 120 937 34 221 1 7 - - 17 133 68 576 65% 
เดอะ พาร์ที บาย อารียา 73 1,141 3 35 - - - - 7 110 63 996 47% 
เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4 183 495 46 125 13 40 - - 37 98 87 233 67% 
เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยัราษฎร์ 150 457 3 9 2 7 - - 24 73 121 369 31% 
รวมทาวน์เฮ้าส์ 6,189 16,542 4,204 10,094 80 270 7 19 490 1,409 1,408 4,752  
คอนโดมิเนียม 
เอ สเปซ เกษตร 205 326 199 315 - - - - 6 11 - - 100% 
เอ สเปซ อโศก-รัชดา 2,178 4,209 2,176 4,206 - - - - 2 3 - - 100% 
เอ สเปซ เพลย์ 485 800 483 792 - - - - 2 8 - - 100% 
เอ สเปซ สขุมุวิท 77 443 789 397 672 11 25 - - 35 93 - - 100% 
เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 832 1,452 718 1,228 11 25 - - 103 200 - - 100% 
เอ สเปซ มี บางนา 960 1,258 929 1,163 - - - - 31 95 - - 100% 
เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา 547 2,353 464 1,947 3 14 - - 80 315 - - 100% 
เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 406 883 181 346 1 2 - - 224 554 - - 100% 
เอ สเปซ เมกา 1,336 2,533 - - - - 1,332 2,526 - - 4 7 20% 
เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซอง 124 2,208 - - - - 55 825 - - 69 1,384 75% 
เอ สเปซ เมกา 2 1,003 2,316 - - - - 899 2,100 - - 104 216 0% 
รวมคอนโดมิเนียม 8,519 19,127 5,547 10,669 26 66 2,286 5,451 483 1,279 177 1,607  
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ในปี 2562 บริษัทได้เปิดตวั 5 โครงการดงันี �คือ เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3, เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4, อารียา แมนดารีน่า เอกมยั-รามอินทรา,เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยั

ราษฎร์ และ เดอะ พาร์ที บาย อารียา 
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2.3 การตลาดและการแข่งข ัน  

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยชี �เศรษฐกิจอยูใ่นภาวะซมึยาว ภาระหนี �สงูเกินกําลงัซื �อหวั$นพื �นฐานเศรษฐกิจอ่อนแอ ฉดุอสงัหาฯสู่
ภาวะชะลอตวั ด้าน“เอเชยีพลสั” ระบซุพัพลายยงัล้นเกินปกติใช้เวลาดดูซบันานเกิน 2 ปี บิ�กอสงัหาฯในตลาดหลกัทรัพย์เบรก
เปิดโครงการใหม่กว่า 50 โครงการจาก 290 โครงการมลูค่า 4.4 แสนล้านบาท มองข้ามช๊อตปี 2563 ยงัอยูใ่นภาวะเร่งระบาย
สต็อกเกา่ 
 

นายสวุชัชยั ใจข้อ ผู้ อํานวยการสํานกังานสถิตเิศรษฐกจิ ฝ่ายเศรษฐกจิมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)กล่าวในงาน

เสวนาเรื$อง “ นโยบายการเงินและการคลงักบัการพฒันาเศรษฐกจิภาคอสงัหาริมทรัพย์ในภาวะวิกฤติสงครามการค้าโลก” จดั

โดย ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วา่ ปัจจบุนัเครื$องยนต์ที$สําคญัๆในการขบัเคลื$อนเศรษฐกิจของไทย

นั �นชะลอตวัลงหมด ดงันี � 

 ภาคการส่งออกที$ชะลอตวัจากประเทศคูค้่า 
 การท่องเที$ยวที$ได้รับผลกระทบจากคา่เงินบาทแขง็และเศรษฐกิจภายในประเทศของนกัท่องเที$ยวชาวต่างก็อยู่ใน

ภาวะชะลอตวัด้วยเช่นกนั 
 การลงทนุของภาครัฐที$ขยายตวัคอ่นข้างตํ$า เนื$องจากงบประมาณปี 2563 ที$ออกไม่ทนั ข้อจํากดัในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณที$ล่าช้า เมื$อภาครัฐไม่มีการลงทนุ ภาคเอกชนก็ไมก่ล้าที$จะลงทนุเช่นกนั 
 ภาคการบริโภคที$ลดลง เนื$องจากรายได้ครัวเรือนที$ลดลงจากการจ้างงาน ประกอบกบัรายได้จากภาคเกษตรกรที$

ลดลงจากผลผลิตที$ตกตํ$า 
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“ ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยยังเกระเสาะกระแสะ ต้องเร่งสร้างภูมิต้านทาน และเศรษฐกจิโตเป็นตวัเลขสองหลกัไม่

มีโอกาสได้เหน็ใน LM ปีนี ;” นายสวุชัชยั กล่าวพร้อมกบัระบวุ่า สิ$งที$ธปท.เป็นกงัวลก็คือการก่อหนี �ครัวเรือนไทยเพิ$มขึ �น แต่ค 

โดยหนี �ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยล่าสดุอยู่ที$ร้อยละ 78.7 สงูสดุในรอบ 9 ไตรมาสและความสามารถในการชําระหนี �น้อยลง 

และความเสี$ยงที$สะสมจากทกุฝ่ายในภาคอสงัหาริมทรัพย์นั �นเพิ$มขึ �น ดงันี � 

 พฤติกรรมการแสวงหากําไร  ทําให้เกดิการกู้ยืมเกินความจาํเป็น 
 อุปทาน(Supply)คงค้างสะสมเพ ิ�มข ึ ;น  และระยะเวลาขายหมดมีแนวโน้มเพิ$มขึ �น ทั �งที$อยู่อาสยัแนวราบและอาคารชดุ 
 อุปสงค์(Demand)ต่างชาติมแีนวโน้มลดลงซึ$งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที$ชะลอตวัลง 
 มาตรฐานการปล่อยสินเชื$อหย่อนลงซึ$งหลงัจากมีการประกาศคมุเข้มสินเชื$อ และธปท.ออกมาตรการ LTV ส่งผลทํา

ให้เบรกความร้อนแรงของราคาอสงัหาฯ และชว่ยสกดัจํานวนผู้ซื �อเก็งกําไรลดหายไปจากตลาด 
 ความสามารถของผู้ ที$กู้เพ ื�ออยู่อาศัยจริงลดลง ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ที$ฐษนะรองลงมา (รายได้ตํ$าถงึปานกลาง) 

เนื$องจากกลุ่มที$มีฐานะทางการเงนิดีถกุเจาะตลาดไปมากแล้ว 

หลงัมาตรการ LTV มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการปล่อยสินเชื$อรัดกุมมากข ึ ;น ค่าเฉลี�ย LTV ลดลง โดยเฉพาะการกู้ส ัญญา

ที� 2 เป็นต้น  
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อย่างไรกต็าม แม้จะมี LTV ราคาบ้านเดี$ยวยงัคงปรับเพิ$มขึ �นได้ ขณะที$ดัชนีราคาที�ดนิ อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์ปรับ
ลดลง โดยเฉพาะอ ุปสงค์ต่างชาติ  
 

 
 
ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที$ต้องติดตามต่อไป คือ อปุสงค์ตา่งชาติ พบมีมลูคา่เงินโอนจากตา่งชาติเพื$อซื �อที$อยู่อาศยั หดตัว 
ต่อเนื$อง  ส่วนอปุทานคงค้าง สะสมมีแนวโน้ม เพ ิ�มข ึ ;น  โดยเฉพาะอาคารชดุ  ขณะเดียวกนัระยะเวลาขายหมด นานข ึ ;น 
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ตลาดใช้เวลาดดูซ ับนานข ึ ;น รายได้ลด ชะลอเปิดตวัโครงการ  

ด้านนายเทดิศักดิ_  ทวธี ีระธรรม ผู้ช่ ว่ยผู้อ ํานวยการสายงานวิจัย บริษัทหลกัทรัพย์ เอเช ีย พลัส จาํกดั กล่าววา่ จาก

รายได้ของ 16 บริษัทในกลุ่มธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ ตั �งแต่ต้นปี 2562 เริ$มมีแนวโน้มรายได้ลดลงหากเทียบเป็นรายไตรมาสกบัปี

ก่อนหน้า โดยในไตรมาสที$ 4 ปี 2561 มีมลูค่า 81,551 ล้านบาท ขณะที$ไตรมาส 1 ในปี 2562 มีมลูค่า 65,461 ล้านบาท และ

ไตรมาส 2 ในปี 2562 มีมลูคา่ 49,831 ล้านบาท 

ส่วนยอด Backlog สิ �น ณไตรมาส 2 ปี 2562  รวมทั �งสิ �น 3.3  ล้านบาท แยกเป็น ในครึ$งปีแรกมีคอนโดที$ขายและรอรับรู้รายได้

(Backlog) 3.3  แสนล้านบาท แยกเป็น 

L).โครงการท ี�อยู่อาศัยประเภทแนวราบ 40,000 ล้านบาท 

`). โครงการท ี�อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเน ียม 1.58 แสนล้านบาท 

และa.โครงการท ี�ร่วมลงทนุ มลูค่า 1.32 แสนล้านบาท 

นายเทิดศกัดิ|  กล่าวด้วยว่า หากมองถงึ Inventory มีแนวโน้มสงูขึ �นสะท้อนให้เห็นวา่ต้องใช้เวลาในการดดูซบั(Absorption) 

นานกวา่ปกติ จากปัจจบุนั 2 ปี โดยปกติ Inventory ในชว่ง 5 ปี คา่เฉลี$ยอยู่ที$ 3 แสนล้านบาท ซึ$งนบัตั �งแต่ปี 2558  มีแนวโน้ม

สงูขึ �นจนปัจจบุนัอยู่ที$เกือบ 4 แสนล้านบาท หากมีการเติมซพัพลายใหม่ต้องใช้เวลาการดดูซบัมากกวา่ 2 ปีในปัจจบุนั 
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“ดู Inventory ค่อนข้างสูงกว่าปกติ แต่สถานะทางการเงนิ หรือภาระหนี ;ของกลุ่มบริษทัอสังหาฯยังไม่สงูนัก และมี

แหล่งระดมทนุจากกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ท ี�นอกเหนือจากจากธนาคาร จึงไม่ส่งผลต่อการเกิดวกิฤติในอนาคต”

นายเทิดศกัดิ|  

จําภาวการณ์ของตลาดอสงัหาฯโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตวัทั �งนี �ส่งผลทําให้ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ใน 16 บริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ มีการปรับแผนการเปิดตวัโครงการใหม่ จากเดิมที$ต้นปีมีการวางแผนที$จะเปิดตวัโครงการมลูคา่ 4.4 แสนล้านบาท 

จาก 290 โครงการ ครึ$งปีแรก มกีารเปิดตวัไปแล้ว 79 โครงการมลูค่า 1.5 แสนล้านบาท โดยชะลอการเปิดโครงการไป 53 

โครงการ ทําให้ครึ$งปีหลงั 2562 ลดลงเหลือ 236 โครงการ มลูค่า 3.7 แสนล้านบาท  ดงันั �น คาดการณ์ว่าในปี 2562  ควรเริ$ม

ชะลอการเปิดตวัโครงการและเร่งระบายสินค้าคงคลงัเก่าให้หมด 
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จุดแข่งข ันของธุรกิจ 

แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีปัจจัยเสี$ยงหลายประการรออยู่ข้างหน้าก็ตาม แต่ผู้ประกอบการหลายรายยังคง
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ การเปิดโครงการใหม่จึงยงัคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื$องทั �งจากผู้ประกอบการที$มีประสบการณ์ในการทํา
ธุรกิจมานาน และผู้ประกอบการรายใหม่ที$ต้องการเข้ามาทําธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ซึ$งการพฒันาโครงการของผู้ประกอบการในปีนี � คงจะต้องอาศยัองค์ประกอบหลายประการที$จะนํามาซึ$งความสําเร็จ 

การลงทุนโครงการใหม่ยังเป็นไปในลักษณะของความระมัดระวังมากขึ �น ผู้ประกอบการปรับลดความเสี$ยงหันมาเร่งทํา

การตลาดกระตุ้นยอดขายโครงการที$เหลือขาย ขณะที$การวางกลยุทธ์การตลาดจึงอาจต้องมีความซบัซ้อนเพิ$มขึ �น เนื$องจาก

ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจมีข้อจํากัดและส่งผลต่อผู้ประกอบการในระดบัที$แตกต่างกันไป โดยยอดขายโครงการเปิดตวัใหม่ใน

หลายๆ โครงการยงัชะลอตัวและใช้ระยะเวลาในการปิดโครงการที$นานขึ �นกว่าที$ผ่านมา ทําให้ผู้ประกอบการพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ต่างระดมแคมเปญการตลาดอย่างหนัก เพื$อกระตุ้นตลาดและจูงใจผู้ บริโภคให้ตัดสินใจซื �อที$อยู่อาศัย

นอกจากนี �การปรับกลยุทธ์การตลาดเพื$อหาความแตกต่างจากคู่แข่งและปรับผลิตภัณฑ์เจาะลกูค้าเฉพาะกลุ่ม หรือการทํา

ตลาดระดับบนอนัเป็นเป้าหมายสําคัญท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ขณะที$บางโครงการนอกเหนือจะจบักลุ่มลกูค้าใน

ประเทศแล้ว ยงัมีกลุ่มลกูค้าชาวต่างชาติที$ผู้ประกอบการให้ความสําคญัในการทําตลาด 

จาํนวนคู่แข่งแนวราบแยกตามโซน 

โซน ทาวน์โฮม บ้านเดี�ยว/บ้านแฝด 

บางนา - วงแหวนฯ 12 18 

ไทรน้อย - บางบวัทอง 8 6 

รามอินทรา - หทยัราษฎร์ 8 7 

รังสิต - ลําลกูกา 11 1 

เกษตร - นวมินทร์ - 2 

เอกมยั - รามอินทรา - 9 

สขุมุวิท - ศรีนครินทร์ - 3 

ลาดพร้าว - เสรีไทย - 3 
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จาํนวนคู่แข่งคอนโด แยกตามโซน  
โซน คอนโด 

บางนา 4 

สขุมุวิท 77 30 

อโศก-รัชดา 9 

รัตนาธิเบศร์ 14 
 

SWOT ANALYSIS 
STRENGHTS 
 แบรนด์ที$แข็งแรง อาทิ The Colors ซึ$งเป็น Core Product ของบริษัทที$จะช่วยผลักดันยอดขาย และยอดโอน 

และในแต่ละ Product ก็มีฟังก์ชั$นที$เหนือ หรือเทียบเท่ากับตลาด และเมื$อประกอบกับปัจจัยอื$นๆ ในแต่ละ

โครงการ แต่ละทําเล ทําให้ภาพรวมสามารถต่อสู่กบัคู่แข่งได้ไม่ยาก 

 ทําเลที$มีศกัยภาพทั �งต่อการอยู่อาศยั และการลงุทนระยะยาว เช่น ทําเลเมกาซิตี � บางนา เพียงเดินก็ถึงเมกาบาง

นา ถูกนํามาใช้เป็นจุดแข็งหลกัของสินค้า นอกจากนี � จดุแข็งด้านการออกแบบพื �นที$ส่วนกลางที$ให้มากกว่า และ

ตอบสนองการใช้ชีวิตของกลุ่มลกูค้า สามารถดงึดดู นกัลงทนุ และลกูค้าที$ซื �อเพื$ออยู่อาศยัได้ไม่ยาก  

 มีการนําเทคโนโลยีการก่อสร้างที$ช่วยเพิ$มคุณภาพที$ดีให้แก่บ้านมาใช้ เช่น ระบบการก่อสร้างแบบอลูมิเนียม

ฟอร์ม ที$ไม่มีรอยต่อของงานโครงสร้าง ลดปัญหาการรั$วซมึ และทนทานกว่าการก่อสร้างรูปแบบอื$น 

OPPORTUNITIES 
 การที�รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่าง  ๆส่งผลต่อความเชื�อมั�นของผู้ประกอบการ

และผู้บริโภค ทั *งในและต่างประเทศ 

 แผนที�ชัดเจนในการลงทุน Infrastructure ของรัฐบาล เช่น รถไฟฟ้า หนุนให้ความต้องการที�อยู่อาศัยตามแนว

รถไฟฟ้าเพิ�มมากขึ *น 

 การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมมากขึ *น เช่น การอนุมัติเริ�มการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าในสายต่าง  ๆ

 การเข้ามาที�มากขึ *นของนักลงทุนชาวต่างชาติ เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และ มาเลเซีย จะช่วยกระตุ้นอัตราดูดซับ

ของโครงการคอนโดมิเนียมได้เป็นอย่างดี 

 สถานการณ์การเมืองภายในฮ่องกงที�ไม่เสถียรและทําให้เกิดปัญหาการชุมนุมที�ดําเนินอย่างต่อเนื�องเป็นระยะ

เวลานาน ส่งผลให้คนฮ่องกง มีแนวโน้มการซื *อที�อยู่อาศัยในต่างประเทศสําหรับการอพยพย้ายถิ�นเพิ�มมากขึ *น 

ซึ�งประเทศไทยจัดเป็นตัวเลือกอันดับต้น  ๆ
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THREATS 
 ต้นทนุธุรกิจสงู (ค่าแรง+ที$ดิน) 

 หนี �ครัวเรือนสงู Bank ระวงัปล่อยกู้  แนวโน้มหนี �ภาคครัวเรือนที$สงูขึ �น จะทําให้สภาพคล่องในระบบการเงินตงึตวั  

 สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอํานาจทั *งสองประเทศซึ�งก็คือ จีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศอื�น ด้ๆวย โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ�งเป็นตลาด

นักลงทุนที�เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทําให้เกิดการชะลอการลงทุน 

 การเกิดขึ *นของโรคระบาดที�ประเทศจีน (COVID-19) มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศอื�น ใๆนโซนเอเชียที�เป็น

ตลาดเป้าหมายของธุรกิจ ซึ�งส่งผลให้กิจกรรมการขายที�มีการวางแผนไว้แล้วในประเทศนั *น ต้ๆองหยุดชะงกัลง

ด้วย 

จากยอดปฏิเสธสินเชื$อ ณ สิ �นปี 2562 เพิ$มขึ �นอยู่ในระดบั 30-40% ทําให้ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที$จะส่งผลกระทบกบักบั

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยตรง ซึ$งสําหรับอารียาเองแล้ว แผนสําหรับปี 2563 คือ 
 

o แนวราบ 
ทุกโครงการเราต้องทําตัวเองให้พร้อม วิเคราะห์ทั �ง 6P ได้แก่ Product, Price, Place (Location), 

Promotion, Person (Sales) และ Physical Evidence (Sales Office) โดยละเอียด และเมื$อเทียบกับคู่แข่งขัน

ในตลาดแล้ว ต้องสู้ได้หรือเหนือกว่า เพื$อให้เกิดการมั$นใจในโครงการ เพราะจะส่งผลกบัยอดขายโดยตรง เพราะ

หากมั$นใจแล้ว ก็จะเกิดยอดขาย และเกิดยอดโอนตามมา และด้วยการคดักรองลกูค้าที$เข้มงวดของแบงก์ สิ$งที$

อารียาจะดําเนินการคือ 

-      Pre Approve ก่อนการรับจอง เพื$อให้มั$นใจในคณุภาพของลกูค้า ไม่เกิดยอดยกเลิก 

-  การทําการตลาดที$หนกัมากขึ �น เพื$อให้เกิดยอด Walk ให้สงูขึ �นอีกเท่าตวั ซึ$งก็จะทําให้มียอดขาย

เยอะขึ �น และหากมีการยกเลิก ก็ยงัคงมียอดถึงเป้าหมาย ดงัเช่นในครึ$งปีแรก   
 

o แนวสูง  
สําหรับโครงการพร้อมอยู่  เน้นทําการตลาดกระตุ้ นยอดขายทั �งในประเทศ เช่น การจัดบูทตาม

ห้างสรรพสินค้าหรืองานมหกรรมต่างๆ   ส่วนการตลาดกระตุ้นยอดขายในต่างประเทศ คือ บริษัทออกบูทใน

ต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก Agent ที$มีความเชี$ยวชาญในประเทศนั �นๆ   

ซึ$งโครงการทั �งหมดของแนวสูงที$เปิดขายในปัจจุบันนี �มี Potential ที$จะมียอดขายที$สูงขึ �นตามลําดับ 

เนื$องจากอยู่ในทําเลที$มีศกัยภาพ และมีโอกาสในการเติบโต จากการพฒันา Mass transit ในอนาคต และไม่ว่า

จะซื �ออยู่เอง หรือลงทนุ หรือปล่อยเช่า ก็สามารถเพิ$ม Value ได้ในอนาคต 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 
1. พัฒนา Product เดิมที$มีอยู่แล้วและได้รับการตอบรับอย่างดี ให้ดียิ$งขึ �นไป โดยนํา feedback จากลูกค้ามา

ปรับปรุงแก้ไข เพื$อเตรียมพร้อมที$จะไปเปิดในทําเลใหม่ๆ อาทิเช่น  

 The Colors ทาวน์โฮม 2 ชั �น ที$เราทําแบรนด์นี �มากว่า 8 ปี มียอดขายและโอนไปแล้วเกือบ 4,000 ยูนิต ซึ$ง

แสดงให้เห็นว่า เราได้รับการตอบรับที$ดีจากตลาด เพราะเรามีฟังก์ชั$น และระบบการก่อสร้างที$ดี ทําให้คน

จําแบรนด์เราได้และยังคงอยู่มาอย่างยาวนาน ซึ$งในปี 2561 นี �จะมีการพัฒนาปรับแบบบ้านให้มีความ

หลากหลายและตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลกูค้าเป็นหลกั เช่น การพัฒนาแบบบ้าน The Colors ขนาด

หน้ากว้าง 5.3 ม. เป็นต้น 

 The Village วิลเลจทาวน์แนวคิดใหม่ และบ้านแฝด สไตล์ Modern Colonial มีสไตล์ที$เป็นเอกลกัษณ์ ตอบ

โจทย์คนที$อยากมีบ้านเดี$ยว แต่งบประมาณอาจจะไม่ถึง ซึ$ง The Village นี �มีฟังก์ชั$นที$เหมือนบ้านเดี$ยวคือ 

มีห้องนอนถึง 4 ห้องนอน และผนงับ้านไม่ติดกับใคร ให้ความรู้สกึเหมือนอยู่บ้านเดี$ยว แต่ในความเป็นจริง

แล้ว บางโครงการเป็นเพียงทาวน์โฮมเท่านั �น เราเป็นเจ้าแรกที$ออก Product นี �มา เพื$อเจาะอีกกลุ่มตลาด 

และได้รับการตอบรับที$ดีเช่นเดียวกนั เพราะเราทําแบรนด์นี �มา 5 ปี  

 สําหรับคอนโดมีเนียม การออกแบบคํานึงถึงพฤตกิรรมการใช้ชีวติของลกูค้าเป็นสําคญั เพื$อตอบโจทย์ลกูค้า

มากที$สุด นอกจากนี � พื �นที$ส่วนกลางยังถูกเน้นออกแบบให้มีมากกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน และให้เกิด

ประสิทธิภาพการใช้งานที$สงูที$สดุ ทั �งหมดนี � เพื$อตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงของลกูค้าเป็นสําคญั 

2. เปิด Product ใหม่ๆ  ออกสู่ตลาด โดยเจาะกลุ่มไปยงั segment ใหม่ๆ เพื$อให้ Product ครอบคลมุในทกุๆ กลุ่ม  

 Areeya METRO เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี�ยว 2 ชั *น ระดับพรีเมี�ยม ติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า 

3 สาย ซึ�งตั *งอยู่บนทําเลที�ดีที�สุดแห่งหนึ�ง โดยจุดเด่น ของ Phase ใหม่ ที�มีความเป็นส่วนตัว โดยมีเพียง 18 

ยูนิต เท่านั *น 

 Como Bianca บางนา เป็นแบรนด์บ้านแฝด/บ้านเดี�ยว ที�พัฒนา Product มาจาก โครงการ Areeya Como 

ตัวปัจจุบัน โดยนํา Concept ที�เป็น Trend การใช้ชีวิตในยุคใหม่ที� ลูกค้าหันมาให้ความสนใจในเรื�องของ

การใส่ใจ ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม โดยใช้ Concept Minimal Living ที�มีความเรียบง่าย ไม่เยอะจนเกินไป 

แต่ยังดูมีสไตล์ ตอบกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันที�เป็นคู่รักที�แยกครอบครัวออกมาใช้ชีวิต โดยไม่อยากมีลูก

หรืออาจมีลูกเล็ก โดย Product นี *จะเข้ามาเติมช่องว่างสําหรับคนที�มองหาบ้านที�ตอบโจทย์ทั *งรูปแบบการ

ใช้ชีวิตและราคาอยู่ใน Budget ที�สามารถมีกําลังซื *อจับจองเป็นเจ้าของ 

 เปิดโครงการใหม่ในทําเลเดียวกัน โดยสร้างโมเดลเปิดพร้อมกัน 3 - 4 โครงการ นํา Product ลง 3 - 4 

Product เพื�อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีราคาเริ�มตั *งแต่ 1.5 ถึง 6 ล้านบาท เมื�อลูกค้าเข้าเยี�ยม

ชมโครงการก็มี Product ในทุก  ๆRange ราคาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม วิลเลจทาวน์ บ้านแฝด และ

บ้าน 
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3. โครงการคอนโดมิเนียม เน้นกระตุ้นยอดขายโครงการที$แล้วเสร็จ คือ เอ สเปซ มี สขุุมวิท 77, เอ สเปซ มี รัตนาธิ

เบศร์ และ เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา ทั �ง 3 โครงการปัจจุบันแล้วเสร็จและมีลูกบ้านเข้าพกัอาศัยแล้วมากกว่า 

80% ในภาพรวม 

4. สร้าง Brand Awareness อย่างต่อเนื$องเพื$อ Remind แบรนด์อารียา ให้เป็นตวัเลือกต้นๆ ที$ลกูค้านึกถึง เพราะ

แบรนด์อารียานั �น ทุก Product จะมีสไตล์ที$โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ ให้ผู้ ที$อยู่ก็รู้สึกภูมิใจ เน้นเจาะเข้าหากลุ่ม

ลกูค้า ด้วยสื$อ Online ที$เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่ม และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้าใน

ปัจจบุนั ซึ$งในปี 2562 ที$ผ่านมา เราได้ฐานข้อมลูลกูค้าใหม่จากสื$อ Online ประมาณ 15,000 รายชื$อ ซึ$งฝ่ายขาย

จะทําการติดตามเพื$อเชิญลูกค้าทั �งหมดเข้ามาเยี$ยมชมโครงการต่อไป แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ �ง Local 

media ได้แก่ Billboard & Cutout ที$ถือเป็นสื$อหลกั ที$ทําให้โครงการประสบผลสําเร็จ เป็นในลักษณะทําควบคู่

กนัอย่างต่อเนื$องทั �งสื$อ On-line และ Off-line 

5. การให้บริการและการดูแลลูกค้า บริษัทได้มีการจัดระบบการให้บริการ และการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื$อง 

นบัตั �งแต่วนัที$ลกูค้าเข้าเยี$ยมชมโครงการของบริษัท จนกระทั$งตดัสินใจซื �อ รับมอบบ้าน และเป็นลกูค้าที$อยู่อาศยั

ในโครงการ  โดยบริษัทได้มีการพฒันาฐานลกูค้าที$มีประสิทธิภาพ  และจดับุคลากรที$มีหน้าที$เฉพาะเพื$อให้การ

บริการอย่างทั$วถึง  อีกทั �งได้จดัให้มีกิจกรรมเพื$อเสริมสร้างสมัพนัธภาพอนัดีแก่ลกูค้าที$อยู่อาศยัในโครงการอย่าง

ต่อเนื$อง  โดยบริษัทเล็งเห็นความสําคญัในเรื$องนี � และจะเป็นกลยทุธ์หลกัในการทําการตลาด 

6. สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกบ้านอย่างต่อเนื$อง ด้วยกิจกรรม Workshop แปลกๆ ใหม่ ในทุกเดือน ที$ไม่เหมือน 

หรือไม่ซํ �ากบัใครในตลาด เพื$อให้เกิดการประทบัใจ และเกิดการบอกต่อ หรือ เพื$อนแนะนําเพื$อ ซึ$งเรื$องนี �เราก็ให้

ความสําคญัในลําดบัต้นๆ เนื$องจากฐานเสียงเหล่านี � เป็นเครื$องมือทางการตลาดที$แข็งแรงให้กับโครงการอย่าง

มาก 

7. เน้นการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมบนทําเลใหม่ ๆ หลายทําเลพร้อม ๆ กัน หรือในเวลาใกล้เคียงกนั โดยจะเป็น

ทําเลศกัยภาพใกล้ mass transit ที$มีโอกาสในการเติบโตด้านราคาสงู เพื$อสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ 

ได้ในวงกว้างอย่างครอบคลมุ โดยเน้นทําการตลาดโดยเน้นการขายให้หมดตั �งแต่ช่วงแรกๆ ที$เปิดโครงการ  และ

ให้นกัลงทนุมีกําไรในการขายต่อในอนาคต 

 

 2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ  

 นโยบายการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 นโยบายด้านกําลงัคน 

การมีกําลังคนที$สามารถดําเนินการเองได้และพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื$อการจ้างงานที$ยั$งยืน โดย

บริษัทฯลดความเสี$ยงด้านงานก่อสร้างโดยจัดให้มีทีมงานของตนเองในการก่อสร้างจํานวนหนึ$ง อีกทั �งพัฒนาฝีมือ

แรงงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที$บริษัทฯ นํามาใช้ เพื$อให้คนงานเหล่านั �น สามารถทํางานกับบริษัทฯได้ในระยะยาว

และมีความสามารถมากขึ �น 

 นโยบายด้านการจ้างผู้ รับเหมารายใหญ่และรายย่อยที$มีคณุภาพ 
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 เพื$อให้การส่งมอบสินค้ามีคุณภาพมากขึ �นอย่างต่อเนื$องนอกเหนือจากด้านกําลงัคนแล้ว บริษัทมีนโยบายที$
จดัจ้างผู้ รับเหมาขนาดใหญ่ที$มีคุณภาพสงูและมีประวตัิการทํางานที$เห็นได้ชดัมาร่วมเป็นส่วนหนึ$งของความสําเร็จ
ด้านคณุภาพ 

 นโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 
 ปัจจบุนับริษัทฯมีแรงงานตา่งด้าวถกูต้องตามกฎหมาย สําหรับแรงงานที$อยู่ระหวา่งการขออนญุาต ก็

จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที$กฎหมายกําหนดเท่านั �นเช่นกนั 

 นโยบายสร้างศนูย์ฝึกฝีมือแรงงาน 
 จากปัญหาการคลานแคลนแรงงานฝีมือ   บริษัทฯมีนโยบายสร้างศนูย์ทดสอบฝีมือแรงงานเพื$อใช้

ประกอบการพิจารณา เพิ$ม – ลด ค่าจ้างให้เหมาะสมกบัทกัษะฝีมอื    และเพื$อเปิดโอกาสให้ชา่งฝีมอืได้พฒันาทกัษะ

ฝีมือและพฒันาตนเองไปสู่มาตรฐานที$สงูขึ �นให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและตรงกบัความต้องการของบริษัท เพื$อให้

งานก่อสร้างมคีณุภาพที$ดมีากยิ$งขึ �น 

 นโยบายการจดัซื �อวสัด ุอปุกรณ์ในงานก่อสร้างและการบริการหลงัการขาย 
เพื$อการส่งเสริมการขาย บริษัทมีนโยบายในการรับประกันคุณภาพสินค้าให้กับลกูค้ายาวนานขึ �น โดยการ

เจรจาต่อรองให้ผู้ผลิตสินค้า รับประกันคุณภาพสินค้าตั �งแต่ 3-5 ปี ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับชนิดของวัสดุ ตลอดจนมีนโยบาย
การเอาใจใส่ดแูลลกูค้าตั �งแต่เริ$ม และบริการหลงัการขายอย่างเต็มความสามารถ 

 
 การพฒันาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ในแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาในการดําเนินงานที$แตกต่างกันออกไป ขึ �นอยู่กับ
ขนาดและรูปแบบของโครงการ ทั �งนี �ระยะเวลาในการดําเนินการของแต่ละโครงการนั �นจะแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพ ดงัต่อไป 
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โครงการบ้านเดี�ยว  
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โครงการทาวน์เฮ้าส์ 
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โครงการคอนโดมิเน ียม 
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รายละเอียดขั�นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ 

 L. การจัดซ ื ;อท ี�ด ิน 
ที$ดินเป็นต้นทนุหลกัในการทําธุรกิจของบริษัท คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 30-40 % ของต้นทนุทั �งหมด ดงันั �นบริษัทจึงได้

ให้ความสําคญักบัการจดัซื �อที$ดินเป็นอย่างมาก การจดัซื �อที$ดินเพื$อทําโครงการนั �น บริษัทจะมองหาที$ดินที$มีศกัยภาพ และอยู่ใน
เขตเมือง ทั �งนี � เพื$อให้ที$ดินดงักล่าวภายหลงัการพฒันาเป็นโครงการแล้วสามารถขายและปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาอนัสั �น 
และก่อนการจดัซื �อที$ดินในแต่ละครั �งจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยสํารวจสภาวการณ์ตลาดและสภาวะ
การแข่งขนั รวมทั �งความต้องการของลกูค้าในพื �นที$เป้าหมายที$จะดําเนินโครงการ เพื$อหาโอกาสทางการตลาด และศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ จากนั �นจึงจะดําเนินการเจรจาซื �อที$ดิน โดยบริษัทจะติดต่อซื �อที$ดินผ่านนายหน้าขายที$ดินเป็นส่วนใหญ่ 
หรือบางกรณีบริษัทอาจติดต่อซื �อจากเจ้าของที$ดินเอง ในราคาที$เปรียบเทียบกับราคาประเมิน หรือราคาตลาดแล้วเห็นว่า
เหมาะสม และบริษัทไม่มีนโยบายซื �อที$ดินเพื$อสะสมเป็นสต็อกไว้ก่อนการพฒันาโครงการเป็นระยะเวลานาน 

 `. การจัดหาผู้ร ับเหมาและการก่อสร้าง 
บริษัทจะเป็นผู้คดัเลือกผู้ รับเหมาขนาดกลางและรายย่อยที$มีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ$งบริษัทจะกําหนดค่าจ้างเหมารวม

ค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้ รับเหมา และจะทําการควบคุมคุณภาพของงานและต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ตามที$บริษัท
กําหนดไว้ โดยความเสี$ยงในเรื$องการขาดแคลนผู้ รับเหมาของบริษัทจะสามารถลดลงได้ ดงันี � 

2.1  บริษัทมีการเจรจาราคาค่าวัสดุก่อสร้างหลักส่วนใหญ่กับผู้ ค้าวัสดุก่อสร้างให้ผู้ รับเหมาและกําหนดยืน    

ราคาไว้ให้กับผู้ รับเหมาสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ$ง และให้ผู้ รับเหมาไปซื �อวสัดุจากผู้ ค้าที$ได้เจรจาค่าวสัดไุว้

ให้แล้ว ส่งผลให้ผู้ รับเหมาที$รับงานจากทางบริษัทสามารถกําหนดและควบคมุต้นทนุของตนเองได้แน่นอน

ขึ �น ทําให้ผู้ รับเหมาต้องการที$จะทําธุรกิจกบับริษัท 

2.2  ปัจจบุนับริษัทมีผู้ รับเหมาที$รับทํางานให้กบับริษทัอย่างต่อเนื$องมากกว่า 20 ราย ซึ$งหากผู้ รับเหมารายใดไม่

สามารถรับงานที$ทํากบับริษัทไว้ได้ บริษัทก็สามารถจดัให้ผู้ รับเหมารายอื$นทดแทนได้ทนัที 

2.3  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนกําลังคน เช่น แบบอลูมิ เนียมสําหรับหล่อคอนกรีต (Aluminum 

formwork) หรือระบบหล่อสําเร็จ เป็นต้น โดยระบบทั �งสองดงักล่าว จะช่วยลดการพึ$งพาแรงงานฝีมือลงได้ 

2.4  ปัจจุบันบริษัทฯ มีการวางแผนล่วงหน้า โดยประสานงานบริษัทจัดหาแรงาน นําแรงงานต่างด้าวจาก

ประเทศต้นทาง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ$งเป็นแรงงานต่างด้าวแบบมีการรับประกนั ผ่านกระบวนการ

นําเข้าแรงงานจากประเทศต้นทาง และมีสญัญาคํ �าประกนัรับรองคุณภาพแรงงาน เป็นระยะเวลาตั �งแต่ 3 

เดือน - 1 ปี และสามารถนําเข้าแรงงานได้ตลอดปี ทําให้มั$นใจได้ว่าหากมีภาวะไม่ปกติ ทางบริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการก่อสร้างได้อย่างราบรื$น 

2.5  บริษัทฯให้ความสําคัญกับเรื$องของคุณภาพทั �งแนวราบและแนวสูง โดยบางโครงการได้จัดหาจัดจ้าง

ผู้ รับเหมาที$มีคณุภาพสงูเข้ามาดําเนินการ และจดัให้มีการประเมินคณุภาพของผู้ รับเหมาเป็นประจําทกุปี 
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 3. การส่งมอบงาน 
บริษัทจะชําระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้ รับเหมาตามงวดความสําเร็จของงานที$ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างและ

หลังจากที$ได้มีการตรวจรับงวดงานร่วมกับลูกค้าแล้วเท่านั �น ซึ$งในการชําระเงินให้กับผู้ รับเหมา บริษัทจะหักเงินค่าประกัน
ผลงานไว้ในแต่ละงวดงานร้อยละ 5.0 ของมลูค่างานที$ส่งมอบ โดยผู้ รับเหมาที$บริษัทว่าจ้างเป็นผู้ รับเหมากอ่สร้างขนาดกลางที$มี
ประสบการณ์และความเชี$ยวชาญในการกอ่สร้าง มีคณุภาพของงานที$ดี มีฐานะทางการเงนิที$มั$นคงและเครดิตทางการค้าที$ดี จึง
ทําให้มั$นใจได้ว่างานของผู้ รับเหมามีคุณภาพในระดบัหนึ$ง บริษัทยงัได้กําหนดให้มีคณะทํางานตรวจสอบคณุภาพงานก่อสร้าง 
โดยว่าจ้างที$ปรึกษาภายนอกมาเป็นผู้ควบคมุคณะทํางาน มีการจดัฝึกอบรมผู้ควบคมุงานและวิศวกรก่อสร้างของทั �งบริษัทและ
ของผู้ รับเหมา จดัทําคู่มือว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานการตรวจรับบ้าน  ในส่วนของการติดตามความก้าวหน้า
งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะคอยรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง เมื$อมีเหตลุ่าช้าจะเข้าแก้ไขปัญหาได้ทนัเวลา ใน
กรณีที$ผู้ รับเหมารายเดิมไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนด ก็จะจดัหาผู้ รับเหมารายอื$นเข้าทํางานแทน 

u. การจัดการผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
 นโยบายด้านสิ$งแวดล้อม 
 บริษัทฯ จะต้องจดัให้ทกุๆโครงการถกูต้องตามกฎหมายที$เกี$ยวกบัสิ$งแวดล้อมเป็นอย่างน้อยซึ$งส่วนใหญ่จะเกี$ยวเนื$อง
กับสภาพแวดล้อมที$มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก รวมทั �งกํากับดูแลด้านสิ$งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ$งหมายถึง 
สภาพแวดล้อมโครงการ ที$ทํางาน ที$พกัคนงานด้วย ซึ$งทั �งนี �จะต้องอยู่ในหลกัการของ HSE Health Safety and Environment 

 ในการพัฒนาโครงการและขออนุญาตจัดสรรที$ดิน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรกํากับ 
ดแูลที$เกี$ยวข้องกบักฎหมายการจดัสรรที$ดิน ซึ$งได้คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ$งแวดล้อม ในการพฒันาโครงการ บริษัทมีการดแูลการ
ขนดินให้ล้างทําความสะอาดรถและถนนเมื$องานเสร็จ มีการฉีดนํ �ากนัฝุ่ นฟุ้งกระจาย และจํากดัเวลาทํางาน 

 ในส่วนการทําการพฒันาโครงการและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ จะต้องทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ$งแวดล้อม เสนอ
ต่อสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดล้อม บริษัทต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงงานเพื$อลดผลกระทบที$มี
ต่อสิ$งแวดล้อมอยู่แล้ว เมื$อได้หนงัสือรับรองจากหน่วยงานดงักล่าวแล้ว บริษัทจึงจะสามารถเริ$มพฒันาโครงการได้ นอกจากนี �
บริษัทได้ร่วมมือกบัชมุชนทําความสะอาดถนนนอกโครงการและปลกูต้นไม้เพื$อดดูซบัฝุ่ นละออง ส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้าที$ใช้ภายใน
บ้าน ทางบริษัทเลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทั �งที$ติดตั �งให้กบัลกูค้า หรือที$จดัเตรียมเป็นของสมนาคณุหรือการส่งเสริมการขายให้ลกูค้า
ก็ล้วนเป็นแบบประหยดัไฟทั �งสิ �น และที$ผ่านมาบริษัทยงัไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื$องของสิ$งแวดล้อม 

ในทํานองเดียวกันบริษัทฯก็คํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และ หลงัจากโครงการแล้วเสร็จ  โดย
บริษัทฯมีนโยบายการจัดการด้านความสะอาดของโครงการให้สะอาดอย่างสมํ$าเสมอ สภาพแวดล้อมในบริเวณที$พกัคนงาน  
การใช้ชีวิตประจําวนัภายในที$พกัคนงาน การอยู่ร่วมกนัของคนงานต่างด้าวหลายเชื �อชาติ โดยมีการจดัแบ่งที$พกัไม่ให้ปะปนกัน
อนัอาจเป็นเหตใุห้เกิดการทะเลาะวิวาทจากเหตขุองความแตกต่างด้านเชื �อชาติ 

 

 

 

 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 17 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

 

3. ปัจจัยความเสี�ยง 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความจําเป็นในการบริหารความเสี$ยง ดังนั �นบริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที$จะบริหารความเสี$ยงของ

บริษัทฯ ให้อยู่ในขอบเขตที$กําหนด จากลกัษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจยัความเสี$ยงที$อาจจะเกิดขึ �นและผลกระทบที$จะมีต่อ
การดําเนินงานในอนาคตเป็นไปดงันี � 

 
3.1.1 ความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงนโยบาย ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ  ท ี�เก ี�ยวข้องกับบริษัท 

- ผลกระทบจากมาตรการการควบคุมสินเชื$อที$อยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทยที$จะมีผล

ในวนัที$ 1 เมษายนนี � เป็นปัจจยัที$ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ใน

ภาพรวม ดงัตารางด้านล่างนี � 

    Unit : MB 

รายผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าขายแล้ว 

12 เดือน 
มูลค่าโอนแล้ว 

12 เดือน 
Backlog % Rejection 

คอนโด 1,700 286 994 25% 
บ้านเดี$ยว/ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 5,332 2,310 444 48% 
รวม 7,032 2,596 1,438 43% 

 

- ผลกระทบจากการเวนคืนที$ดินเพื$อพัฒนาสาธารณูปโภคพื �นฐานของประเทศ  ที$ทาง

หน่วยงานรัฐยงัไม่มีแนวเขตเวนคืนที$ชดัเจน มีผลกระทบต่อการวางผงัโครงการ  แต่อย่างไรก็

ตาม ทางบริษัทได้เผื$อระยะร่น จากแนวเวนคืนออกมา เพื$อป้องกันปัญหาการถกูเวนคืนที$ดิน

กระทบต่อลกูค้าในอนาคต ซึ$งบริษัทคาดว่าแนวเขตเวนคืนจะมีความชดัเจนภายในปี 2563-

2564 

 

3.1.2 ความเสี�ยงในการจัดซ ื ;อท ี�ด ินเพ ื�อการพัฒนาโครงการในอนาคต 

เนื$องจากในปีที$ผ่านมาราคาที$ดินมีการปรับตวัสงูขึ �นอย่างมีนยัสําคญัเนื$องจาการพฒันาโครงข่ายแนวรถไฟฟ้าและถนน
เป็นจํานวนมาก ที$ดินในทําเลต่างๆ โดยเฉพาะที$มีความต้องการในแหล่งชุมชนจึงมีการปรับตัวขึ �นสูง ซึ$งทําให้บริษัท
พฒันาอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนที$สูงขึ �นและราคาตลาดที$อยู่อาศัยก็จะปรับตัวขึ �นสูงตามไปด้วย ซึ$งอาจไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถกําลังซื �อของกลุ่มลูกค้าทั$วไป บริษัทฯ จึงได้มีทีมสํารวจวิจัยตลาดอย่างต่อเนื$องเพื$อให้ได้มาซึ$งที$ดินที$มี
ความคุ้มค่าอย่างสงูสดุ  

3.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการผลิต 

 3.2.1     ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และการปรับเพ ิ�มค่าแรงข ั ;นต ํ�า 
จากความผนัผวนของราคาวสัดทีุ$ใช้ในการก่อสร้าง ซึ$งเป็นปัจจยัภายนอกที$บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความ

ผนัผวนของราคานํ �ามันในตลาดโลก ทําให้มีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตวสัดุก่อสร้างที$สําคญั อาจทําให้มีการปรับตวัสงูขึ �น
หรือลดลงตามที$ รัฐบาลประกาศ จึงเป็นปัจจัยเสี$ยงที$อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และส่งผลต่อ
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ความสามารถในการทํากําไร บริษัทฯ จึงบริหารจดัการความเสี$ยงนี � โดยการศกึษาและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวสัดุและค่า
งานก่อสร้างที$มีผลจากการเปลี$ยนแปลงของราคานํ �ามันเชื �อเพลิง รวมทั �งติดตามข่าวสารเกี$ยวกับสถานการณ์ของราคา
นํ �ามนัดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยการกําหนดยืนราคาวสัดุก่อสร้างหลกัไว้ล่วงหน้ากับผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้างรายใหญ่ทั �งหมด
ทุกโครงการ เพื$อให้ผู้ รับเหมาสามารถซื �อวสัดุจากผู้ ค้าวสัดุที$บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ทําให้สามารถลดความผัน
ผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง และราคานํ �ามนัได้ในระยะหนึ$ง จึงสามารถควบคุมต้นทุนที$ใช้ในการก่อสร้างได้ และเพื$อเป็นการ
ป้องกนัผู้ ค้าวสัดรุายเดิมขึ �นราคา บริษัทฯ ได้จดัตั �งคณะทํางานติดตามราคาวสัดกุ่อสร้างและจดัหาวสัดุทดแทนจากผู้ผลิตราย
ใหม่ เพื$อให้สามารถกําหนดราคารับจ้างก่อสร้างที$ทนัต่อสถานการณ์ และในระดบัราคาที$แข่งขนัได้ในตลาด นอกจากนี � บริษัท
ฯ ได้จดัตั �งทีมวิจยัและพฒันา เพื$อศกึษาเกี$ยวกบัเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ ที$สามารถลดต้นทนุในการก่อสร้าง และทําให้
งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ �น อาทิเช่น ไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ระแนงคอนวูด ที$นํามาใช้ทดแทนวัสดุไม้จากธรรมชาติ, 
Aluminum Formwork System, Precast System, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement เ ป็ น ต้ น 
ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ชั �นสามารถสร้างเสร็จทั �งโครงการภายใน 8-12 เดือน จึงสามารถ
ควบคุมความเสี$ยงเรื$องความผันผวนของราคาวัสดุ และการขาดแคลนวัสดุจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ส่วนโครงการ
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ซึ$งต้องได้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี บริษัทฯได้คํานวณความผันผวนดังกล่าวรวมเข้าไปในต้นทุนการ
ก่อสร้างตามสถานการณ์ที$เกิดขึ �นอยู่แล้ว และหลงัจากพฒันางานก่อสร้างมาได้ซกัระยะหนึ$ง บริษัทฯได้เอาประสบการณ์ที$ผ่าน
มาเพื$อปรับปรุงในส่วนที$มีผลกระทบต่อต้นทนุมาก ทําให้ค่าก่อสร้างมีความชดัเจนมากขึ �น 

 ส่วนเรื$องค่าแรงขั �นตํ$าที$มกีารปรับเพิ$มทกุปี อาทิเช่น 1 ม.ค.2560 ปรับค่าแรงขั �นตํ$าจาก 300 บาทต่อวนัเป็น 310 บาท
ต่อวนั  1 เม.ย. 2561 ปรับค่าแรงขั �นตํ$าเป็น 325 บาทต่อวนั  และปัจจบุนัได้ปรับค่าจ้างขั �นตํ$าประจําปี 2563 เป็น 331 บาทต่อ
วนั  เพิ$มขึ �น 1.8% ซึ$งไม่ได้ส่งผลกระทบกบัการจ้างแรงงานมากนกั 
 
 3.2.2 ศักยภาพและประวัต ิการทาํงานของผู้ร ับเหมา 

ทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ รับเหมาทั �งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที$มีคณุภาพ และมีความมั$นคงทางการเงิน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที$ผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สั$งสมประสบการณ์และทีมงานที$มี
คณุภาพเพื$อดําเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื$อสร้างความเชื$อมั$น และความไว้วางใจ ในการบริหารจดัการ จึงลดความเสี$ยงที$
ทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ซึ$งบริษัทฯ จะกําหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับ
ผู้ รับเหมา และจะทําการควบคมุคณุภาพของงาน ระยะเวลาการทํางาน และต้นทนุการก่อสร้างให้เป็นไปตามที$บริษัทฯ กําหนด
ไว้ 

นอกจากนี �บริษัทยงัได้เริ$มพัฒนาบุคลากรให้ใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที$
ถูกพฒันาขึ �นสําหรับวงการก่อสร้าง ที$สามารถทํางานครอบคลุมการก่อสร้างได้ทั �งหมด เริ$มตั �งแต่การออกแบบอาคาร , การ
ถอดบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ :Bill of quantity) ,การเขียน Shop drawing คือแบบที$เขียนขึ �นมาเพื$อใช้ทํางานจริงๆเพื$อลด
ความผิดพลาดระหว่างการก่อสร้าง  ตลอดจนถึงใช้ BIM สําหรับการวางแผนงานก่อสร้าง 

 
3.2.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง 
หวัข้อดงักล่าวนี � ถือเป็นหวัข้อสําคญั ที$ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นมาโดยตลอด โดยทางบริษัทฯ ได้ตั �งทีมงานเพื$อพฒันาและ

ศึกษาระบบการก่อสร้างรวมถึงการติดตามแก้ไขการก่อสร้างที$ผ่านมาว่ามีส่วนใดที$ต้องพัฒนาเพื$อให้บริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที$กําหนดไว้ได้ ซึ$งปัจจบุนับริษัทฯได้มีการจดัฝึกอบรมพฒันาความรู้, ความสามารถให้กับพนกังาน , 
ผู้ รับเหมา และ แรงงาน เพื$อให้เข้าใจถึงขั �นตอนการทํางานที$ถกูต้องแม้เป็นงานที$ทําประจําอยู่แล้ว บริษัทฯ เข้มงวดทั �งในเรื$อง
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ของคณุภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทนุ ให้เป็นไปตามแผนที$กําหนดไว้ และเนื$องจากปัจจุบนัทางบริษัท
ได้มีการเปิดโครงการใหม่ๆ เพิ$มขึ �นเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้องมีการบริหารจดัการด้านจํานวนคนงาน,จํานวนผู้ รับเหมา รวมถึง
การปรับและกําหนดรูปแบบการทํางานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ �น จึงได้มีการจัดตั �งทีมงานที$เรียกว่าทีมงาน 
Troop ขึ �นมา และปรับเปลี$ยนรูปแบบการทํางาน โดยจดักลุ่มของงานเพื$อลดจํานวนงานด้านเอกสารลง ลดจํานวนสญัญาการ
ว่าจ้างลง ทั �งนี �ทีมงานจะต้องจดัทําสรุปและติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละงานเพื$อให้รู้แนวโน้มการทํางานว่าสามารถ
เป็นไปได้ตามแผนงานหรือเร็วกว่า/ล่าช้ากว่าแผนงาน ซึ$งจะทําให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของทีมงานได้อีกด้วย อีกทั �งยังมีการจัดสรรคนงานโดยปรับให้คนงานทํางานเฉพาะด้านของตนเองเพื$อลดความ
ผิดพลาดในการทํางานลง ทั �งนี �ทางบริษัทฯ ได้มีการนําระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ$งจะช่วยลด
ความซํ �าซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพิ$มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นําไปสู่ความเป็นสากล อีกทั �งยังมีทีม QCจาก 
ส่วนกลาง ที$ทําหน้าที$ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของ
บริษัท อนัก่อให้เกิดการทํางานที$มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี �ทางบริษัทฯ ยงัได้ตั �งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบ
การก่อสร้างทั$วไปและนํามาพัฒนาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื$องจากการก่อสร้างและพัฒนา
โครงการจะมีปัจจยัภายนอกเข้ามามีผลกระทบคอ่นข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ �นค่าแรงงานขั �นตํ$า การปรับราคา
ของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั �นบริษัทฯจึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื$อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น 
“สร้างบ้านก่อนขาย” เพื$อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื$อง  

3.2.4     ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ  

ด้วยวิสยัทศัน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที$ให้ทั �งโอกาสและ
ช่องทางให้พนกังานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัที$จะทําให้พนกังานรู้ถึงคณุค่าของตนเอง และมุ่งมั$นที$จะนําองค์
ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั$นคงและยั$งยืน เป็นการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที$เกี$ยวข้อง 
(Stakeholder) รวมทั �งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur spirit)  

บริษัทฯ มีการวางแผนสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามสถาบันการศึกษา ที$ผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตามสายงาน และมี
คุณภาพ เพื$อการค้นหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที$มีความรู้ความสามารถ มีมุมมองและมีแนวคิดใหม่ๆ ในการทํางานกับบริษัทฯ  
พร้อมที$จะพฒันาตนเองและเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ โดยนํามาฝึกอบรมทั �งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ เพื$อให้มีความรู้ 
มีประสบการณ์ เพื$อให้เติบโตและเก่งได้อย่างที$ต้องการ อีกทั �งยงัมีการดแูลเรื$องอาหารและที$พกัให้กบัพนกังานเป็นอย่างดี 

และปัจจุบันได้นําระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มาใช้ในการบริหารงานทําให้ข้อมลูต่างๆ ของทุกฝ่ายงาน
เป็นระบบออนไลน์ ซึ$งทําให้การสืบค้นข้อมลูต่างๆ ทําได้โดยง่าย สะดวก แม่นยํา และรวดเร็ว ลดปริมาณการใช้กระดาษ ทําให้
ลดต้นทนุค่าใช้จ่าย และสามารถลดปัญหาการจดัเก็บเอกสาร หรือเอกสารสญูหาย กรณีพนกังานลาออก   

a.`.�     ความเสี�ยงของการขาดแคลนผู้ร ับเหมา 

เนื$องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร ทําให้ทีมงานสั$งสมแรงงาน และผู้ รับเหมา

รายย่อยและรายกลางเป็นจํานวนพอสมควร ซึ$งปัจจุบันจํานวนผู้ รับเหมาที$บริษัทฯจ้าง มีเพียงพออยู่สําหรับรองรับการเปิด

โครงการต่างๆ โดยเป็นไปในลกัษณะของการจ้างเหมา และปัจจบุนันี �บริษัทฯได้รับความร่วมมือจากผู้จําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ

มาดําเนินการติดตั �งวสัดุต่างๆที$ผู้ผลิตจําหน่ายสินค้านั �นๆ อาทิเช่น จ้างเหมาโครงหลงัคาพร้อมมงุ,งานเหล็กพร้อมติดตั �ง, งาน 

Precast พร้อมติดตั �ง เป็นต้น จึงเป็นการผนึกกําลงัเพื$อสร้างกําลงัการผลิตของบริษทัฯ แต่ความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนั �น มีทั �ง



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 20 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

ขาขึ �นและขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์ที$อาจจะเกิดขึ �นได้ เพื$อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื$อเสียงของ

ทางบริษัทฯ กลยทุธ์ในการรับมือ คือ ต้องมีการปรับค่าแรงขั �นตํ$าให้เป็นไปตามกฎหมาย, ปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตาม

อตัราตลาด รวมทั �งจดัเกรดผู้ รับเหมา เพื$อสามารถปรับอตัราจ้างพิเศษให้แก่ผู้ รับเหมาฝีมือดีที$ได้รับความไว้วางใจหลงัจากที$ได้

ร่วมงานกันมาระยะหนึ$งแล้ว และประการสําคญัต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ$งสําเร็จรูปมากขึ �น ทั �งงานโครงสร้าง งานพื �น งานโครง

หลงัคา และงานก่อฉาบ เพื$อลดอตัรา พึ$งพาแรงงานฝีมือให้น้อยลง เป็นวิธีที$จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทา

ลงได้ แต่ในทางปฏิบตัิ ทางทีมงานก็มีการเพิ$มจํานวนผู้ รับเหมา และแรงงานฝีมือ (ดงัที$เคยกล่าวมาข้างต้น) เพื$อลดผลกระทบ

ดงักล่าว 

อีกปัจจัยที$จะมองข้ามไม่ได้ คือกลุ่มผู้ประกอบการที$ปรับตัวด้วยการกระจายการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มที$พัฒนา

คอนโดมิเนียม และหนัมาลงทุนโครงการแนวราบ ที$จะต้องประสบปัญหางานก่อสร้าง เพราะตอนทําตึกสงูมีผู้ รับเหมารายได้

หลายรายสร้างให้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ แต่เมื$อทําแนวราบ ผู้ รับเหมาเป็นรายย่อย ควบคมุคณุภาพยาก แรงงานขาดแคลน 

งานก่อสร้างไม่ทนัเวลา หรือไม่ได้คณุภาพ จึงอาจการมีการแข่งขนัสงูในการดงึตวัผู้ รับเหมารายย่อยที$มีคณุภาพ 

 

a.`.� ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ความเสี$ยงในด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนงานมีผลกระทบสําคญัต่อ

ปริมาณงานก่อสร้างและคณุภาพของโครงการก่อสร้าง และชื$อเสียงของบริษัท เพื$อลดความเสี$ยงดงักล่าว และพฒันาจดุเสี$ยง

ให้เป็นจดุแข็งดงันี � 

- จัดสวัสดิการด้านดูแลเด็กให้กับคนงาน และจะขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่ม
  เด็กซึ$งเป็นบตุรคนงานก่อสร้าง 

- มีการปรับปรุงสวัสดิการเกี$ยวกับที$พักคนงานในด้านต่าง ๆ โดยการสร้างจิตสํานึกให้คนงานก่อสร้าง
  รักษาความสะอาดบริเวณที$พกัและสิ$งแวดล้อม 

- ให้ความรู้กับคนงานในเรื$องของความปลอดภยัในการทํางาน และจดัฝึกอบรมโดยผู้ เชียวชาญที$ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน รวมทั �งส่งเสริมให้เจ้าของกิจการจดัเตรียม
อปุกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

- จดัให้มีการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสขุกบัคนงาน รวมทั �งจดัรูปแบบการให้บริการสาธารณสขุ                 
               สําหรับประชากรกลุ่มนี �เป็นพิเศษ จะมกีารตรวจสขุภาพก่อนเข้าทํางาน โดยแพทย์แผนปัจจบุนัที$ได้รับ

                ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที$ผ่านการอบรมด้านอาชวีเวชศาสตร์                 
                      หรือที$มีคณุสมบตัิตามที$อธิบดีประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงแรงงาน เพื$อจดัให้คนงานทํางานให้     

                              เหมาะสมกบังานที$ทําเพื$อหลีกเลี$ยงการเสี$ยงอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั 
- มีการตรวจสขุภาพอนามยัคนงานเป็นระยะๆอย่างน้อย ปีละ s ครั �ง หลงัจากที$ได้ทํางานไปแล้ว ทั �งนี �   เพื$อ

เป็นการค้นหาโรคแต่เนิ$นๆ และรักษาได้ทนัท่วงทีเพื$อลดความเสี$ยงต่อสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั 
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3.2.7    ความเสี�ยงด้านการควบคุมต้นท ุนก่อสร้างคอนโดมิเน ียม 

 การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ$มการก่อสร้าง ยงัคงมีความเสี$ยงด้านการควบคมุต้นทนุก่อสร้าง เนื$องจากเป็นการ
ตั �งราคาขายก่อนเริ$มการก่อสร้าง จึงอาจเกิดมีความเสี$ยงที$อตัรากําไรขั �นต้นลดลงหากต้นทุนการก่อสร้างมีความผนัผวน ดงันั �น 
บริษัทจึงลดความเสี$ยงดังกล่าวโดยทําสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้ รับเหมาและมีการเจรจาสั$งจองซื �อวัสดุที$สําคัญ
ล่วงหน้าก่อนเปิดการขายเพื$อป้องกันการเปลี$ยนแปลงของราคาวสัดุและลดความเสี$ยงที$อตัรากําไรขั �นต้นจะกระทบจากความ
ผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง อีกทั �งการเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ$มการก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วยลดความ
เสี$ยงด้านการตลาดและเพิ$มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี$ยนและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ที$เปลี$ยนไปแล้ว 
ยงัช่วยให้บริษัทได้นําเงินรับค่างวดจากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย และด้วยเวลาในการพัฒนาโครงการมา
มากกว่า 10 ปี ทําให้การเปิดโครงการใหม่ มีการพัฒนาสินค้าโดยวางแนวคิดตั �งแต่วิธีการก่อสร้าง ซึ$งทําให้บริษัทฯมีความ
แม่นยําในต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทเริ$มเปิดโครงการคอนโดมิเนียมตั �งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื$อ “เอ สเปซ” 
ทั �งหมดมากกว่า 10 โครงการ กว่า 10,000 ยนิูต เป็นสิ$งที$ยืนยนัได้ถึงความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในตลาดคอนโดมีเนียม 
 
3.3   ความเสี�ยงในด้านการเงนิ  
 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจํานวน 270.2 ล้านบาทแบ่งเป็น เงินเบิกเกิน

บญัชีธนาคาร จํานวน 10.0 ล้านบาท ตั�วสญัญาใช้เงินจํานวน 200.0 ล้านบาท และตั�วแลกเงิน จํานวน 60.2 ล้านบาท ส่วน

เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 2,230.4 ล้านบาท จากสถาบนัการเงินเพื$อลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้าน

เดี$ยวของบริษัท และหุ้นกู้จํานวน 6,314.7ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบนับริษัทมีอตัราส่วนหนี �สินธนาคารต่อส่วนของผู้

ถือหุ้นลดลงจาก 2.77 เท่า ในปี 2561 เป็น 2.72 เท่า ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 และในขณะเดียวกนัอตัราส่วนหนี �สินรวมต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ$มขึ �นจาก 3.29 เท่า ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561  เป็น 3.49 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจึงมีความ

เสี$ยงในด้านการเงินเพิ$มขึ �นเมื$อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

 

3.3.1   ความเสี�ยงในความผันผวนของอ ัตราดอกเบี ;ย 
จากการที$บริษัทต้องมีการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื$อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการและ

ดําเนินงาน ดังนั �นอัตราดอกเบี �ยในตลาดเงินจึงมีผลกระทบที$สําคัญต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท  ถึงแม้ว่าการกู้ยืมเงิน

ดงักล่าวของบริษัทจะคิดในอตัราดอกเบี �ยลอยตวัก็ตาม แต่เป็นการคิดอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ในระดบัอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ยืมขั �นตํ$า 

(MLR) หรือตํ$ากว่านั �น ด้วยเหตนีุ �บริษัทได้มีมาตรการลดความเสี$ยงของอตัราดอกเบี �ยที$มีความผนัผวน โดยการออกหุ้นกู้ระยะ

ยาวที$มีอตัราดอกเบี �ยคงที$ เพื$อนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมเดิมบางส่วนที$คิดเป็นอตัราดอกเบี �ยลอยตวัและมีต้นทนุดอกเบี �ยที$สงูกว่า 

รวมถึงการออกตั�วแลกเงินระยะสั �นที$มีอตัราดอกเบี �ยตํ$า เพื$อให้สามารถควบคุมต้นทุนอตัราดอกเบี �ยของบริษัทให้อยู่ในระดบั

เหมาะสม 

สําหรับความเสี$ยงที$อาจส่งผลกระทบต่อการซื �อที$อยู่อาศยัของผู้บริโภคนั �น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื$องจากการกู้

ซื �อบ้านเป็นการกู้ยืมระยะยาว การปรับขึ �นลงของอตัราดอกเบี �ยจึงส่งผลต่อยอดผ่อนชําระรายเดือนไม่มากนกั อีกทั �งผู้บริโภคได้

มีการชําระเงินดาวน์ไปแล้วส่วนหนึ$ง นอกจากนี � บริษัทก็สามารถจดัข้อเสนอพิเศษด้านอตัราดอกเบี �ยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 
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อีกทั �งการมีสินค้าหลายระดบัราคาซึ$งเน้นที$กําลงัซื �อจริงของผู้อยู่อาศยัจริงเป็นหลกั ก็เป็นส่วนที$ช่วยลดผลกระทบของความผนั

ผวนของอตัราดอกเบี �ยที$มีต่อผู้ซื �อด้วย 

 

 

3.3.2   ความเสี�ยงจากการท ี�บริษัทต้องดํารงอ ัตราส่วนหนี ;ส ินสุทธ ิต่อ ส่วนของผู้ถือห ุ้นให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี�
ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธ ิฯ   

 บริษัทมีหน้าที$ตามข้อกําหนดสิทธิที$จะต้องดํารงหนี �สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน }:s เท่า เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที$ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ �.y หน้าที$ที$ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ ข้อ �.y.ss เงื$อนไขทางการเงิน  ระบใุห้หนี �สินสทุธิที$
นํามาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั$วคราว และเงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ �าประกัน 
สําหรับหุ้นกู้  ข้อ s) – �) ได้แก่ 

1) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ y/y��� ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. y��} ที$ผู้ออกหุ้น
กู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด   

2) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ s/y��w ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. y��}  
3) หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ y/y��w ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. y��} ที$

ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 
4) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ }/y��w ชดุที$ s ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. y��z 
5) หุ้นกู้ชนิดทยอยชาํระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จาํกดั (มหาชน) ครั �งที$ }/y��w ชดุที$ y ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. y��z 
6) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ s/y��s ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. y��z 
7) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ y/y��s ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. y��� 
8) หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ s/y��y ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. y��z 

ซึ$งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้กอ่นครบกําหนดไถถ่อน 

 และบริษัทมีหน้าที$ตามข้อกําหนดสิทธิที$จะต้องดํารงหนี �สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน }:s เท่า เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที$ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ �.y หน้าที$ที$ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ ข้อ �.y.sy เงื$อนไขทางการเงิน ระบุให้หนี �สินสทุธิที$
นํามาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั$วคราว และเงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ �าประกัน 
สําหรับหุ้นกู้  ข้อ �)-t) 

 และบริษัทมีหน้าที$ตามข้อกําหนดสิทธิที$จะต้องดํารงหนี �สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน }:s เท่า เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที$ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ t.y หน้าที$ที$ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ ข้อ t.y.sy เงื$อนไขทางการเงิน ระบุให้หนี �สินสทุธิที$
นํามาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั$วคราว และเงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ �าประกัน 
สําหรับหุ้นกู้  ข้อ u) 

 ณ วนัที$ }s ธันวาคม พ.ศ. y��y บริษัทดํารงอตัราส่วนหนี �สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ y.�y เท่า สําหรับหุ้นกู้  
ข้อ s) - u) ตามหน้าที$ในข้อกําหนดสิทธิฯข้อ �.y.ss ข้อ �.y.sy และ ข้อ t.y.sy ของหุ้นกู้ในแต่ละรุ่น 
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   อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดังนี �คือ 1) แผนเพิ$มทุน 2) แผนการชําระคืนหนี �สถาบัน
การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี �ทั �งระยะสั �นและหรือระยะยาวบางส่วน เพื$อดํารงอตัราส่วนดงักล่าว และบริษัท
ยงัมีนโยบายที$จะรักษาสดัส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และ โครงสร้างเงินทนุให้อยู่ในระดบัที$เหมาะสม 
a.u   ความเสี�ยงในเรื�องการมีผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูลพรเจริญชยัศิลป์ จะถือ
หุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 46.2 และร้อยละ 19.6 ตามลําดบั ซึ$งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ทั �งสองกลุ่มนี �มีการรวมตวักัน
เกิดขึ �นจะสามารถควบคุมเสียงของที$ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกินครึ$งหนึ$ง ไม่ว่าจะเป็นเรื$องการแต่งตั �งกรรมการ หรือ การขอมติใน
เรื$องอื$นที$ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที$ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรื$องกฎหมายหรือ ข้อบงัคบับริษัท ที$กําหนดต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 
ของที$ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันั �น ผู้ ถือหุ้นรายอื$น จึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื$อตรวจสอบ และถ่วงดลุเรื$องที$ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่เสนอได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิที$ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งมั$นในการดําเนิน
ธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี (Good Corporate Governance)มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส มีหลกัการอนมุตัิรายการระหว่างกนั ซึ$งบคุคลที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนมุตัิรายการที$
เกี$ยวกับตนได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการพิจารณากลั$นกรองให้ความเห็นก่อนทํารายงานดังกล่าวเพื$อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที$ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื$อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
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4. ทรัพย์สินท ี�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินของบริษทัฯ 

สินทรัพย์สําคญัของบริษัท ได้แก่ ที$ดินในโครงการต่าง ๆ รวมทั �งสินทรัพย์ที$ใช้ในการดําเนินงานประเภทที$ดิน อาคาร
และอปุกรณ์สทุธิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 
1) ที$ดินคงเหลือในโครงการต่าง ๆ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 โดยระบุรายละเอียดโครงการ สถานที$ตั �ง  เป็นไปดงั

ตารางต่อไปนี � 
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ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

เอ สเปซ เกษตร 
สวนา 7 ไร่  
ที$ดินโครงการในอนาคต 

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

10-0-54.5 172 198 

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

ณ วนัที$ 20 ธ.ค. 2561 

- 

เอ สเปซ ไอ.ดี. (บางส่วน) 
 
ถนนดินแดง  แขวงห้วยขวาง  เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 

2-1-31.6 222 250 
บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน  

ณ 20 พ.ย. 62 
- 

สวนา 4 
 

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

21-0-65.90 391 615 
บจก. ริช แอพไพรซลั 
ณ. 31  ม.ค. 2562 

201 

อารียา แมนดารีน่า เอกมยั-รามอินทรา 
ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

10-0-75.2 311 385 
บจก. เรียล เอสเตท แอพเพรซลั 

ณ. 29 เม.ย. 2561 
177 

แมนดารีนา 
เอ สเปซ เพลย์ 

ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 

0-2-38.56 13 21 
บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน  

ณ. 30  ธ.ค. 2559 และบจก.แอดวานซ์ แอพไพร
ซลั ณ วนัที$ 20 ธ.ค. 2561 

- 

เดอะ คลัเลอร์ส ติวานนท์ 
ที$ดินโครงการในอนาคต 

ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 3-0-40.9 40 50 

บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากดั 
ณ วนัที$ 30 ธ.ค. 2557 และ บจก. แอดวานซ์ 

แอพไพรซลั ณ วนัที$ 25 ธ.ค. 2559  
และ 29  ธ.ค. 2560 

- 
 
 
 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 49 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

เมทโทร (เกษตร) 
เดอะพาร์ที บาย อารียา 

ถนนวดัลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

8-3-27 533 656 
บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ วนัที$ 23 ธ.ค. 

2560, บจก. เอเจนซี$ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
ณ วนัที$11 พ.ค. 2561 

241 

เดอะ คลัเลอร์ส  พรีเมี$ยม บางนา 
 

ถนนคู่ขนาน-วงแหวน แขวงบางพลี
ใหญ่  สมทุรปราการ 

0-0-59.7 4 6 บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ วนัที$ }w ธ.ค. 
2562 

 
- 
 

อารียา โคโม่ บางนา 
 

ถนนคู่ขนาน-วงแหวน แขวงบางพลี
ใหญ่  สมทุรปราการ 

 0-0-60.4 4 6 
บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ วนัที$ }w ธ.ค. 

2562 
- 

 
เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 เฟสy 
 
 

ถนนสขุมุวิท 77 เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 

9-0-87.6 442 520 
บริษัท แปลน แอพไพรซลั จํากดั  

ณ วนัที$ 26 ม.ค. 2562  
- 

เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 (บางส่วน) 
ถนนสขุมุวิท 77 เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 

 148 218 
บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน  

ณ วนัที$ 6 ธ.ค. 2562 
 

- 

เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ (บางส่วน) 
 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ 
อําเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 

2-1-33.8 411 470 
บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน  

ณ วนัที$ 25 ธ.ค. 2562 
 

- 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 50 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

สขุมุวิท 53 
เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา (บางส่วน) 
เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ (บางส่วน) 
เอ สเปซ มี บางนา (บางส่วน) 
เอ สเปซ สขุมุวิท 77 (บางส่วน) 
เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 (บางส่วน) 

ถนนสขุมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

1-1-77.2 888 1,550 

บจก. เอเจนซี$ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ 
วนัที$ 15 พ.ค. 2562 

บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน  
ณ วนัที$ 20 พฤศจิกายน 2562,  วนัที$ 25 

พฤศจิกายน 2562 , วนัที$ 6 ธันวาคม 2562 
 

455 

เอ สเปซ สขุมุวิท 77 
เดอะวิลเลจ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ 
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน) 
ไลฟ์สไตล์คลบั เกษตร-นวมินทร์ 

ถนนสขุมุวิทtt แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ  
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย, 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 

6-3-39.5 317 380 

บจก. เอเจนซี$ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ 
วนัที$ 12 ก.พ. 2562, 13 ก.พ. 2562, 14 ก.พ. 

2562    บจก. เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส 
วนัที$ 29 ธันวาคม 2561 

- 

เดอะวิลเลจ คอทเทจ 
กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์  
เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์  
เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก-ราช
พฤกษ์ 
เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 

ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย, 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 
 
 
 
 
 

218-3-66.8 743 957 

บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั ,  

บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซลั ณ วนัที$ 3 มี.ค. 
2557 และ 27 ก.ย. 2556 , บริษัท แอดวานซ์ 

แอพไพรซลั จํากดั ณ วนัที$ 20 ธ.ค. 2561, 5 ก.พ. 
2562, 30 ธ.ค. 2562 และ บจก. เอเจนซี$ ฟอร์
เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ ณ วนัที$ 18 ก.พ. 2562 

66 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 51 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก - ราช
พฤกษ์ y  
เดอะ วิลเลจ  กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ y 
เดอะ คลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ y 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม กาญจนาภิเษก - ราช
พฤกษ์ } 
เดอะ คลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ } 
เดอะ คลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ z 
เดอะ วิลเลจ  กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3 
ที$ดินโครงการในอนาคต 

 
 

เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ s 
(บางส่วน) 
เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ y  
(บางส่วน) 

ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรุี 

18-3-82.10 13 25 
บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซลั ณ วนัที$ 15 ม.ค. 

2559   , 15 ก.พ. 2562 
- 

อารียา โคโม่ วงแหวน – รามอินทรา (บางส่วน) 
เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – รามอินทรา 2 
(บางส่วน) 

สเุหล่าคลองหนึ$ง ซ. 15 ถนนสเุหล่า
คลองหนึ$ง แยกจาก ถนนหทยั
ราษฎร์กรุงเทพมหานคร 

39-0-5.8 86 110 
บจก. เซ้าท์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชั$นแนล  

ณ 3 มี.ค. 2557 
- 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 52 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

อารียา โคโม่ วงแหวน – รามอินทรา (บางส่วน) 
เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – รามอินทรา 2 
(บางส่วน) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน) 
เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ y 
(บางส่วน) 

สเุหล่าคลองหนึ$ง ซ. 15 ถนนสเุหล่า
คลองหนึ$ง แยกจาก ถนนหทยั
ราษฎร์กรุงเทพมหานคร 
ตําบลละหาร อําเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบรุี 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย, 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 

4-3-85.2 85 99 
บจก. อลัทิมา แอพไพรซลั  

ณ 2 ส.ค. 2561 
- 

เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์  2 
(บางส่วน) 
อารียา โคโม่ วงแหวน – ราชพฤกษ์ (บางส่วน) 
ที$ดินโครงการในอนาคต 

ตําบลละหาร อําเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบรุี 
 

28-2-95.7 270 360 
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซลั จํากดั  

ณ วนัที$ 17 เม.ย. 2558 
- 

เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม บางนา - วงแหวนฯ                                                    
อารียา บริกก์ บางนา – วงแหวนฯ y   

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 33-0-01.8 30 50 
บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั 

ณ วนัที$ 25 ก.ย. 2557,  
- 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 53 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

ที$ดินโครงการในอนาคต บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน  
ณ วนัที$ 21 กนัยายน 2558 

 

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

เขตรังสิต คลอง z กรุงเทพฯ 20-3-98.40 155 270 
บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากัด ณ วนัที$       

16 ต.ค. 2558 
- 

เดอะ วิลเลจ หทยัราษฎร์ -วงแหวนฯ 
แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร 

 25-1-27.3 237  305 
บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน                   

ณ วนัที$ 11 กรกฎาคม 2560 
88 

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

ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา   
จงัหวดัปทมุธานี 

77-1-87.9 618 759 
บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน                   

ณ วนัที$ 9 พ.ย. 2559 
63 

อารียา โคโม่ บางนา วงแหวน y 
เดอะ คลัเลอร์ บางนา วงแหวน y 
ที$ดินโครงการในอนาคต 

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี,
บางพลี(บางพลีใหญ่) จงัหวดั
สมทุรปราการ 

30-2-05.7 194 260 
บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน                     

ณ วนัที$ 23 ก.พ. 2560 
- 

เดอะ วิลเลจ  บางนา วงแหวน } 
เดอะ คลัเลอร์ บางนา วงแหวน 3 

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี,
บางพลี(บางพลีใหญ่) จงัหวดั

51-2-23 580 663 
บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชั$นแนล จํากัด 

 ณ 19 ต.ค. 2560, 12 มี.ค. 2561 
159 



        บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)        

 

- 54 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

เดอะ คลัเลอร์ บางนา วงแหวน 4 
ที$ดินโครงการในอนาคต 

สมทุรปราการ 

อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา วงแหวน  
ที$ดินโครงการในอนาคต 

ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

40-0-02.5 397 541 
บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากัด  
ณ วนัที$ 2 มี.ค. 2561, 27 มิ.ย. 2561 

74 

เอ สเปซ เมกา 
 

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

4-1-16.1 615 652 
บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน                      

ณ วนัที$   9 ต.ค. 2560 
352 

เอ สเปซ เมกา 2 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

3-2-0 245 275 
บจก. เอเจนซี$ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ 

วนัที$ 20 ก.พ. 2561 
102 

ที$ดินโครงการในอนาคต โซนพทัยา 
ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรุี 

37-2-49.9 226 250 
บจก. โกร เอสทิเมชั$น 
ณ วนัที$ 29 ก.ย. 2560 

158 

หมู่บ้านอารียา สวนา 3 
ดิ เอวา  เรสซิเดนซ์ (ส่วนที$เหลือ) 
ที$ดินโครงการในอนาคต โซนลาดปลาเค้า 

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ, 
ถนนสขุมุวิทtt (ซอยอ่อนนชุ) แขวง
สวนหลวง, เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร, 
ถนนวดัลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

58-3-53.82 1,350 1,971 

บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชั$นแนล จํากัด 
 ณ 25 ธ.ค. 2560, บจก. เอเจนซี$ ฟอร์ เรียล

เอสเตท แอฟแฟร์ส ณ วนัที$ 24 ก.พ. 2560 และ 
บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย อินเตอร์เนชั$นแนล จํากัด  

ณ 25 ธ.ค. 2560 

1,5003 

อารียา โคโม่ ลาดกระบงั-สวุรรณภมูิ ถนนร่วมพฒันา แขวงขมุทอง เขต 100-0-0.2 955 2,311 บจก. เอเจนซี$ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส                    2,0004 
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ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

อารียา บษุบา ลาดพร้าว – เสรีไทย 
อารียา โคโม่ วงแหวน – ราชพฤกษ์ (บางส่วน) 
เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี$ยม วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน) 
เดอะ คลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์  2 
(บางส่วน) 
เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ y   
เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ (บางส่วน) 
พิคเดลี$ 
เมทโทร เกษตร VIP 
คลบัเฮ้าส์ ติวานนท์, กาญจนาภิเษก-ราช
พฤกษ์ 
ที$ดินโครงการในอนาคต 

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
ถนนเสรีไทย ตําบลคลองกุ่ม อําเภอ
บงึกุ่ม กรุงเทพฯ 
ถนนคู่ขนาน-วงแหวน แขวงบางพลี
ใหญ่  สมทุรปราการ, ถนนบางบวั
ทอง-สพุรรณบรุี (ทล.}zw) ตําบลละ
หาร อําเภอบางบวัทอง จงัหวดั
นนทบรุี 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรุี 
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ 
อําเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 
ถนนวดัลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 

ณ วนัที$ 15 ก.พ. 2562, บจก. แอดวานซ์ แอพ
ไพรซลั ณ วนัที$ y� ธ.ค. y��s, 30 ม.ค. 2562, 

12 ก.พ. 2562, 26 ก.พ. 2562 
 

ที$ดินหน้าโครงการดิเอวา เรสซิเด้นท์ 
ที$ดินหลงัโครงการ พิคาเดลี$ 

ถนนสขุมุวิทtt (ซอยอ่อนนชุ) แขวง
สวนหลวง, เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

12-0-38.2 361 739 
บจก. เอเจนซี$ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ 
วนัที$ 24 ก.พ. 2560, บจก. กรุงสยามประเมิน

ค่าทรัพย์สิน วนัที$ su กมุภาพนัธ์ 2562 
355 
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ชื�อโครงการ ท ี�ต ั ;งโครงการ 
เนื ;อท ี�คงเหลอื

ท ั ;งหมด  
(ไร่) 

มูลค่าท ี�ด ินและต้นทนุ
พ ัฒนาที�ดนิคงเหลอืตาม

บัญชี  
ณ. 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมินท ี�ด ิน
1 ณ. 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเมินโดย 
วันท ี�ประเมิน 

เงนิกู้คงเหลือ 
ณ. 31 ธ.ค. 

2562 
(ล้านบาท) 

ที$ดินโครงการในอนาคต 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรุี 

100-3-58.5 400 355 
บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากัด ณ วนัที$         

30 ม.ค. 2562 
125 

เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยัราษฎร์ 
ถนนสเุหร่าคลองหนึ$ง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพหมานคร 

16-1-11.4 167 203 
บจก. เอเจนซี$ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ณ 

วนัที$ ss พ.ค. 2561 
113 

อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ 3 
ที$ดินในอนาคต (เฟส 13.1) 

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  จ.
สมทุรปราการ 

24-1-17.6 211 250 
บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากัด ณ วนัที$         

u มี.ค. 2562 
155 

รวมมูลค่าโครงการ/สินทรัพย์ท ั ;งสิ ;น  11,834 16,730  6,3842 

 
หมายเหต ุ:     sราคาประเมินเป็นราคาที$ที$ปรับมาจากราคาประเมนิที$ดิน ตามที$ผู้ประเมินราคาได้ประเมินตามสภาพ ณ วนัประเมิน ด้วยค่าพฒันาที$จา่ยเพิ$มตั �งแตว่นัที$ประเมินจนถงึวนัที$ 31 

ธันวาคม 2562 หกัด้วยมลูคา่ที$ดนิที$โอนให้ลกูค้าแล้วตามราคาประเมินที$ปรับใหม ่
yเงินกู้คงเหลือหมายถึงหนี �สินที$มภีาระดอกเบี �ยคงเหลือของบริษัทจากการนําสินทรัพย์ที$ระบใุนตารางดงักล่าวไปใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับสินเชื$อธนาคาร และหุ้นกู้  เงินกู้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 ในตารางไม่เท่ากบัมลูคา่เงินกู้คงเหลือ ณ วนัที$ ณ 31 ธันวาคม  2562 ในงบการเงินของบริษัท  เนื$องจากรวมเงินกู้ยืมระยะสั �นโครงการจาก
สถาบนัการเงินในรูปตั�วสญัญาใช้เงินจํานวน 200 ล้านบาท เพื$อให้เกิดความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลู ซึ$งรายการตั�วสญัญาใช้เงินดงักล่าวแสดงไว้ในงบการเงนิของ
บริษัท ในรายการเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยมืระยะยาวจากบคุคลอื$น 480 ล้านบาท และมีการรวมหุ้นกู้  3,500 ล้านบาท แต่ไม่
รวมเงินกู้คา่ก่อสร้างสํานกังานใหญ่จํานวน 26 ล้านบาท  
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}เป็นหลกัประกนัหุ้นกู้บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จาํกดั (มหาชน) ครั �งที$ 2/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ.2563 ที$ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด หุ้นกู้มี
มลูค่าคงค้าง 1,500 ล้านบาท 
zเป็นหลกัประกนัหุ้นกู้บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จาํกดั (มหาชน) ครั �งที$ 1/2562 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ.2565 ที$ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด หุ้นกู้มี
มลูค่าคงค้าง 2,000 ล้านบาท 
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2) มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หลกัประเภท ที$ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัท ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 แสดงไว้ใน
ตารางดงัต่อไปนี � 

 
 สินทรัพย์หลกัที$ใช้ในการดาํเนินงาน 

               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สถานที�ต ั ;ง กรรมสิทธ ิ_ 

กรรมสิทธ ิ_ 
กลุ่มบริษทั 

ส่วนที�
ปลอด
ภาระ
ผูกพ ัน 

ภาระผูกพ ัน
เป็น

หลักประกัน
กับสถาบนั

การเงนิ 

ภาระผูกพ ัน 
ตามสัญญา
เช่าการเงนิ 

ราคาทุน 
สุทธ ิ

 

ที$ดิน ถนนเกษตร-นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 สถาบนัการเงิน  108 - 108 

ที$ดินคลบัเฮ้าส์ โครงการตา่งๆ บริษัทและบริษัทย่อย/  
สถาบนัการเงิน 

14 168 - 182 

อาคารและงานระบบ โครงการตา่งๆ บริษัทและบริษัทย่อย/
สถาบนัการเงิน 

2 24 - 26 

อาคารคลบัเฮ้าส์และ
อาคารชั$วคราว 

สํานกังานใหญ่ บริษัทและบริษัทย่อย 8 - - 8 

เครื$องตกแตง่ ติดตั �งและ
เครื$องใช้สํานกังาน 

สํานกังานใหญ่และ
โครงการตา่ง ๆ 

บริษัทและบริษัทย่อย 46 - - 46 

เครื$องจกัรและเครื$องมือ
ก่อสร้าง 

สํานกังานใหญ่และ
โครงการตา่ง ๆ 

บริษัทและบริษัทย่อย 22 - - 22 

ยานพาหนะ โครงการตา่งๆ สถาบนัการเงิน - - 20 20 
รวม   92 300 20 412 

 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื$อวนัที$ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท (“ผู้ เช่า”) ทํา
สัญญาเช่าเพื$อเช่าที$ดิน (“ทรัพย์ที$เช่า”) จากคณะกรรมการของบริษัทสอง ท่าน (“ผู้ ให้เช่า”) เพื$อนํามาก่อสร้างอาคาร
สําหรับใช้เป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท สญัญาเช่านี �มีระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที$จดทะเบียนการเช่า 

  ณ ปัจจบุนั บริษัทและผู้ ให้เช่าที$ดินที$ตั �งสํานกังานใหญ่ได้มีข้อสรุปเป็นการชดัเจนว่าผู้ ให้เช่าและผู้ เช่ายินยอมตก
ลงต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 10 ปี ส่วนเรื$องการกําหนดราคาค่าเช่าในปีที$ 11 ถึงปี ที$ 20 จะตกลงค่าเช่ากันใหม่ใน
ราคาตลาดหรือราคาที$เหมาะสมต่อไป และหากผู้ เช่าประสงค์ที$จะเช่าที$ดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าตามที$ระบุในบนัทึกข้อตกลง เมื$อครบกําหนดอายุการเช่าหรือครบกําหนดอายุสญัญาเช่าที$จะได้มีการต่ออายุกัน
ออกไปไม่ว่ากี$คราวก็ตาม หรือสญัญาได้เลิกกนัโดยความผิดของผู้ เช่า  ผู้ เช่าจะต้องจดัการทรัพย์ที$เช่าให้กลบัคืนสภาพเดิม
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เสมือนก่อนมีการเช่า และจะต้องรื �อถอนสิ$งปลกูสร้างทั �งหมดที$สร้างบนทรัพย์ที$เช่า หากครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ เช่าไม่
รื �อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกไป หรือรื �อถอนและขนย้ายทรัพย์สินยงัไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดงักล่าว ผู้ เช่าตกลงให้สิ$ง
ปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นส่วนควบของที$ดินทรัพย์ที$เช่ารวมถึงทรัพย์สินที$อยู่ในสิ$งปลูกสร้างและในทรัพย์ที$เช่าตกเป็น
กรรมสิทธิ|ของผู้ ให้เช่าทนัทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี �หากผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์รับสิ$งปลกูสร้างดงักล่าวไว้ ผู้ เช่ายัง
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่ารื �อถอนสิ$งปลกูสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามที$ระบใุนบนัทึกข้อตกลง  

การยินยอมต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 10 ปี มีวัตถุประสงค์เพื$อให้เกิดความชัดเจนและประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี$ยนแปลงเงื$อนไขและอายุสญัญาเช่าของสญัญาเช่าดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัท กล่าวคือ ตวัเลขในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 จนถึงงบการเงินรวมประจําปี 2558 ตวัเลขยงัคง
เดิม เพียงแต่การจดัประเภทรายการจะเปลี$ยนแปลงไปโดย ณ วนัที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
อาคารสทุธิ จํานวน 153.41 ล้านบาท และ 161.96 ล้านบาท ในหมวดที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้ถูกจดัประเภทรายการ
ใหม่ (Reclassify) เป็น อาคารบนที$ดินเช่า ทั �งนี �การปรับปรุงรายการดังกล่าว บริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว ณ วนัที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ยอดรวมของสินทรัพย์รวมจํานวน 12,861.19 ล้านบาท และ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 จํานวน 11,956.52 ล้านบาท ยงัคงเท่าเดิม  

อย่างไรก็ตามรายการอาคารบนที$ดินเช่าจะถูกเปลี$ยนชื$อเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - อาคารบนที$ดินเช่าโดยยอด
ยงัคงเดิม และค่าเสื$อมราคาของอาคารบนที$ดินเช่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะถูกแก้ไขชื$อบญัชีใหม่เป็น ค่าเช่า 
ทั �งนี �รายการดงักล่าวจดัอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร อนึ$งตวัเลขในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 บริษัทได้บนัทึกค่าตดัจําหน่ายอาคารบนที$ดินเช่าด้วยรายการค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน จํานวน 8.55 
ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามลําดบั แต่เปิดเผยเป็นค่าเสื$อม
ราคาในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที$ 14 หากมีการแก้ไขปรับปรุงรายการเป็นรายการค่าเช่า ยอดรวมของค่าเสื$อม
ราคาและค่าตดัจําหน่ายจะลดลงจากจํานวน 50.13 ล้านบาท เป็น 41.58 ล้านบาท ณ วนัที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
ยอดรวมจะลดลงจากจํานวน 40.22 ล้านบาท เป็น 33.02 ล้านบาท ณ วันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ลดลงด้วยการ
ปรับปรุง (Reclassify) ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สินเป็นรายการค่าเช่าจํานวน 8.55 ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท 
ตามลําดบั ส่วนรายการค่าเช่าจะถกูเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ$มขึ �นด้วยจํานวนปรับปรุง ทั �งนี �กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2558 จํานวน 216.69 ล้านบาทและสําหรับปี 2557 จํานวน 44.25 
ล้านบาท ยงัคงเท่าเดิม  

 ณ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - อาคารบนที$ดินเช่า ได้ถูกเปิดเผยด้วยชื$อบัญชีหมวด “ค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้า” ตามงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2559 ยอดรวม 144.87 ล้านบาท ปรับลดลงจาก 153.41 ล้าน
บาท ณ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยรายการค่าใช้จ่ายตดัจ่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน ซึ$งเปิดเผยเป็นค่าตดัจําหน่ายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที$ 14 และรวมอยู่ในรายการค่าเสื$อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร หากมี
การแก้ไขปรับปรุงรายการเป็นรายการค่าเช่า ยอดรวมของค่าเสื$อมราคาและค่าตดัจําหน่ายจะลดลงจากจํานวน 53.38 
ล้านบาท เป็น 44.83 ล้านบาท ณ วันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และยอดรวมจะลดลงจากจํานวน 50.13 ล้านบาท เป็น 
41.58 ล้านบาท ณ วันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ลดลงด้วยการปรับปรุง (Reclassify) ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้
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ทรัพย์สินเป็นรายการค่าเช่าจํานวน 8.55 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนรายการค่าเช่าจะถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเพิ$มขึ �นด้วยจํานวนปรับปรุง ทั �งนี �กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2559 จํานวน 
263.34 ล้านบาทและสําหรับปี 2558 จํานวน 216.69 ล้านบาท ยงัคงเท่าเดิม  

 
ทั �งนี �ในงบการเงินสําหรับปีสิ �นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทได้แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื$อง

นโยบายการบัญชีที$สําคัญในหัวข้ออาคารบนที$ดินเช่า เปลี$ยนเป็น “ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า”และตัดจําหน่ายตามอายุของ
อาคารบนที$ดินเช่าที$คาดว่าจะให้ประโยชน์ 20 ปี” แล้ว แต่จะเปิดเผยรายการตดัจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าเช่า 
(Reclassify) รายการบญัชีให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที$เป็นที$ยอมรับกนัโดยทั$วไป
ในงบการเงินประจําปี 2560   

4.2 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อย  
 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที$เกี$ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักและธุรกิจที$เอื �อประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท หากมีธุรกิจใดที$น่าสนใจและมีผลตอบแทนดี บริษัทก็อาจพิจารณาเข้าลงทุน โดยการเข้าลงทุนดังกล่าว
จะต้องคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนที$เหมาะสม ตามแต่ประเภทของธุรกิจนั �นๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นสําคญั 
 ในปี 2547 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท อารียา เซอร์วิส จํากัด เป็นจํานวน sw ล้านบาท โดยมี
วตัถุประสงค์เพื$อให้บริการหลงัการขายด้านอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งนี �เพราะบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของลกูค้าในความ
ต้องการที$จะได้รับการบริการจากบคุลากรซึ$งได้มาตรฐาน 
 ในปี 2550 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีก s แห่ง คือ บริษัท วัน อัพ จํากัด เป็นจํานวนเงิน t ล้านบาท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื$อให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้วยวิวฒันาการที$ทนัสมยัให้กบัโครงการต่างๆของบริษัทและลกูค้าทั$วไป   
 ในปี 2551 บริษัทได้ซื �อหุ้นสามญัของบริษัทวนัอพั จํากดั จากบริษัท เอส. ไลท์ คอนกรีต จํากัด ทําให้บริษัทถือหุ้น
ของบริษัทวนัอัพ จํากัด เพิ$มเป็นร้อยละ ��.�� โดยที$ชําระค่าหุ้นครบจํานวนรวม �w ล้านบาทเต็มจํานวนทุนจดทะเบียน
แล้ว 

นอกจากนั �นบริษัทได้ลงทุนเพิ$มในบริษัทย่อย y แห่งใหม่ คือ บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จํากัด และบริษัท 
คลูสเปซ จํากัด เพื$อเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน และรองรับการขยายตวัของบริษัท ทั �งนี �เมื$อวนัที$ 17 กมุภาพนัธ์ 2552
บริษัท คลูสเปซ จํากดั ได้เปลี$ยนชื$อใหม่จากเดิม บริษัท อารียา ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 

ในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง จํากัด เพื$อเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และรองรับการขยายตวัของบริษัทเพิ$มเติม 
             ในปี 2553 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ชิลล์สเปซ จํากัด เพื$อเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และรองรับการขยายตวัของบริษัทเพิ$มเติม 
             ในปี 2557 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อารียา คอนวิเนี$ยน สโตร์ จํากดั เพื$อขยายไปยงัธุรกิจ
ค้าปลีก 
             ในปี 2558  ไม่มี  
             ในปี 2559  ไม่มี  
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             ในปี 2560 บริษัท อารียา คอนวเินี$ยน สโตร์ จํากดั เปลี$ยนชื$อเป็น บริษัท  อารียา ฮอลพิทอลลิตี � จํากดั เพื$อทํา
ธุรกิจร้านอาหารและบริการ 

ในปี 2561  ไม่ม ี
วนัที$ 2 เมษายน 2562  ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที$  4/2562 มีมติอนมุตัิการจดัตั �งบริษัทย่อยใหม่ 

จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท สนุทรียา เรสซิเดนซ์ จาํกดั เพื$อรองรับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื$อเช่า ทนุจดทะเบียน 
1,000,000 บาท และ บริษัท สนุทรียา เลเชอร์ จํากดั  เพื$อรองรับธุรกิจโรงแรม และบริการอื$นๆ ทนุจดทะเบียน 1,000,000 
บาท 
 วนัที$ 12  ธันวาคม 2562 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที$  8/2562 มติอนมุตัิการจดัตั �งบริษัทย่อยใหม่ จํานวน 
3 บริษัท คือ บริษัท เมกา สเปซ 1 จํากดั เพื$อรองรับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทนุจดทะเบียน 
1,000,000 บาท , บริษัท เมกา สเปซ 2 จาํกดั เพื$อรองรับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทนุจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท, และ บริษัท  มอร์โรว์ 1 จํากดั เพื$อรองรับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม  
ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
 
 

5. ข้อพ ิพาททางกฎหมาย 
            

    ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีที$อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ที$มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น รวมทั �งไม่มีคดีที$มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนยัสําคญัที$ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี �สินที$อาจเกิดขึ �นจากการถูกบริษัทอื$นและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องรวมห้าคดี 
จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอื$นๆ โดยมีทุนทรัพย์ที$ฟ้องร้องและอาจเรียกได้เป็นจํานวนเงิน 
185.37 ล้านบาท ขณะนี �คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมีสี$คดีที$ศาลชั �นต้นได้พิพากษาให้บริษัทชําระ
เงินเป็นจํานวนเงินรวม 17.91 ล้านบาท ซึ$งบริษัทอยู่ระหว่างอทุธรณ์คําพิพากษา 

 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัท คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที$เป็นสาระสําคัญ ดังนั �น บริษัทจึงไม่ได้บันทึก
ประมาณการหนี �สินสําหรับผลเสียหายที$อาจจะเกิดขึ �นจากคดีดงักล่าวไว้ในงบการเงิน 
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6.ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 
 

 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “อารียา”) ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทจดัสรรที$ดินเพื$อขาย และรับจ้างปลกูสร้างบ้านซึ$งเป็นโครงการบ้านเดี$ยว และขายบ้านสร้างก่อนขาย ทั �งบ้านเดี$ยว 
คอนโดมีเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ รวมไปถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง บริษัทยงัให้
ความสําคญัในการพฒันาโครงการที$พกัอาศยัที$มีความครบวงจร จึงได้เริ$มมีการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้า
หรือคอมมิวนิตี �มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรมซึ$งปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการดําเนินการ
อยู่รวมทั �งสิ �น 57 โครงการ (ไม่รวมคอมมิวนิตี �มอลล์) โดยกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ที$ทํางานมาแล้วระยะหนึ$งประกอบกบัมี
ตําแหน่งหน้าที$การงานที$ดี หรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือทําวิชาชีพอิสระ และมีความต้องการที$อยู่อาศัยในเขตเมือง เป็น
โครงการที$มีความทนัสมยั มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู ซึ$งหากรวมทุกโครงการของบริษัทจะมีมลูค่าโครงการรวมทั �งสิ �น 
41,979 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการคอมมนิูตี �มอลล์) 

 
ชื$อบริษัท : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) 
   
ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
   
ที$ตั �งสํานกังานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

10310 
   
ทะเบียนบริษัทเลขที$ : 0107546000431 
   
โฮมเพจบริษัท : http://www.areeya.co.th/ 

ข้อมลูเพิ$มเติมเกี$ยวกบัโครงการคอนโดมีเนียม    
ข้อมลูเพิ$มเติมเกี$ยวกบัโครงการทาวน์เฮ้าส์ เดอะ คลัเลอร์ส  
ข้อมลูเพิ$มเติมเกี$ยวกบัโครงการวลิเลจทาวน์  
ข้อมลูเพิ$มเติมเกี$ยวกบัโครงการบ้านเดี$ยว  
ข้อมลูเพิ$มเติมเกี$ยวกบัโครงการคอมมิวนิตี �มอลล์ www.pickadailybkk.com 
ข้อมลูเพิ$มเติมเกี$ยวกบับริการรับฝากซื �อ/ขาย/เชา่ www.areeyaagent.com  

 
โทรศพัท์ : 02-798-9999, 1797 

โทรสาร : 02-798-9990 
   

ทนุจดทะเบียน : หุ้นสามญั 1,200,000,000 หุ้น มลูค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียน
ทั �งสิ �น 1,200,000,000 บาท ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562  
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ทนุที$เรียกชาํระแล้ว : 980,000,000 บาท (ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 ) 

   
ผู้สอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  

stu อาคารธรรมนิติ ชั �น �-t ซอยเพิ$มทรัพย์(ประชาชื$นyw) 
ถนนประชาชื$น บางซื$อ กรุงเทพมหานคร swuww 
โทรศพัท์ w2-596-0500 โทรสาร 02-595-0567 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
 

: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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 

ที$ปรึกษาทางกฎหมาย : สํานกังานกฎหมายคณุธรรมทนายความ  
72/2-3 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั ซอยธรรมนญูสขุ  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02-274-7529-30 โทรสาร 02-274-7638 

 
สถาบนัการเงิน 
ที$ติดต่อเป็นประจํา 

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
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บุคคลอ้างอ ิงอ ื�นๆ    
นายทะเบียน    

- หุ้นสามญั 

- หุ้นกู้   

:        

ชื$อหุ้นกู้  

 

นายทะเบียน 

หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ 2/2559 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2563 ที$ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้กอ่น
ครบกําหนด 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ 1/2560 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2563 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หุ้นกู้มีประกนัของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ 
2/2560  ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 ที$ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่
ถอนได้ก่อนครบกําหนด  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ 3/2560 
ชดุที$ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

หุ้นกู้ชนิดทยอยชาํระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จาํกดั 
(มหาชน) ครั �งที$ 3/2560 ชดุที$ 2 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จาํกดั (มหาชน) ครั �งที$ 1/2561 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ 2/2561 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ 
1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ$งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน” 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที$มีลกัษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื$อเลิกบริษัทซึ$งผู้ออกหุ้นกู้มี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด และมีสิทธิเลื$อนชําระดอกเบี �ยโดยไม่มี
เงื$อนไขใดๆ ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที$ 
2/2562 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือห ุ้น 
 

 
7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือห ุ้น 
  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ชําระแล้วจํานวน 980,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,200,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
7.2 ผู้ถือห ุ้น 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  รายชื�อและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที�ปรากฏในสมดุจดทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท (จํานวนหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ยงัคงมีจํานวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดงันี 9 
 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

ลําดับ ช ื�อผู้ถือห ุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มตระกลูเลาหพนูรังษี1 452,928,096 46.2 
2 กลุ่มตระกลูพรเจริญชยัศิลป์ 191,859,200 19.6 
3 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. .LTD. 60,000,000 6.1 
4 นางสาว ฐิติพร  อศัวรักษาวงศ ์ 48,835,000 5.0 
5 นางสาวกลัญา  ศรีเสมอ 48,868,900 5.0 
6 นางพชัรนนัท์  ภิญโญชยัอนนัต ์ 46,350,000 4.7 
7 นายฐกร  นิติปัญญาวฒุ ิ 27,450,000 2.8 
8 นายอํานาจ จนัทร์ทนพุงศ ์ 21,179,000 2.2 
9 นายวีรศกัดิS  คนุผลิน 20,000,000 2.0 
10 นางนิภาพฒัน์  โรมรัตนพนัธ์ 19,400,000 2.0 

 รวม 936,870,196 95.6 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 กลุ่มตระกลูเลาหพนูรังษีประกอบด้วย (1) นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจํานวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของทุนที�เรียกชําระ
แล้วของบริษัท และ (2) นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี ถือหุ้นจํานวน 132,031,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของทนุที�เรียกชําระแล้วของบริษัท 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ ื�น 
 ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื�อวนัที� 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือและ/หรือไม่ระบุชื�อ มีและ/หรือไม่มีหลกัประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อย
สิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ�งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศใน
จํานวนเทียบเท่า อตัราดอกเบี 9ยขึ 9นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั 9ง โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั 9งก็ได้ 

 เมื�อวนัที� 11 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และ
ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.95 ต่อปี และมี
กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี   

 เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยที�อตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.85 ต่อปี และมีกําหนดชําระ
คืนภายใน 3 ปี ทั 9งนี 9บริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด โดยได้มีการนําเงินจํานวน 989 ล้านบาท จากการ
ออกหุ้นกู้ครั 9งนี 9 ไปชําระหุ้นกู้ ที�ออกเมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2556 เต็มจํานวน  

 
               ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อ มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ�งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า อัตรา
ดอกเบี 9ยขึ 9นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั 9ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลาย
ชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั 9งก็ได้ 

 เมื�อวนัที� 2 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบชุื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท  โดยมีอัตราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.40 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืน
ภายใน 1 ปี 6 เดือน 3 วนั (ปัจจบุนัได้ไถ่ถอนแล้ว ณ วนัที� 5 ตลุาคม 2559) 

 เมื�อวนัที� 22 ตลุาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท  โดยมีอัตราดอกเบี 9ยคงที�ในปีที� 1ที�ร้อยละ 5.50 ต่อปี และอัตรา
ดอกเบี 9ยคงที�ในปีที� 2-3 ที�ร้อยละ 5.80 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนภายใน 2 ปี 11 เดือน 28 วัน ทั 9งนี 9บริษัท
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั 9งที� 1/2559 วนัที� 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
หรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ�งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวน
เทียบเท่า อตัราดอกเบี 9ยขึ 9นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั 9ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุด
เดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั 9งก็ได้ 
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 เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบชุื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  เป็นเงินรวมประมาณ 1,353.20 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.45 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืน
ภายใน 3 ปี  

 เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  ที�ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด เป็นเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบี 9ย
คงที�ร้อยละ 5.40 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี 11 เดือน 26 วนั  

 เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 646.80 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื�อผู้ ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ2 ปี 9 เดือน โดยมีอตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.0 ต่อปี 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั 9งที� 2/2559 วนัที� 20 ธันวาคม 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่
ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ�งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบี 9ยขึ 9นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั 9ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือ
หลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั 9งก็ได้ 

 เมื�อวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 654.5 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อายุ 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  

 เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ.2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่
ด้อยสิทธิ มีหลกัประกัน อายุ 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
หรือผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

 เมื�อวนัที� 31 ตลุาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 842.3 ล้านบาท ดงันี 9 
1) หุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ3 ปี 5 เดือน 30 วนั โดยมี

อตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256Y จํานวน 634.2 ล้านบาท 
2) หุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทยอยชําระคืนเงินต้น อาย ุ3 ปี 

5 เดือน 30 วนั โดยมีอตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 5.95 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256Y จํานวน 208.1 
ล้านบาท 

 เมื�อวนัที� 19 ตลุาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน Z[\ ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ3 ปี โดยมีอตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 6.05 ต่อปี ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2564 

 เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 166.6 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื�อผู้
ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อายุ 4 ปี โดยมีอัตราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 6.05 ต่อปี ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
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 เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2562 ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้าน
บาท และเมื�อวันที� 1 เมษายน 2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครั 9งที� 1/2562 จํานวน 2,000 ล้านบาท 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ภายใต้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ที�ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

 เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้  จํานวน 2,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ มีหลกัประกัน มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อายุ 2 ปี 6 เดือน 7วัน โดยมีอตัราดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 6.75 ต่อปี 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

 เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�มีลกัษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื�อเลิกบริษัท 
จํานวน 300 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื�อผู้ ถือ ไม่มีหลกัประกนั ไม่แปลงสภาพ ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอตัรา
ดอกเบี 9ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี หรือผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั 9งที� 1/2562 วันที� 19 มีนาคม 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบชุื�อ มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อย
สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ�งออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวน
เทียบเท่า อตัราดอกเบี 9ยขึ 9นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั 9ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุด
เดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั 9งก็ได้ 

หุ้นกู้   

 
 

จํานวนหุ้นกู้  
(หน่วย)  วนัที�ออก  อายหุุ้นกู้   วนัที�ครบกําหนดไถ่ถอน  

อตัรา
ดอกเบี 9ย 

(ร้อยละต่อ
ปี) 

 

 จํานวนเงิน 
(ล้านบาท)  

ครั 9งที� 1/2562 *  2,000,000  1 เมษายน 2562  2 ปี 6 เดือน 
 7 วนั 

 8 ตลุาคม 2564 
หรือไถ่ถอนก่อนครบกําหนด 

 6.75   2,000  

ครั 9งที� 1/2563 *  1,835,500  30 มกราคม 2563  2 ปี  30 มกราคม 2565  6.80   1,836  
             3,836  

  * เป็นหุ้นกู้ชนิดมีประกนั 
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 ห ุ้นกู้และตั)วแลกเงนิท ี�ยังไม่ครบกําหนดชําระ ณ 31 ธนัวาคม 2562 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีห ุ้นกู้  ต ั)วแลกเงนิท ี�ยังไม่ครบกําหนดชําระดังนี 3 ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

1. หุ้นกูข้องบริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน) ครั� งที+ 2/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ที+ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดก่้อนครบกาํหนด 

1,000 

2. หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 1/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2563 654 
3. หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2563 ที�ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

1,500 

4. หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 3/2560 ชดุที� 1 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 
2564 

634 

5.หุ้นกู้ชนิดทยอยชาํระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 3/2560 ชดุที� 2 
ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2562 

146 

6.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 1/2561 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2564 250 
7.หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 2/2561 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 167 
8. หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2564  ที�ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

2,000 

`. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�มีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเมื�อเลิกบริษัทซึ�งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด 
และมีสิทธิเลื�อนชําระดอกเบี 9ยโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั (มหาชน) ครั 9งที� 
2/2562 

300 

10.ตัbวแลกเงินระยะสั 9นของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อยอายไุมเ่กนิ 270 วนั 62 
รวม 6,713 
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7.4 นโยบายการจ่ายปันผล  
 

 คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที�จะเสนอให้ที�ประชมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที�
กฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนั 9นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญ ทั 9งนี 9การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ขึ 9นอยู่กับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมซึ�งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 

  

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั 9น บริษัทไม่ได้กําหนดอตัราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่าง
ใด ทั 9งนี 9ขึ 9นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั 9นๆจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็น
กรณีไป 

  เงินปันผลจ่าย  
พ.ศ. กําไรสุทธ ิต่อหุ้น 

(บาท) 
(บาท/หุ้น) 

 
อ ัตรา (%) 

 
เงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาล 

 
2553 - - - - 
2554* 0.10 0.03 29.92 - 
2555* 0.12 0.04 32.14 - 
2556 0.01 0.03 213.35 - 
2557 0.04 0.03 66.44 - 
2558 0.22 0.04 18.09 - 
2559 0.27 0.05 18.63 - 
2560 0.10 0.04 40.13 - 
2561 - - - - 
2562 - - - - 

* จํานวนหุ้น 758,000,000 หุ้น 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

  
โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั 9งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  
นโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯมีนโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายชื�อ

คณะกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านทาง website ของบริษัทฯ และการเสนอชื�อจากบุคคลอื�น โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้ เสนอ การ
พิจารณาคดัเลือกกรรมการนั 9นจะพิจารณาจาก คณุสมบตัิและประวตัิการทํางานที�เหมาะสมกบัตําแหน่ง และมีความเป็นอิสระ
เพียงพอในการทําหน้าที�กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ ทั 9งนี 9เพื�อให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลที�ดี 

โดยข้อมลูของกรรมการและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทและบริษัทย่อยที�เป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจหลกั และแสดง
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 และ 3 โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที� 30 
มิถนุายน 2562 เป็นดงันี 9 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท 
  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทั 9งสิ 9น 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดับ                  รายชื�อ        ตาํแหน่ง การเข้าร่วม
ประชุม/การ

ประชุมท ั 3งหมด
ของปี 2562 

1 นายวศิิษฎ์   เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 10/10 
2 นายววิฒัน์  เลาหพนูรังษี กรรมการ 10/10 
3 
4 

นางนิภาพฒัน์    
นายทนั                  

โรมรัตนพนัธ์ 
เทียนสวุรรณ 

กรรมการ 
กรรมการ 

9/10 
10/10 

5 นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 10/10 
6 นายวนัชยั  ตนัติกลุ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 
7 นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการอิสระ  10/10 
8 นายสมพล  เทียนสวุรรณ กรรมการอิสระ  10/10 

จาํนวนครั 3งของการประชุมในปี 2562 10 
  
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือชื�อร่วมกับ นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี 
และประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ กรรมการหนึ�งในสองคนนี 9  ลงลายมือชื�อร่วมกับ นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ หรือ นาย
ทนั เทียนสวุรรณ หรือนายอาชวนั  เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันที� 31 ธันวาคม  2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ�งได้รับการแต่งตั 9งจากที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีจํานวนทั 9งสิ 9น 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมท ั 3งหมดของปี 

2562 
1 นายวนัชยั ตนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 14/14 
2 
3 

นายปรีชา 
นายสมพล 

บณุยกิดา 
เทียนสวุรรณ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

14/14 
14/14 

จาํนวนครั 3งของการประชุมในปี 2562 14 
   
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั 9งขึ 9นเพื�อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื�อสอบทานข้อมูลทางการเงินที�
เสนอแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ ที�เกี�ยวข้องอื�น 

คณะกรรมการบริหาร   

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  
ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมท ั 3งหมดของ
ปี 2562 

1 นายวศิิษฎ์ เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการบริหาร 7/11   
2 นายววิฒัน์ เลาหพนูรังษี กรรมการบริหาร 11/11 
3 นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการบริหาร 9/11 
4 นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการบริหาร 11/11 
5 นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการบริหาร 9/11 

จาํนวนครั 3งของการประชุมในปี 2562 11 
 
 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที� และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอํานาจดงักล่าว
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ทํากับบริษัท (ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที�เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ
หลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 
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คณะกรรมการในบริษัทย่อย 
 

 บริษัท อารียา เซอร์วิส จาํกัด  
ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. 
2. 

นายวศิิษฎ์ 
นายววิฒัน์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
  บริษัท วันอ ัพ จาํกัด  

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายววิฒัน์ 
นายวศิิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จาํกัด  
ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. 
2. 

นายววิฒัน์ 
นายวศิิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
บริษัท คูลสเปซ จาํกัด  

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายววิฒัน์ 
นายวศิิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 
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บริษัท ไวต์ลิฟวิง จาํกดั  
ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. 
2. 

นายววิฒัน์ 
นายวศิิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
  บริษัท ช ิลล์สเปซ จาํกัด  

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายววิฒัน์ 
นายวศิิษฎ์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
               บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลติี 3 จาํกดั 

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายวศิิษฎ์ 
นายววิฒัน์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
บริษัท สุนทรียา เรสซ ิเดนซ์ จาํกัด 

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. 
2. 

นายวศิิษฎ์ 
นายววิฒัน์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



        บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน)        

 

- 65 -  
แบบ 56-1 ปี 2562 

บริษัท สุนทรียา เลเชอร์ จาํกัด 
ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. 
2. 

นายวศิิษฎ์ 
นายววิฒัน์ 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการ 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการ 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ 

 
 
 8.2 ผู้บริหาร   

 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทมี จํานวนทั 9งสิ 9น 5 ท่าน ประกอบด้วย  
 

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. นายวศิิษฎ์ เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายววิฒัน์ เลาหพนูรังษี กรรมการบริหาร 
3. นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการบริหาร 
4. นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการบริหาร 
5. นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จดัการสายงานก่อสร้าง 

 
หมายเหต ุ: ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถงึ กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจาก
กรรมการผู้จดัการลงมา ผู้ซึ�งดาํรงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ดํารงตาํแหน่งระดบับริหารรายที�สี�ทกุราย และให้หมายรวมถึงผู้ดาํรง
ตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ที�เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ 9นไป หรือเทียบเท่า
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ผังองค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 3 จาํกัด (มหาชน) 
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กรรมการผู้จ ัดการ  

กรรมการผู้จดัการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์  เลาหพนูรังษี 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั 9งให้ นายอาณัติ  ปิ� นรัตน์ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั 9งแต่วันที� 22 
กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบหลักตามที�กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมทั 9งทําหน้าที�รับผิดชอบในการดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆที�คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
การประชุมผู้ ถือหุ้ น ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง 

 
ทั 9งนี 9 ประวตัิย่อและข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
1. ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 
1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดงันี 9  

(หน่วย : บาท) 
ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวน 

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

นายวิศิษฎ์ 
นายวิวฒัน์ 
นางนิภาพฒัน์ 
นายทนั 
นายอาชวนั 
นายวนัชยั 
นายปรีชา 
นายสมพล 

เลาหพนูรังษี 
เลาหพนูรังษี 
โรมรัตนพนัธ์ 
เทียนสวุรรณ 
เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ 
ตนัติกลุ 
บณุยกิดา 
เทียนสวุรรณ 

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

     - 
     - 
     - 
     - 
     - 

680,000  
680,000  
680,000  

 
 

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ ในรูปเบี 9ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ ส่วนกรรมการที�ดํารงตําแหน่งคณะ
กรรมการบริหารจะมีเงินเดือนประจํา แต่จะไม่ได้รับเบี 9ยประชมุและบําเหน็จกรรมการ 
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 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้ตา่งหาก.ส่วน
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหวัข้อนี 9แล้ว).มีคา่ตอบแทนรวมเงินเดือน.โบนสัและเงินสมทบกองทนุสํารองเลี 9ยงชีพรวม
ทั 9งสิ 9น 72.5 ล้านบาท   
 

 2. ค่าตอบแทนอื�น 
     -ไม่มี-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน)        

 

 - 65 -  
แบบ 56-1 ปี 2562 

8.5 บุคลากร  
 

บริษัทมีพนักงานทั 9งหมด [mY คน (บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ข้อมลู ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2562 โดยใน ปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน จํานวนทั 9งสิ 9น  Yn\.[  ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนสั 
กองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี 9ยงชีพ 

ลําดับ ฝ่ายงาน จาํนวน 

1 คณะผู้บริหาร/กรรมการ 5 

2 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 135 

3 ฝ่ายจดัซื 9อ 7 

4 ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพและจดัตั 9งมาตรฐานโครงการ 10 

5 ฝ่ายประเมินราคาและออกแบบเทคนิคเชงิวศิวกรรม 11 

6 ฝ่ายการขายและการตลาด 71 

7 ฝ่ายการขายและการตลาดแนวสงู และ International Business 30 

8 ฝ่ายบริหารงานหลงัการขาย – แนวราบ 48 

9 ฝ่ายบริหารงานหลงัการขาย - แนวสงู 41 

10 ฝ่ายบญัชีและการเงินปฏิบตัิการ 20 

11 ฝ่ายการเงิน  8 

12 ฝ่าย Digital & Innovation 9 

13 ฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน 19 

14 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 17 

15 ฝ่ายออกแบบและตกแตง่ภายใน 6 

16 ฝ่ายประสานงานราชการ 22 

17 ฝ่ายสื�อสารการตลาดและภาพลกัษณ์องค์กร - แนวสงู 3 

18 ฝ่ายสื�อสารการตลาดและภาพลกัษณ์องค์กร 7 

19 ฝ่ายกฎหมาย 6 

20 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 7 

21 ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 4 

22 ฝ่าย Call Center 5 

23 สํานกัเลขานกุาร 11 

24 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 

25 ฝ่ายสนบัสนนุสินเชื�อและการโอน 9 

  514 
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน  
พนกังาน ถือเป็นรากฐานสําคญัในการขบัเคลื�อนธุรกจิให้เติบโตอย่างยั�งยืน บริษัทจึงมีนโยบายในด้านการฝึกอบรม

พฒันาพนกังาน รวมถึงให้ความสําคญัต่อพนกังานในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื 9อชาติ หรือภาษา  
ในปีที�ผ่านมา บริษัทได้มกีารพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื�อง  และม ี

Training Roadmap เป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานในระยะยาว และให้ความสําคญักบัพนกังานทกุระดบั ตั 9งแต่พนกังาน
ระดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบับริหาร ทั 9งนี 9การจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนนุเรื�องการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรทั 9งในส่วนการ
ฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เป็นเรื�องที�บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก  

บริษัทได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานตลอดปี จาํแนกได้เป็น หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเกี�ยวกบัการ
ปฏิบตัิงาน หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพื�อส่งเสริมการทํางาน หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพื�อพฒันาทกัษะการบริหาร และ
หลกัสตูรฝึกอบรมภายนอก โดยมีรายละเอียดดงันี 9 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงาน เพื�อส่งเสริมให้การทํางานของพนกังานเกิดประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานของบริษัท  โดยมุ่งเน้นการพฒันาความรู้และทกัษะตามหน้าที�งานให้กบัพนกังานในฝ่ายงานต่างๆ  
เช่น เทคนิคการก่อสร้าง เทคนิคการขาย การสร้างมาตรฐานบริหารงานหลงัการขาย กฎหมายอาคารชดุ ความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั เป็นต้น 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพื�อส่งเสริมการทํางาน มขีึ 9นเพื�อให้พนกังานทกุฝ่ายงานได้เข้าร่วมเพื�อเตรียมความ
พร้อม และส่งเสริมการทํางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ 9น ได้แก่ หลกัสตูร A-Home ซึ�งเป็นหลกัสตูร
ปฐมนิเทศเพื�อเสริมสร้างความพร้อมให้พนกังานใหม่ในเรื�องต่างๆ  ซึ�งถือเป็นหลกัสตูรพื 9นฐานที�พนกังานทกุคน
จะต้องเข้าฝึกอบรม ถือเป็นการต้อนรับพนกังานสู่ครอบครัวอารียา นอกจากนี 9ยงัมีหลกัสตูร Orientation 
Program for Construction เพื�อพนกังานใหม่ของหน่วยงานด้านก่อสร้างซึ�งถือเป็นหน่วยงานสําคญัได้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบ ขอบเขตการทํางาน รวมถงึกระบวนการทํางานต่าง ๆ ตามมาตรฐานที�กําหนด 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพื�อพฒันาทกัษะการบริหาร มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อพฒันาทกัษะการบริหาร ทั 9งการ
บริหารงานให้เกดิผลลพัธ์ตามเป้าหมาย และบริหารคนให้สามารถทํางานได้เต็มศกัยภาพ มกีารอบรมหลกัสตูร
เกี�ยวกบัการบริหารและการพฒันางาน การให้ความรู้เกี�ยวกบัวธีิการบริหารผลการปฏิบตังิาน รวมถงึมีการ
จดัสรรให้ทนุการศกึษาแก่ผู้บริหารเพื�อพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพอีกด้วย 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพื�อพฒันาทกัษะแรงงาน จดัขึ 9นเพื�อพฒันาทกัษะฝีมือให้กบัแรงงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที�กําหนดสามารถปฏิบตัิงานได้ถกูต้องตามขั 9นตอนและเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น เทคนิค
การก่อฉาบ , เทคนิคการทาสี , การเก็บงาน ยาแนว ซิลิโคน , การปกูระเบื 9อง เป็นต้น 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายนอก (Public Training) นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในแล้ว เพื�อให้พนกังานได้รับ
ประสบการณ์เพิ�มมากขึ 9นจากหน่วยงานภายนอก บริษัทจึงสนบัสนนุให้พนกังานได้เข้าร่วมในหลกัสตูรฝึกอบรม
ภายนอก  เช่น หลกัสตูรเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยง มาตรฐานภาษี เทคโนโลยี กฎหมายและข้อบงัคบัการ
บริหารทรัพย์สิน เป็นต้น 

การเก็บรักษา Knowledge & Know-how บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจดัทําสื�อความรู้ตา่ง ๆ เพื�อใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้และเทคนิคให้กบัพนกังาน สําหรับพนกังานปัจจบุนัและพนกังานใหม่ที�เพิ�งเข้ามาร่วมงานกบับริษัท ให้สามารถเรียนรู้ 
ทบทวน และรักษาคณุภาพการปฏิบตัิงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ผ่านการจดัการองค์ความรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ ได้แก ่
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 จดัทําคู่มือการทํางาน มาตรฐานงาน เพื�อส่งต่อความรู้ให้พนกังานใหม่ของบริษัท และยงัเป็นแหล่งความรู้
สําหรับพนกังานปัจจบุนัในการทบทวนเพิ�มเติม 

 สนบัสนนุให้พนกังานอาวโุสที�มีทกัษะความสามารถของแต่ละฝ่ายงาน มาร่วมจดัทําหลกัสตูร และเป็นวิทยากร 
โดยเฉพาะหลกัสตูรที�เป็นเทคนิคเฉพาะ เช่น กฎหมาย , งานขาย , งานก่อสร้าง , บริหารงานหลงัการขาย , 
ประสานงานราชการ เป็นต้น 
 

การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรต่อผู้สมัครงาน (Employer Branding) 
ภาพลกัษณ์องค์กรนบัวา่เป็นปัจจยัสําคญัในการดงึดดูและสรรหาผู้สมคัร รวมถงึรักษาพนกังานให้อยู่กบัองคก์ร ไม่วา่

จะเป็นเรื�องวิสยัทศัน์ของผู้บริหารที�มีต่อพนกังาน วฒันธรรมองคก์ร รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ�ง
บริษัทได้ดําเนินการพฒันาภาพลกัษณ์องค์กรเพื�อสื�อสารไปยงักลุม่เป้าหมายให้ดยีิ�งขึ 9น ดงันี 9 

 การพฒันารูปแบบของ website ให้มีรูปลกัษณ์ทนัสมยั น่าสนใจ ดงึดดูผู้สมคัรงาน ทั 9งในส่วน website ของ
บริษัทเองและ website ที�บริษัทลงประกาศรับสมคัรงาน โดยบอกเล่าถงึความเชื�อมั�นในการสร้างสนุทรียะของ
การใช้ชวีิต และสนุทรียะแห่งการทํางานในรูปแบบอารียา ซึ�งพร้อมรองรับและสนบัสนนุความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงพฒันาทั 9งบคุลากรและบริษัท เพื�อสานต่อจดุยืนการพฒันาคณุภาพชีวติที�ดีและยั�งยืนให้กบั
ชมุชน   

 เพื�อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื�อง บริษัทจงึเตรียมความพร้อมในการบริหารงานที�ขยายตวัมากขึ 9น โดยกําหนด 
ค่านิยมหลกั (Core Value) คณุลกัษณะและบรรทดัฐานที�เป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กร เพื�อเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบตัิของพนกังานในองคก์ร  
Areeya’s DNA คณุลกัษณะเฉพาะ 5 ข้อของชาวอารียา  
1. Proactive ทํางานเชงิรุกด้วยความคิดเชิงบวก 
2. Innovative กล้าแตกต่างอย่างสร้างสรรค ์
3. Passionate to success กระหายความสําเร็จ 
4. Collaboration ร่วมมือร่วมใจกนัทํางาน 
5. Sense of ownership ความรู้สกึเป็นเจ้าของ 
บริษัท มีการปลกูฝัง Areeya’s DNA ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เพื�อสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนมุ่งมั�น
พฒันาประสิทธิภาพในการทํางาน เพื�อส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการที�มีคณุภาพออกสู่สงัคม   

 ดําเนินโครงการ Areeya Together อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งเป็นโครงการที�บริษัทได้ร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา เพื�อ
สรรหาและคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาจบใหม่เข้ามาร่วมงานในสายงานก่อสร้าง โดยบริษัทให้การสนบัสนนุในเรื�อง
ฝึกอบรมทั 9งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิในทกุขั 9นตอน มีแผนงานเพื�อทดสอบและประเมินผลเป็นระยะให้มั�นใจว่า
นิสิตนกัศกึษาที�เข้ามาเป็นพนกังานโดยผ่านโครงการนี 9ได้รับข้อมลูและการเตรียมความพร้อมอยา่งเตม็ที� ให้มี
ทกัษะความสามารถที�จะผลิตผลงานตามมาตรฐานของบริษัทต่อไป 

 การสร้างบรรยากาศในการทํางาน โดยบริษัทตระหนกัดีวา่ รูปแบบการจดัสถานที�ทํางานให้มีบรรยากาศที�ดี ทั 9ง
ภายนอกและภายในสํานกังาน ถือเป็นส่วนหนึ�งที�สามารถสร้างแรงจงูใจให้พนกังานทํางานอย่างมคีวามสขุ โดย
บริษัทได้ดําเนินการตกแตง่พื 9นที�ทํางาน และได้จดัสรรพื 9นที�ส่วนกลางให้พนกังานสามารถใช้ประชมุได้ทั 9งใน
รูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ  นอกจากนี 9บริษัทได้จดัสรรพื 9นที�ให้พนกังานสามารถมกีิจกรรมร่วมกนั ได้แก ่
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พื 9นที�รับประทานอาหาร พร้อมจดัเตรียมอาหารกลางวนัที�มคีณุภาพ ถกูหลกัอนามยั ในราคาประหยดัสําหรับ
พนกังาน และจดัให้มีพื 9นที�สําหรับเล่นกีฬาปิงปองในชว่งเวลาพกักลางวนัและหลงัเลิกงานเพื�อเป็นการผ่อน
คลายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานด้วยกนั 

 
การสร้างแรงจูงใจ และสวัสดกิารพนักงาน 

บริษัทตระหนกัดวี่าพนกังานมีความสําคญัต่อการดาํเนินกจิการและต่อความสําเร็จของบริษัท ดงันั 9นจงึกําหนด
นโยบายเพื�อสร้างแรงจงูใจในการทํางาน รวมถงึจดัให้มีสวสัดิการที�เป็นมาตรฐานไว้ดงัต่อไปนี 9 

 บริษัทได้จดัให้มีการจา่ย Incentive ให้พนกังานในสายงานขายและสายงานก่อสร้าง ที�มีผลการปฏิบตัิงานได้
ตามเป้าหมาย เพื�อเป็นการตอบแทนพนกังานที�ทุ่มเท และเป็นการจงูใจพนกังานคนอื�นให้ปฏิบตัิตาม 

 การให้ความสําคญักบัพนกังานที�ทํางานกบับริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยจดัให้มีรางวลั Long Service 
Awards เพื�อเป็นเกียรติและส่งเสริมขวญักําลงัใจ รวมถึงเป็นการสร้างแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานคน
อื�นอีกด้วย 

 การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการ เพื�อให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิ และให้มีสวสัดิการที�เป็น
มาตรฐานเมื�อเทียบกบักลุ่มธุรกิจเดียวกนั ทั 9งนี 9บริษัทได้คํานึงถงึคณุภาพชวีิตและความสขุของพนกังานในด้าน
ต่างๆ ดงัต่อไปนี 9 
สวสัดิการที�ชว่ยเหลือในเรื�องคา่ครองชีพ ได้แก่ การให้เงินชว่ยเหลือต่างๆ เช่น งานแตง่งาน งานอปุสมบท การ
ให้เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนกังาน บิดามารดา คู่สมรสหรือบตุรของพนกังานถงึแกก่รรม การจดัชดุยนิูฟอร์ม
พนกังาน การจดัที�พกัอาศยัให้พนกังาน และการบริการอาหารกลางวนัคณุภาพในราคาประหยดั 
สวสัดิการที�สนบัสนนุการออมของลกูจ้าง ได้แก่ กองทนุสํารองเลี 9ยงชีพ 
สวสัดิการที�พฒันาสถาบนัครอบครัวของลกูจ้าง  ได้แก่ การประกนัชีวิตให้กบัลกูจ้าง การชว่ยค่ารักษาพยาบาล 
และการรับขวญัคลอดบตุร 
สวสัดิการที�ส่งเสริมความมั�นคงในอนาคต  ได้แก่ เงินกู้ดอกเบี 9ยตํ�า สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั  
สวสัดิการที�ส่งเสริมสขุอนามยั ได้แก่ การจดัให้มีการตรวจสขุภาพก่อนเริ�มงานเพื�อป้องกนัโรคตดิตอ่ร้ายแรง 
การประกนัสขุภาพที�คุ้มครองทั 9งกรณีผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน การจดัของเยี�ยมกรณีพนกังานเจ็บป่วย การตรวจ
สขุภาพประจําปี การให้ความรู้ประชาสมัพนัธ์เรื�องสขุภาพอนามยั การจดัให้มีห้องพยาบาลและแพทย์พยาบาล
ประจํา การรณรงค์และป้องกนัโรคติดต่อโดยจดัให้มีบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคที�ระบาดตามฤดกูาล 
สิทธิการลา นอกเหนือจากสวสัดกิารตา่งๆ ที�กล่าวมา บริษัทได้จดัให้พนกังานสามารถลางานได้ตามสิทธิและ
ความจาํเป็นตา่งๆ ได้แก่ ลาพกัร้อน ลาป่วย ลากจิ ลาคลอด ลาอปุสมบท ลารับราชการทหาร ลาทําหมนั และ
ลาฝึกอบรม 

 
การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน 

ในแต่ละปี บริษัทได้กําหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) โดยหวัหน้างานจะ
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานตามที�กําหนดในตวัชี 9วดั(KPI)ที�สะท้อนจากการดาํเนินงานของบริษทั มาประกอบกบั
คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมตามที�บริษัทกําหนดไว้ โดยมีการนําข้อมลูที�ได้มาใช้ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) ให้
พนกังานได้ทราบในสิ�งที�ต้องพฒันาเพื�อให้ปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ 9น และเพื�อเตรียมความพร้อมไปสู่ตาํแหน่ง



        บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน)        

 

 - 69 -  
แบบ 56-1 ปี 2562 

งานที�สงูขึ 9น โดยบริษัทมีการนําผลการประเมินที�ได้มาใช้วางแผนพฒันาพนกังานเป็นรายบคุคล รวมถงึนํามาใช้ในการ
พิจารณาเรื�องค่าตอบแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานโครงสร้างเงินเดือนอีกด้วย 

ทั 9งนี 9บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยพนกังานสามารถให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเกี�ยวกับ
หัวหน้างานของตนเองและฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที�ในการเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างเหมาะสมเพื�อใช้ในการกําหนด
แผนพฒันาต่อไปในอนาคต 

 
การเติบโตในสายงาน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายเพื�อสนบัสนนุพนกังานที�มีคณุลกัษณะและผลการปฏิบตัิงานโดดเด่นเป็นที�ยอมรับ ให้
สามารถเติบโตไปพร้อมกบับริษัทต่อไปในระยะยาว โดยในรอบการประเมินผลการปฏิบตังิานประจําปี พนกังานในกลุ่มนี 9จะ
ได้รับการเสนอชื�อเพื�อพิจารณาเลื�อนระดบัตําแหน่งงานที�สงูขึ 9น  

บริษัท ได้กําหนดขั 9นตอนและหลกัเกณฑ์การพิจารณาปรับตาํแหน่งงานอย่างชดัเจน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานที�
ได้รับการเสนอชื�อ รวบรวมและเสนอผลงานที�โดดเด่นของตนเอง รวมถงึเสนอแนวคิดในการพฒันางานของตนเองหากได้รับ
การปรับตําแหน่ง ทั 9งนี 9ได้จดัให้มคีณะกรรมการที�ประกอบด้วยตวัแทนจากฝ่ายงานตา่งๆมาร่วมพิจารณา โดยหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณานี 9ได้ถกูกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 
กิจกรรมพนักงานเพ ื�อส่งเสริมความผูกพนัในองค์กร 

เพื�อให้พนกังานมีกิจกรรมร่วมกนั เกิดความผกูพนัในองค์กร และเป็นการเชื�อมความสมัพนัธ์อนัด ี บริษัทได้จดัให้มี
กิจกรรมสําหรับพนกังานตลอดทั 9งปี ได้แก ่

 กิจกรรมงานปีใหม่ โดยพนกังานจะได้พบปะกบัทีมผู้บริหาร และพนกังานจากฝ่ายงานอื�น มีกิจกรรมการแจก
รางวลั ผู้บริหารกล่าวคําอวยพร กิจกรรมมอบรางวลัให้กบัพนกังานที�มีอายงุานยาวนาน และมีการแสดงดนตรี
โดยศิลปินที�พนกังานชื�นชอบ 

 กิจกรรมทําบญุประจาํปี เป็นกิจกรรมที�พนกังานและผู้บริหารจะได้ร่วมกนัทําบญุถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์ 
และร่วมพิธีทางศาสนาโดยพร้อมเพรียง ทั 9งนี 9เพื�อให้เกิดสิริมงคล และสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 

 Inspirational Talk จดัขึ 9นเพื�อส่งเสริมให้พนกังานเกดิแรงบนัดาลใจ และเข้าใจถงึการทํางานด้วยการสร้าง
ความสขุที�มีตวัตนในความหมายของบริษัท โดยได้เชิญบคุคลที�มีชื�อเสียงมาพบปะและแบ่งปันประสบการณ์
ให้กบัพนกังานนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบตังิาน  

 Town Hall ในแต่ละไตรมาส พนกังานจะได้รับฟังแนวคิดและข้อมลูจากผู้บริหาร เกี�ยวกบัสถานะการดาํเนิน
ธุรกิจในปัจจบุนั และทิศทางการดําเนินงานในอนาคต รวมถงึเหตกุารณ์สําคญัตา่งๆที�เกี�ยวกบับริษัท เพื�อให้
พนกังานรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ�งของความสําเร็จ  

 Areeyaism : The Journey เป็นโครงการที�บริษัทดําเนินมาอย่างต่อเนื�อง โดยได้เปิดโอกาสให้พนกังานทกุฝ่าย
ได้เยี�ยมชมการดาํเนินงานของโครงการตา่งๆ ไปพร้อมกนักบัผู้บริหาร ทั 9งโครงการแนวสงู และ โครงการแนวราบ 
ผ่านการให้ข้อมลูและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื�อเพื�อให้พนกังานทกุคนรวมถึงพนกังานเข้าใหม่เกิดความ
ผกูพนั เข้าใจ และเชื�อมั�นในผลิตภณัฑ์ของบริษัท สามารถแนะนําต่อและบอกเล่าให้ทกุคนฟังได้อย่างเต็ม
ภาคภมูิ  
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นโยบายการบริหารจดัการแรงงานต่างชาต ิ
 ในการรับแรงงานต่างชาตเิข้าทํางาน อารียามีนโยบายให้ทกุบริษัทในเครือใช้แรงงานตา่งชาติที�ถกูกฎหมายเท่านั 9น 
โดยมีการจดัตั 9งหน่วยงานขึ 9นมาดแูลเรื�องแรงงานตา่งชาติโดยเฉพาะ เพื�อให้มีการดแูลตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอในทกุพื 9นที�
โครงการและในที�พกัอาศยั ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายของรัฐในเรื�องการจดัการและควบคมุแรงงานต่างชาติในการสนบัสนนุและ
ปฏิบตัิตามข้อตกลงตามระเบียบการนําเข้า MOU ของกระทรวงแรงงานอย่างถกูต้อง  

ในการจ้างงานแรงงานตา่งชาตินั 9น บริษัททําข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) นําแรงงานเข้าประเทศอย่างถกูกฎหมาย 
และผ่านกระบวนการตามขั 9นตอน ทําให้ได้รับสิทธิและสวสัดิการตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั 9ง จดัการแรงงานต่างชาตใินกลุ่ม
ที�มีบตัรชมพ ู(บตัรประจาํตวัของคนซึ�งไมม่ีสญัชาติไทย) ให้ได้รับอนญุาตตามกฎหมายอย่างถกูต้อง  
 นอกจากนี 9ในเรื�องการจดัการแรงงานตา่งชาติ บริษัทมีการการปฏิรูปองค์กรเพื�อยกระดบัมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม โดยแม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะมีกระบวนการสรรหาและจดัหาสวสัดิการอยู่แล้ว แต่การจดัตั 9งคณะทํางานเพื�อ
บริหารแรงงานต่างด้าว อนัประกอบด้วยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายก่อสร้าง ทําให้มั�นใจได้ว่ากระบวนการสรรหาและนําแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาทํางานมคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั 9งนี 9ในแง่ค่าจ้างคนงาน บริษัทกําหนดให้จา่ยคา่แรงไม่น้อย
กว่าค่าแรงขั 9นตํ�าตามที�กําหนด และอาจสงูกวา่คา่แรงขั 9นตํ�าในบางกรณี โดยพิจารณาจากฝีมือแรงงานและความเชี�ยวชาญ 
รวมถงึจดัให้มีสวสัดิการตามที�กฎหมายกําหนด เช่น มีการขึ 9นทะเบียนประกนัสงัคมให้คนงานไทยและคนงานต่างชาติ สิทธิการ
รักษาขั 9นพื 9นฐาน การตรวจสขุภาพ  นอกจากนี 9ยงัจดัที�พกัอาศยัที�ปลอดภยั และสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ เช่น ร้านค้า สนาม
กีฬา รวมทั 9งส่งเสริมการเรียนรู้และการศกึษาของบตุรหลานแรงงานในศนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กในสถานที�ก่อสร้าง จนสามารถ
ส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการศกึษาขั 9นพื 9นฐานได้ รวมถึงจดัให้มีหลกัสตูรอบรมพฒันาฝีมือแรงงานเพื�อเพิ�มทกัษะและความ
เชี�ยวชาญในวิชาชีพให้แก่คนงาน  นอกจากนี 9บริษัทได้ดาํเนินการจดัตั 9งศนูย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อ
ยกระดบัขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาวอีกด้วย 
 
ข้อพพิาทแรงงานที�สาํคัญในช่วง 3 ปีท ี�ผ่านมา 

บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที�สําคญัแต่อยา่งใด 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทฯให้ความสําคญัและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีซึ�งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลกั 

ท รัพ ย์ แ ห่ ง ป ระ เท ศ ไท ย  แ ล ะ ห ลั ก เก ณ ฑ์  ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

โดยมีการจดัการด้านความยั�งยืนขององค์กรที�ชดัเจน  

นโยบายต่อต้านคอรัปช ั�น 

คอรัปช ั�น .หมายถึง.การกระทําที�ไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือกฎหมายซึ�งอาจเกิดขึ 9นกับผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐเพื�อ 

ผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ ประกอบการ.หรือกับคู่ค้าของบริษัท.หรือบุคคลอื�นใดอันเป็นการแสวงหาผล 

ประโยชน์ส่วนตวั 

บริษัท ได้มีการแ สดงเจตจําน งคือ เข้ าร่ วม “โครงการแ น วร่วมปฏิบัต ิขอ งภาคเอ กชน ไท ยใน การต่อ ต้าน ท ุจริต” 
ในการต่อต้านคอรัปช ั�นแล้วเมื�อวันท ี� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

นโยบายต่อต้านคอรัปช ั�นภายในองค์กร     

บริษัทยึดมั�นในการทําธุรกิจที�โปร่งใส.ซื�อสัตย์.ต่อสังคม.ลูกค้า.คู่ค้าและพนักงานของบริษัท.และไม่มีส่วนเกี�ยว 

ข้องกับการคอรัปชั�นทุกรูปแบบ.โดยห้ามกรรมการผู้บริหาร.พนกังาน.ใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที�ตําแห น่ งแ สว งห าผ ล 

ประโยชน์ เ พื� อ ส่วนตัวห รือครอบครัวหรือบุคคลอื�น  

นโยบายต่อต้านคอรัปช ั�นภายนอกองค์กร 

จากการที�บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั�นภายในองค์กรแล้ว.บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั�นภายนอก    

องค์กรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ�งการต่อต้านคอรัปชั�นที�เกี�ยวเนื�องกบัฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที�รัฐเพื�อมิให้เกิดความเสียหายและส่งผล 

เสียให้กับ.การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ.รวมทั 9งภาพลักษณ์ของประเทศ.โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูป  

แบบไม่ว่าจะเป็นการให้การสนบัสนุนคู่ค้า.หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที�รัฐนอกจากนี 9บริษัทจะดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของ 

กฎหมาย.และขั 9นตอนที�ถูกต้องเพื�อไม่ให้เกิดช่องทาง.อันก่อให้เกิดการคอรัปชั�นในทํานองเดียวกันบริษัทพร้อมและยินดีที� 

จะปฏิบตัิตามระเบียบขององค์กรของรัฐ.เพื�อร่วมปราบปรามการทุจริตด้วยทั 9งนี 9บริษัทมีนโยบายฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกให้กับ 

ทกุคนในองค์กรเพื�อดํารงไว้ซึ�งการต่อต้านคอรัปชั�น 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทมีนโยบายและระเบียบภายใน เพื�อป้องกนัไม่ให้มีการละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้พนกังานทกุคนรับทราบถึง
นโยบายและระเบียบตั 9งแต่วนัแรกที�เข้าทํางาน อีกทั 9งมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งานของเครื�องคอมพิวเตอร์ทกุๆปีเพื�อมิให้
เกิดข้อผิดพลาดเกี�ยวกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั 9งกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ ที�กระทําผิดในเรื�องนี 9ไว้ด้วย 
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การกํากับดูแล 

บริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการ ซึ�งเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีไว้ชดัเจนแล้วครบ
ทั 9ง 5 หมวด ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 5 หมวด ประจําปี 2562 ดงันี 9 

หมวดที� 1 สิทธ ิของผู้ถือห ุ้น 

- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้คํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยให้ความสําคญั
กับการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพื�อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
ระหว่างผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดวนั เวลา และสถานที�ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการ
เข้าร่วมประชมุ ข้อมลูทั 9งหมดที�เกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
การล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา นอกจากการการส่งหนงัสือนดัประชมุที�มีวตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่
ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 14 วนั ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 29 เรื�องการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้เผยแพร่
เอกสารการประชมุบนเว็บไซดข์องบริษทั (www.areeya.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 
วนั  

- ประธานในที�ประชุมจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยในระหว่างประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความเห็นและซักถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�
เกี�ยวข้องกบับริษัทเต็มที� 

- ประธานกรรมการ รวมทั 9งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจําเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซกัถามของผู้
ถือหุ้นด้วย 

- ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 
และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย 

หมวดที� 2 การปฏิบัต ิต่อผู้ถือห ุ้นเท่าเท ียมกัน 

 บริษัทมีนโยบายที�จะให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสถามคําถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และการส่ง
คําถามล่วงหน้ามายงัหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ รวมทั 9งการเสนอชื�อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ก่อนการประชุม ทั 9งนี 9
เป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชมุ 30 วนัหรือ อย่างน้อยตามที�กฎหมายกําหนด 
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 บริษัทได้มีการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือเพิ�มวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชมุด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบคุคลที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้เป็นประธานในที�ประชุม
จะดําเนินการให้มีการพิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลําดับวาระที�กําหนดในหนังสือนัดประชุม 
นอกจากนั 9น บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงที�ต้องการในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทั 9งนี 9 เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและ
ความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี 9ได้มีการว่าจ้างสํานักงานทนายความอิสระมาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน และขอ
อาสาสมคัรจากตัวแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และอํานวยความสะดวกในการนบัคะแนนโดยใช้
เครื�องอ่านแถบข้อมลู (Bar code)  

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้มีสาระสําคญัครบถ้วนอนัได้แก่ คําชี 9แจงที�
เป็นสาระสําคัญ คําถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั 9งคะแนนเสียงที�ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนั 9น ในส่วนของรายงานการ
ประชมุ บริษัทมีการจดัทํารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมทั 9งมีระบบการจดัเก็บรายงานการ
ประชุมที�ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั 9งนี 9 เพื�อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ�งขึ 9น บริษัทได้จดัให้
มีการบนัทึกวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงเพิ�มเติมในรายงานการประชมุด้วย 

กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตวัเอง บริษัทยงัมีการเพิ�มทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที�จะ
แต่งตั 9งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระทั 9งหมดของบริษัทเป็นผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้น ซึ�งที�ผ่านมาก็ได้
มีท่านผู้ ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอํานาจให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทนในหลายครั 9งที�ผ่านมา ในกรณี
ที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที�สําคญั 

หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ที�ผ่านมา บริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนกังาน เจ้าหนี 9 ลกูค้า ผู้ ค้า ผู้ ถือ
หุ้น ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชมุชนใกล้เคียงที�โครงการของบริษัทตั 9งอยู่ เพื�อให้สนองตอบต่อนโยบายของ
บริษัทฯ “Areeya admire You” เพื�อให้ผู้ ที�มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั 9งใจที�ต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ 
นอกจากนี 9 บริษัทยงัให้ความสําคญักบันโยบายการอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อมและพลงังานอีกด้วย 

ผู้ถือห ุ้น  : บริษัทมุ่งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที�เหมาะสม โดยดําเนินการให้มีผลประกอบการที�ดีอย่างสมํ�าเสมอ 
และมีการพฒันาธุรกิจอย่างต่อเนื�อง พร้อมทั 9งมีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม และเพียงพอที�จะปกป้องผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ลูกค้า : การดําเนินงานในปีที�ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสําคัญในการกํากับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ที�
เปรียบเสมือนหนึ�งในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลงัการขายที�ประกอบไปด้วย ฝ่ายศนูย์บริการลกูบ้าน (Call 
Center) ฝ่ายบริการหลงัการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิติบุคคล (Customer Management: CM) และฝ่าย
ชมุชนสมัพนัธ์ (Customer Relations Management: CmRM) ซึ�งมีเป้าหมายร่วมกนัในการให้บริการหลงัการขายที�รวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน เพื�อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูบ้าน 
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เจ้าหนี 3และคู่ค้า : บริษัทดําเนินนโยบายคดัเลือกผู้ รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยตุิธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเงื�อนไข
ทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆที�เกิดกับผู้ รับเหมาเสมอเพื�อร่วมกับแก้ปัญหาที�เกิดขึ 9น อาทิเช่น จัด
อบรมเพื�อเพิ�มความรู้ให้แก่ผู้ รับเหมา จดัหาแหล่งเงินกู้ให้โดยเจรจากบัธนาคารเพื�อผู้ รับเหมาสามารถนําใบส่งงานไปคํ 9าประกัน
เงินกู้  และช่วยในการจดัหาวสัดกุรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้ รับเหมาขาดสภาพคล่อง 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแขง่ขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตาม
กติกาการแข่งขนัที�ดีและเป็นที�ยอมรับทั�วไป หลีกเลี�ยงวิธีการที�ไม่สจุริตเพื�อความได้เปรียบทางการค้า 

พนักงาน : บริษัทสรรหาและรักษาพนกังานที�มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งพฒันาและ
เพิ�มพูนความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื�อง พร้อมทั 9งส่งเสริมพนกังานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั�นคงในอาชีพ
ตลอดจนปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทนุสํารองเลี 9ยงชีพ 
ประกนัสขุภาพ การตรวจสขุภาพประจําปี เป็นต้น  

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่สงัคมอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง โดยบริษัทนั 9นยึดมั�นในการดําเนินธุรกิจอย่างมคีวามรับผิดชอบ 
ดแูล และใส่ใจต่อชมุชน สงัคมและสิ�งแวดล้อม รวมทั 9งมุ่งปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทให้ความสําคญัในการให้ข้อมลูข่าวสารของบริษทัอย่างเพียงพอและทนัเวลา อนัได้แก่ การส่งข้อมลูข่าวสารของ
บริษัท ผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET Community Portal หรือ ELCID) 
การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด นอกจากการส่งข่าวสารผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารรวมทั 9งแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) งบ
การเงิน และรายงานประจําปีทั 9งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัท (www.areeya.co.th)  

สารสนเทศที�สําคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที�มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆตาม
ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อมูลอื�นๆที�เกี�ยวข้อง โดยในส่วนของงบ
การเงินที�เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนั 9น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั 9งนี 9 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ 9นตามมาตรฐานการบัญชีที�
รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ�าเสมอ และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงั 
และประมาณการณ์ที�ดีที�สุดในการจดัทํา รวมทั 9งมีการเปิดเผยข้อมลูที�สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
นอกจากนี 9 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารดํารงไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจได้อย่างมีเหตผุลว่าการ
บนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที�จะดํารงรักษาไว้ซึ�งทรัพย์สินและเพื�อให้ทราบจดุอ่อนเพื�อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ในการนี 9 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั 9งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ�งประกอบด้วยคณะกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเดี�ยวกบัคณุภาพของรายงานการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับเรื�องนี 9ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ�ง
แสดงไว้ในรายงานประจําปีและ 56-1 แล้ว 
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หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี 9แนะและกําหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการไปตามที�กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกําหนดอํานาจอนุมตัิวงเงินสําหรับใช้จ่ายเพื�อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและใน
ส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้คํ 9าประกนั 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที� และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้ จัดการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที� ทําให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที�ตนหรือบคุคล
ที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทํากับบริษัท (ตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 
ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ และเป็น
การมอบอํานาจในเรื�องเกี�ยวกบัรายการที�เป็นไปตามการค้าปกติหรือเป็นการดําเนินงานตามปกติธุรกิจทั�วไปเพื�อป้องกนัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และการกระทําอนัไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ที�อาจเกิดขึ 9น บริษัทได้ออกแนวปฏิบตัิเกี�ยวกับมาตรฐาน
ความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน โดยเน้นถึงความซื�อสตัย์และมีจริยธรรมในการ
ติดต่อกบัลกูค้า ผู้ขายสินค้า คู่ค้า และกับบคุคลภายนอกทั 9งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัท
อย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื�นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ทําการซื 9อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทโดยใช้ข้อมลูภายในที�ยงัไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน 

นอกจากนี 9 หากมีกรณีที�มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทํารายการอย่าง
รอบคอบทุกครั 9ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวใน
รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

 บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม การทํารายการต่างๆ ที�ไม่ใช่การดําเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททกุ
ครั 9งซึ�งมีกรรมการที�เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย 3 ท่าน ซึ�งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัททั 9งสิ 9น รวมถึงการอนมุตัิซื 9อที�ดินเพื�อพฒันาโครงการ เพื�อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั 9งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งในการประชุมแต่ละครั 9งทางฝ่ายบริหารได้จดัเตรียมข้อมลู และ
รายละเอียดเพื�อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที�ประชมุได้ให้เวลากับกรรมการ
ในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที� และมีการจดบนัทึกการประชมุเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั 9งมีการจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองเพื�อให้ผู้ เกี�ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2562 มีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัททั 9งหมดจํานวน  6 ครั 9ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทตามที�ระบใุน
หวัข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลือก
และเสนอชื�อของผู้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปีที�
ผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินก่อน
นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที�เกี�ยวโยงกัน การพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที�ได้ตรวจสอบ
ระบบงานต่างๆภายในองค์กร ที�จดัทําโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน เพื�อนําเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี 9คณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ใน ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั 9งหมดจํานวน 6 
ครั 9ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที�ระบใุนหวัข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการ
จดัตั 9งขึ 9น เนื�องจากเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพื�อพิจารณาในเรื�องดงักล่าวได้ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากนี 9 กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที�ดีสําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องต่าง ๆ 
ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท มีความซื�อสตัย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตั 9งใจที�
จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 
เป็นต้น 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั 9งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยผงัโครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เป็นดงันี 9 

คณะกรรมการบริษัท 
  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทั 9งสิ 9น 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดับ                  รายชื�อ        ตาํแหน่ง การเข้าร่วม
ประชุม/การ

ประชุมท ั 3งหมด
ของปี 2562 

1 นายวศิิษฎ์   เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 10/10 
2 นายววิฒัน์  เลาหพนูรังษี กรรมการ 10/10 
3 
4 

นางนิภาพฒัน์    
นายทนั                  

โรมรัตนพนัธ์ 
เทียนสวุรรณ 

กรรมการ 
กรรมการ 

9/10 
10/10 

5 นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการ* 10/10 
6 นายวนัชยั  ตนัติกลุ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 
7 นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการอิสระ  10/10 
8 นายสมพล  เทียนสวุรรณ กรรมการอิสระ  10/10 

จาํนวนครั 3งของการประชุมในปี 2562 10 
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 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือชื�อร่วมกับ นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี 
และประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ กรรมการหนึ�งในสองคนนี 9  ลงลายมือชื�อร่วมกับ นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ หรือ นาย
ทนั เทียนสวุรรณ หรือนายอาชวนั  เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท  

ขอบเขต หน้าท ี� และความรับผิดชอบที�ส ําคัญของคณะกรรมการบริษัท  มีดงันี 9  
 

1. ต้องปฏิบัติหน้าที� ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบ ริษัท  ตลอดจนมติ ที�ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื�องที�ต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เรื�องที�กฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น การทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และการซื 9อหรือขายสินทรัพย์ที�สําคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที�หน่วยงานราชการอื�น ๆ กําหนด เป็นต้น 

2. กําหนด หรือเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษัท 
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที�กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั�งยืน 

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื�องที�มีสาระสําคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการ
บริหาร และรายการอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั 9งใจและความระมัดระวังในการ

ปฏิบตัิงาน 
7. จดัให้มีระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�เชื�อถือได้ รวมทั 9งดแูลให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร 
การจดัการความเสี�ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบับริษัท 
9. กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม 
10. กําหนดข้อบงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื�องต่าง ๆ 
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน

ของผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื�องสําคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที�ดีสําหรับ
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั 9งบุคคลอื�นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ�ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจ นั 9น ๆ ได้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ณ วันที� 31 ธันวาคม  2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ�งได้รับการแต่งตั 9งจากที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีจํานวนทั 9งสิ 9น 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมท ั 3งหมดของปี 

2562 
1 นายวนัชยั ตนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 14/14 
2 
3 

นายปรีชา 
นายสมพล 

บณุยกิดา 
เทียนสวุรรณ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

14/14 
14/14 

จาํนวนครั 3งของการประชุมในปี 2562 14 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั 9งขึ 9นเพื�อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื�อสอบทานข้อมูลทางการเงินที�
เสนอแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ ที�เกี�ยวข้องอื�น 
 
 
ขอบเขต หน้าท ี� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี 9 

1.   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2.   สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั 9ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3.   สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั 9งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั 9งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั 9ง 

5.   พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั 9งนี 9 เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6.   จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 9 

  (ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด  
       หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 (ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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 (จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร 
 (ซ) รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ       

......มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
7.     ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร   
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

ลําดับ รายชื�อ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท ั 3งหมดของ

ปี 2562 
1 นายวศิิษฎ์ เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการบริหาร 7/11 
2 นายววิฒัน์ เลาหพนูรังษี กรรมการบริหาร 11/11 
3 นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการบริหาร 9/11 
4 นายทนั เทียนสวุรรณ กรรมการบริหาร 11/11 
5 นายอาชวนั เอี�ยมไพบลูย์พนัธ์ กรรมการบริหาร 9/11 

จาํนวนครั 3งของการประชุมในปี 2562 11 
 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที� และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอํานาจดงักล่าว
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ทํากับบริษัท (ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที�เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ
หลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 
 
ขอบเขต หน้าท ี� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงันี 9  
 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
ที�กําหนดให้สอดคล้องและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัที�ได้กําหนดและแถลงไว้ต่อผู้ ถือหุ้น เพื�อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านตา่งๆ ของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เอื 9อต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ 
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4. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที�กําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที�ได้รับอนมุตัิไว้ 
5. พิจารณาโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัทที�กําหนด เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
6. ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ยืม จํานํา จํานองคํ 9าประกัน และการ

อื�นรวมถึงการซื 9อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิSที�ดินใดๆ ตามวตัถุประสงค์ เพื�อประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท  

7. กํากับดูแล และอนุมัติเรื�องเกี�ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอํานาจให้ผู้บริหาร หรือ
บคุคลอื�นใดดําเนินการเกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกติประจําวนัของบริษัท 

8. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ทั 9งนี 9 การอนมุตัิดําเนินงานของบริษทัในเรื�องตา่ง ๆ ตามขอบเขตที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็น
การอนุมัติรายการที�ทําให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ รับรองอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดัการ สามารถอนมุตัิรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื�นใด (ตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามที�สํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด) 
กํากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที�มีเงื�อนไขการค้าทั�วไป เช่น การซื 9อขาย
สินค้า หรือบริการ หรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และงบประมาณที�คณะกรรมการบริษทั
ได้อนมุตัิไว้ชดัเจนแล้ว 

กรรมการผู้จ ัดการ  

กรรมการผู้จดัการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์  เลาหพนูรังษี 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการมีหน้าที� และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขต อํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการ โดยการมอบอํานาจ
ดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจาก
กรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท (ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ซึ�งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที�เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุตัิไว้ 

ขอบเขต อ ํานาจหน้าท ี� และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จ ัดการ  

1. ดําเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที�คณะกรรมการบริษัทได้
อนมุตัิไว้   

2. ดําเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั�ง หรือมติที�
ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมติที�ประชมุคณะกรรมการบริหารทกุประการ 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที�เกี�ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 
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4. มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ คําสั�ง หรือบันทึก เพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื�อรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

5. อนมุตัิการว่าจ้างบคุคลากร และการแต่งตั 9งที�ปรึกษาด้านต่างๆ ที�จําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท 
6. ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย ซึ�งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัของบริษัท 

ทั 9งนี 9การดําเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อํานาจหน้าที�ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อํานาจอนุมัติวงเงินที�
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

การกําหนดอํานาจอนุมัต ิวงเงนิ 

ณ วันที� 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับใช้จ่ายเพื�อธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวม
ตลอดถึงการเข้าเป็นผู้คํ 9าประกนั มีรายละเอียดดงันี 9 

 
 วงเงนิอนุมัต  ิ

ธุรกรรมตามปกตธิ ุรกิจ ธุรกรรมทางการเงนิ     
กรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ไม่เกิน 500 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริษัท ไม่จํากดัจาํนวน ไม่จํากดัจาํนวน 

 
เลขานุการบริษัท 
เลขานกุารบริษัท คือ นายอาณตัิ  ปิ�นรัตน์ โดยกําหนดขอบเขต หน้าที�และความรับผิดชอบดงันี 9 
 

 
ขอบเขต หน้าท ี� และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
1. ดแูลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง 
2. จดัการเรื�องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทั 9งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และ

ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที�ประชมุ 
3.     เก็บบนัทึกข้อมลูและเอกสารบริษัท 
4. จดัทํารายงานประจาํปีของบริษัท 
5.     ดําเนินการต่างๆตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั 3งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 
การคัดเลือกบุคคลที�จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั 9นตอนของ

คณะกรรมการสรรหา เนื�องจากในปัจจบุนับริษัทยงัไม่มคีณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคดั
สรรบคุคล ผู้มีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้อง รวมทั 9งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�
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กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความสําคญัในเรื�องคณุสมบตัิเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระ
ของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
พนกังาน หรือที�ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมาก่อน ทั 9งนี 9กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย ข้อบงัคบั
ของบริษัทมีบทบญัญัติเกี�ยวกบัการเลือกตั 9งกรรมการบริษัท ซึ�งสามารถสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี 9 

1. การเลือกตั 9งกรรมการโดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั 9น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี 9 

(1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 
(2) ในกรณีที�บุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการมีจํานวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีได้ในการ

เลือกตั 9งครั 9งนั 9น ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 9งกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อนั 9น โดยกรรมการที�ผู้ ถือหุ้นออก
เสียงเลือกตั 9งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นนั 9นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) ในกรณีที�บุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีได้ในการ
เลือกตั 9งครั 9งนั 9น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบคุคล ทั 9งนี 9 ในการออกเสียงลงคะแนน บคุคลแต่ละคนที�ผู้ ถือ
หุ้นออกเสียงเลือกตั 9งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นนั 9นมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ�งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบคุคลซึ�งได้รับคะแนน
เสียงสงูสดุตามลําดบั ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงเลือกตั 9งในครั 9ง
นั 9น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั 9งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที�จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั 9งในครั 9งนั 9นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี 9ขาด 

2. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที�จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที�เหลืออยู่กระทําการ
แทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อเลือกตั 9งกรรมการแทนตําแหน่งที�ว่างทั 9งหมด
เท่านั 9น 

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ�งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนแทน 
               มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนกรรมการที�
ยงัเหลืออยู่ 

 ทั 9งนี 9บริษัทกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี 9 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 9งหมดของบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั 9งนี 9 ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั 9น ๆ 
ด้วย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน.ลูกจ้าง.พนักงาน.ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา.หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน.ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั 9งคูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ.ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน.รวมทั 9งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นทีมีนยั.หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม.ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ.และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย.ผู้มีอํานาจควบคุม.หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบัญชี.ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ 
              6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ ที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั 9นด้วย 

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั 9งขึ 9นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง
เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน.หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน.ลูกจ้าง.พนักงาน.ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 9งหมดของบริษัทอื�น.ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังได้รับแต่งตั 9งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลักษณะเป็นไปตามข้อ.(1).ถึง.(9).แล้ว.กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 
ได้ 

ทั 9งนี 9 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดขั 9นตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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9.4 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการป้องกันการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างยิ�ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูซึ�งยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลบั โดยกําหนดให้ผู้ รับรู้
จํากดัเฉพาะผู้มีส่วนเกี�ยวข้องเท่านั 9น 

 ทั 9งนี 9 บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรส
และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 อีกทั 9งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว
ทําการซื 9อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ�งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สําหรับกรณีที�
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะทําการซื 9อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทที�ไม่เข้า
ข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั 9งที�ทําการซื 9อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ดงักล่าวภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�เกิดรายการขึ 9นพร้อมทั 9งส่งสําเนารายงานนี 9ให้กบับริษัทเพื�อเก็บเป็นหลกัฐานทกุครั 9ง 

 นอกจากนี 9บริษัทยงัได้มีนโยบายที�ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที�
ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสมํ�าเสมอ และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําหรือปกปิดการกระทําใดๆ ที�ก่อให้เกิด
ความเสื�อมเสียแก่บริษัท ทั 9งนี 9 หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้นําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่า
บคุคลดงักล่าวมีความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง และจะถกูลงโทษตามข้อบงัคบัพนกังานของบริษัทต่อไป 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่สํานกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการ

ที�เกี�ยว ข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานที�ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปี 2559 ถึง ปี 2562 มีดงันี 9 
                                                                                                                                               (หน่วย : บาท) 

 สํานกังานสอบบญัช ี
 บริษัท สอบบญัชี 

ธรรมนิติ จํากดั 
บริษัท สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จํากดั 

บริษัท สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จํากดั 

บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี 

จํากดั 
รายละเอ ียด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จํากดั 
(มหาชน) 

1,510,000 1,539,000 1,120,000 2,050,000 

บริษัทย่อย 1,590,000 1,567,000 1,365,000 1,450,000 
รวม 3,100,000 2,980,000 2,485,000 3,500,000 
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2) ค่าบริการอ ื�น  
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื�นจากสํานกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักัด.บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง

กบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานที�ผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปี 2559 ถึง ปี 2562 

9.6 การปฏิบัตติามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท ี�ด ีในเรื�องอ ื�นๆ   

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ในเรื�องอื�นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุย่อย ซึ�งได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนการจดัการ หวัข้อการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จาํกดั (มหาชน)   ยงัคงมุ่งมั�นในการพฒันาธุรกิจและนวตักรรมสร้างความสขุ   โดย

คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สงัคม  ชมุชน และสิ�งแวดล้อม  โดยยึดกรอบในการดําเนินงานตามแนวทางการ
พฒันาอยา่งยั�งยืน และ ISO Z�\\\  เพื�อพฒันาไปสู่เป้าหมายระดบัสากล SDGs 

1. กรอบการดาํเนินงาน 

ทางบริษัทฯได้คํานึงถงึความรับผิดชอบทางสงัคมในหลากหลายมติิ เพื�อสนบัสนนุให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
เป็นธรรมตลอดจนผลประโยชน์จากการดําเนินงานอยา่งยั�งยืน  ตั 9งแต่ปี Z[�m จนถึงปัจจบุนั  อารียาใช้กรอบแนวทางการ
พฒันาอยา่งยั�งยืน  และมาตรฐาน ISO Z�\\\ : มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม  เป็นกรอบในการดําเนินงาน
เพื�อให้การดาํเนินงานครบถ้วนตามมาตรฐานสากล  เพื�อให้ครอบคลมุทั 9ง n มิติ  ได้แก่  มิติทางสิ�งแวดล้อม  มิติทางสงัคม  และ
มิติทางบรรษัทภิบาล 
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ISO 26000 สิ�งที�ดาํเนินการ 
1. การกํากบัดูแลองค์กร (Organization 

Governance) คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถดกูารปฏิบตัิงานขององคก์รได้ เพื�อ
แสดงถงึความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และ
สามารถชี 9แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการ
ปฏิบตัิงานได้ 

 มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นประจําทกุปี เพื�อแสดงถงึ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 มีผงัองคก์ร การกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

 มีนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการ
ต่อต้านการคอรัปชั�นทั 9งภายในและภายนอกองค์กร 

2. สิทธ ิมนุษยชน (Human Rights) เป็นสิทธิขั 9น
พื 9นฐานที�พนกังานควรได้รับ โดยสิทธิดงักล่าว
ครอบคลมุถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
และสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

    สวสัดิการพนกังานตามกฎหมายแรงงานกําหนดและ
นอกเหนือกฎหมายกําหนด 

    มีการจ้างงานที�เป็นธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย 

3. การปฏิบัตดิ้านแรงงาน (Labor Practice) องคก์ร
ต้องตระหนกัว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า ดงันั 9น แรงงานจึง
ไม่ควรถกูปฏิบตัเิสมือนเป็นปัจจยัการผลิต ควรมีสิทธิ
เท่าเทียมกนั และเป็นแรงงานที�ถกูต้องตามกฎหมาย 

 มีการจ้างงานแรงงานที�เป็นธรรมและถกูต้องตาม
กฎหมาย 

 มีมาตรฐานในการดแูลคณุภาพชวีิตแก่แรงงาน  เน้น
เรื�อง สะดวก สะอาด และปลอดภยั 

 จดัให้มีศนูย์การเรียนรู้สําหรับเดก็ในพื 9นที�ก่อสร้าง 
4. สิ�งแวดล้อม (Environment) องค์กรจําเป็นที�จะต้อง

คํานึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ การบริโภค
อย่างยั�งยืน (Sustainable Consumption) และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดําเนินการผลิต
และบริการ 

 นโยบายเรื�องความยั�งยืนขององคก์ร “Sustainable 
Happiness : ความสขุและสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน”  
ตระหนกัเรื�องของสิ�งแวดล้อมตั 9งแต่การออกแบบ
โครงการเพื�อให้สอดคล้องกบัการใช้ชวีิตจริง  ลดภาระ
ค่าใช้จา่ยในส่วนของพลงังานสําหรับลกูบ้านในอนาคต 
ไปจนถึงการส่งเสริมให้รักษาสิ�งแวดล้อมและสขุภาพ
เมื�อได้เข้าพกัอาศยัในโครงการ 

 มีคณะกรรมการอํานวยการด้านการพฒันาเพื�อความ
ยั�งยืน 

5. การปฏิบัตทิ ี�เป็นธรรม (Fair Operating) องค์กร
ต้องมกีารแขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรมและเปิดกว้าง ซึ�ง
จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทนุสินค้า
และบริการ นวตักรรมการพฒันาสินค้าหรือ
กระบวนการใหม่ๆ รวมถงึจะช่วยขยายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 

 การจดัซื 9อจดัจ้างมีการเปรียบเทียบราคาจากคู่ค้าอยา่ง
เป็นธรรม 
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6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) องคก์ร
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมลูและ
บริการอย่างเหมาะสม  ทั 9งยงัต้องให้ความสําคญักบั
การพฒันาสินค้าและบริการ ที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
โดยคํานึงถึงความปลอดภยัในการใช้งาน และสขุภาพ
ของผู้บริโภค นอกจากนี 9เมื�อพบวา่สินค้าไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ที�กําหนด องค์กรจะต้องมกีลไกในการเรียกคืน
สินค้า พร้อมทั 9งยงัต้องให้ความสําคญักบักฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค และถือปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด 

 มีนโยบายด้านงานบริการหลงัการขายที�รองรับทั 9ง
ศนูย์บริการลกูบ้าน(call center)  งานบริหารหมู่บ้าน  
และงานการรับประกนั  โดยมีมาตรฐานในการ
ดําเนินงานในทกุส่วนงาน 

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community 
Involvement and Development) องค์กรจะต้องให้
ความสําคญักบัชมุชน มีการจดักจิกรรมเพื�อส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ที�ดีระหว่างชมุชนกบัองค์กร สร้างการ
เรียนรู้ที�ส่งผลดีต่อการดําเนินชวีติของประชาชน
โดยรอบองค์กร เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยืน 

 มีกิจกรรมเพื�อสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลกูบ้าน  และ
สนบัสนนุนโยบาย Sustainable Happiness 

 
มิติทางสิ�งแวดล้อม (Environment) ยึดมั�นปฏิบตัติามข้อกําหนดแห่งกฎหมายอยา่งเคร่งครัด รวมทั 9ง ศกึษาวิจยัเพื�อ

แก้ปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เคยเกิดขึ 9น และหาแนวทางป้องกนัเพื�อให้โครงการเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมทั 9งในระยะสั 9นและระยะยาว 
 
มิติทางสังคม (Social) คํานึงถึงผลกระทบทางสงัคมต่อชมุชนในพื 9นที�พฒันาโครงการพร้อมกบัการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตที�ดีให้เกิดเป็นสงัคมคณุภาพในโครงการของอารียา 
 
มิติทางบรรษัทภบิาล (Governance) มุ่งมั�นกบัการกํากบัดแูลกจิการอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  มีจริยธรรม

ที�ดี  และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกจิการเป็นหลกั ด้วยการขยายโอกาสในการสร้างงาน การเพิ�มระดบัความสําเร็จของผล
ประกอบการอยา่งก้าวกระโดด และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกจิของคูค้่าและเศรษฐกจิของประเทศ 
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2. เป้าหมายการดาํเนินงาน 
 

บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์ที�พัฒนางานโดยได้คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมนั 9น  ในปี 

2562  มีเป้าหมายการดําเนินงานเพื�อให้เกิดความยั�งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับสากล  Sustainable Development 

Goals – SDGs โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในส่วนของความยั�งยืน 10 ใน 17 เป้าหมาย ครอบคลมุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงันี 9 

 
 

SDGs สิ�งท ี�ดาํเน ินการ  

 

No Poverty :  
ขจดัความยากจน 

 มีสวสัดิการพนกังานตามกฎหมายแรงงานกําหนด
และนอกเหนือกฎหมายกําหนด 

 มีการจ้างงานที�เป็นธรรม ถกูต้องตามกฎหมาย 

 ฝีมือแรงงานดีรายได้เพิ�มขึ 9น 

 มีมาตรฐานในการสร้างที�พกัพนกังานและแรงงาน  
เน้นเรื�อง สะดวก สะอาด และปลอดภยั 

 Zero Hunger :  
ขจดัความอดอยาก  
สร้างความมั�นคงทางอาหาร  
 

 เปลี�ยนสวนสวยภายในโครงการให้เป็นไม้ยืนต้นที�
รับประทานยอดหรือผลได้ 

 จดัให้มีแปลงผกัในทกุโครงการเพื�อส่งเสริมให้
ลกูบ้านบริโภคผกัปลอดสารพิษ เพื�อให้เกดิความ
ยั�งยืนจึงมกีระบวนการให้ลกูบ้านช่วยกนัปลกู 
ช่วยกนัเก็บ และชว่ยกนัดแูล 
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SDGs สิ�งท ี�ดาํเน ินการ  
 Health and Well-being :  

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที�ดขีองทกุคน 
สขุภาพและความเป็นอยู่ที�ดี การเข้าถงึ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า สนบัสนนุทนุวิจยั 
คิดค้นวคัซีน 

 มีมาตรฐานในการสร้างที�พกัพนกังานและแรงงาน  
เน้นเรื�อง สะดวก สะอาด และปลอดภยั 

 Quality Education :  
การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
 

 อบรมพนกังานและแรงงานตามสายที�เกี�ยวข้องกบั
การปฏิบตัิงาน 

 จดัให้มีศนูย์การเรียนรู้สําหรับเดก็ในพื 9นที�ก่อสร้าง 

 ส่งเสริมให้ลกูคนงานที�เป็นตา่งชาติเข้าเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาล 

 Industry Innovation and Infrastructure :  
ส่งเสริมอตุสาหกรรมที�ยั�งยืนและนวตักรรม 
 
 

 นวตักรรมการออกแบบที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม 

 นวตักรรมการรูปแบบการบริการหลงัการขาย 

 Decent Jobs and Economic Growth : 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิที�ยั�งยืน 
 

 
 นโยบายเรื�องความยั�งยืนขององคก์ร “Sustainable 

Happiness : ความสขุและสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน” 

 นวตักรรมการออกแบบที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม 

 ใช้พลงังานทางเลือก เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ 

 Sustainable Cities and Communities:  
สร้างเมืองและการตั 9งถิ�นฐานที�ปลอดภยั 
 
 

 Climate Action :  
ดําเนินการอยา่งเร่งดว่นเพื�อแก้ปัญหาโลกร้อน 
 
 

 Peace and Justice, Strong Institution :  
ส่งเสริมสนัติภาพและการเข้าถึงระบบยตุิธรรม
อย่างเท่าเทียมกนั 
 

 มีนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
การต่อต้านการคอรัปชั�นทั 9งภายในและภายนอก
องค์กร 

 การจดัซื 9อจดัจ้างมีการเปรียบเทียบราคาจากคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม 

 การจดัซื 9อ จดัจ้าง และจา่ยคา่งจ้างผ่านระบบเพื�อ
ป้องกนัการทจุริต 
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SDGs สิ�งท ี�ดาํเน ินการ  
 Partnership for the Goals :  

สร้างความร่วมมอืระดบัสากลต่อการพฒันาที�
ยั�งยืน 

 

 ให้ความร่วมมือในงานวจิยังานด้านเดก็ในพื 9นที�
ก่อสร้างกบัมลูนิธิเครือขา่ยบ้านเด็กภายใต้การ
ดําเนินงานของ UNICEF  จากการที�ทําโครงการ 
Child Friendly Space ซึ�งถือเป็นวาระในระดบั
สากล 

 
นอกจากการดําเนินงานตามกรอบการดาํเนินงานทั 9ง 3 มติิ ที�กล่าวมาข้างต้นแล้ว  บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในเรื�อง

ของ “สิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP)   ซึ�งได้รับการสนบัสนนุโดย
องค์การทนุเพื�อเด็กแห่งสหประชาชาติ  (UNICEF) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบนัพฒันาธุรกิจอย่างยั�งยืน 
(SBDi)  โดยนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัโครงการและการดาํเนินงาน  ดงันี 9 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

SURVIVAL การให้ความสําคญัด้านสขุภาพ (Healthy) ของเดก็ จึงได้มกีารมุง่เน้นเรื�องการเสริมสร้างพฒันาของเด็ก 
และการส่งเสริมสขุภาวะให้กบัเดก็ โดยได้มีการจดัสร้างสโมสร (Club House)  สนามเด็กเล่น  สนามบาส  และ Bicycle Lane 
เป็นต้น 

 
DEVELOPMENT  การให้ความสําคญัในด้านการศกึษา บริษัทฯ มุ่งส่งมอบโอกาสทางการศกึษาให้กบัลกูหลานของ

แรงงานข้ามชาติ  โดยได้มกีารจดัตั 9งโครงการ “Child Friendly Space” ศนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กในสถานที�ก่อสร้างโดย
ดําเนินงานร่วมมือกบัมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation) จดัให้มี
กิจกรรมสอนทกัษะการเรียนรู้และการสื�อสาร ภาษาไทย องักฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ กจิกรรมเสริมสร้างวินยั และสขุอนามยั  
ให้กบัลกูหลานของแรงงานข้ามชาติ เพิ�มทกัษะในการสื�อสารและให้ความรู้ เพื�อสามารถเข้าศกึษาในระบบของภาครัฐได้ต่อไป 

 
PROTECTION   การให้ความสําคญัทางด้านความปลอดภยัทั 9งบตุรหลานของลกูบ้าน และบตุรหลานของแรงงาน

ข้ามชาต ิ โดยการสร้าง Protection กั 9นระหว่างพื 9นที�ก่อสร้างและที�อยู่อาศยัของลกูบ้าน เพื�อป้องความเสี�ยงและอนัตรายที�จะ
เกิดขึ 9นกบัเดก็ 

CRBP  FRAMEWORK 
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PARTICIPATION   การจดักจิกรรมให้ความรู้   สร้างสรรค์พฒันาจินตนาการ  เพื�อให้เด็กในโครงการได้มีส่วนร่วม  

เช่น  A Green Market ปลกูผกัปลกูรัก Recycle Time และกจิกรรมพิเศษตา่งๆ ตามเทศกาล 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่บนพื 9นฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นคณุภาพชวีิตที�ดซีึ�ง 

ได้มาจากสงัคมคณุภาพที�เกดิจากการอยู่ร่วมกนัอย่างสามคัคใีนชมุชนแห่งการเอื 9อเฟื� อเผื�อแผ่ ภายใต้สิ�งแวดล้อมที�ดี สขุภาพ ที�
ดี จึงเป็นหวัใจสําคญัของการสร้างความสขุที�ยั�งยืน “ Sustainable Happiness” 

 
 

GRI 
 102-15 

 203 

 308 

 408, 412, 413, 414 

CRBP 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
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เราตั 9งใจในการดาํเนินธุรกจิอยู่บนพื 9นฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นสร้างความสขุให้กบัสงัคม ชมุชน และ
สิ�งแวดล้อม ภายใต้หวัใจสําคญัของนโยบาย  “ Sustainable Happiness ” ความสขุและสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน โดยคํานึงถงึ
ความสขุของกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลมุในทกุๆ ด้าน แบ่งเป็นกลุ่มความสขุ 6 กลุ่ม ดงันี 9 

 
1. สุขคนสร้าง : คนงาน หรือ แรงงาน    เป็นการดแูลแรงงานให้อยู่ดมีีความสขุ มคีณุภาพในทกุๆ ด้าน 
อย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้างความสขุอย่างยั�งยืนทั 9งกายและใจ   ซึ�งเราดําเนินงานด้านพฒันาคณุภาพชีวิตแรงงานในทกุ
มิติ ได้แก่   

 พัฒนาความเป็นอยู่  จดัหาที�พกัคนงานให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงการพฒันาพื 9นที�ปลอดภยัสําหรับเดก็  
ส่งเสริมเดก็เข้าสู่ระบบการศกึษาของโรงเรียนได้   

 พัฒนาการจ้างงานและสวัสดกิารท ี�เป็นธรรม  จ้างงานอยา่งเป็นธรรม จา่ยคา่จ้างตรงเวลา ตรวจสอบ
ได้ ให้คนงานได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างสมบรูณ์ 

 พัฒนาการเรียนรู้ และการศึกษา  มีการอบรมและพฒันาฝีมือแรงงาน เพื�อให้เกิดทกัษะและความ
ชํานาญ นําไปสู่การสร้างรายได้เพิ�มขึ 9นในอนาคต 

 พัฒนาพื 3นท ี�ปลอดภัยสําหรับเด็ก  จดัให้มศีนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กในสถานที�กอ่สร้าง เพื�อดแูล
คณุภาพชวีิตของผู้ติดตาม(บตุรหลาน) ให้ปลอดภยั ลดอบุตัิเหต ุ จากการนําเด็กติดตามไปในสถานที�
ก่อสร้าง และลดความกงัวลของผู้ปกครองที�ต้องออกไปทํางาน 

 
Child Friendly Space  ศนูย์การเรียนรู้สําหรับเดก็ในสถานที�ก่อสร้าง   เกิดขึ 9นตั 9งแต่ปี 2558   โดยผู้บริหารได้เล็งเห็น

ความสําคญัของชวีิตความเป็นอยู่ของคนงาน และต้องการให้สถานพกัอาศยัมีสาธารณปูโภคที�พร้อมสําหรับการดํารงชีวติ  จึง
จดัให้ทํามาตรฐานความเป็นอยู่ของคนงาน  และผู้ตดิตาม  จึงได้จดัให้มีพื 9นที�ปลอดภยัสําหรับเดก็   เพื�อป้องกนัคนงานนําเดก็
เข้าไปยงัพื 9นที�ก่อสร้างซึ�งมีความเสี�ยงที�จะเกิดอบุตัิเหต ุ ภายในพื 9นที�ประกอบด้วย อาคารเรียนรู้ พื 9นที�สีเขียว  และมีรั 9วปิดเพื�อ
ความปลอดภยัของเดก็เป็นสําคญั ซึ�งจะมีการดแูลทําความสะอาดทกุวนัเพื�อสขุอนามยัที�ดีของเดก็ๆ   
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การดาํเนินงานตั 9งแต่ปี 2558 ถงึปัจจบุนั มีศนูย์การเรียนรู้ 6 พื 9นที�  ได้แก่  ไทรน้อย  บางบวัทอง  บางนา  หทยัราษฎร์  
รังสิตคลอง4   และรังสิตคลอง5   เปิดทําการวนัจนัทร์-ศกุร์   โดยมีผู้ดแูล และให้ความรู้จากมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตแรงงาน  ทําหน้าที� ดแูลเด็ก  ทํากิจกรรมเสริมทกัษะ ทั 9งด้านการอ่าน การเขยีน  ให้ความรู้เรื�องการออมเงิน  และอื�นๆ ตาม
ปฏิทินกิจกรรม  ในแต่ละเดือน ได้จดัให้มกีารตรวจสขุภาพเบื 9องต้น  บนัทึกประวตัิการเจริญเติบโต ประชมุผู้ปกครองเพื�อ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็น แจ้งผลการเรียน และพฒันาการของเด็กให้กบัผู้ปกครองทราบ เนื�องจากทางศนูย์การเรียนมีเด็ก
หลายสญัชาติ ทั 9งเมยีนมาร์ (กะเหรี�ยง,มอญ) และกมัพชูา ทําให้ทางศนูย์ต้องใช้ภาษาในการสื�อสารเป็นภาษาหลกัคือ
ภาษาไทย ผู้ปกครองและเดก็บางคนที�ไม่สามารถฟังและสื�อสารเป็นภาษาไทยได้ เดก็โตที�สามารถฟังและสื�อสารภาษาไทยได้ 
จะคอยเป็นล่ามแปลภาษาให้กบัผู้ปกครอง และเดก็คนอื�นๆฟัง  ซึ�งก็เป็นการเพิ�มทกัษะให้กบัเดก็ในอนาคตอีกรูปแบบหนึ�ง 

  เนื�องด้วยข้อจาํกดัในการรับคนงานแบบ MOU และจํากดัพื 9นที�การก่อสร้าง ส่งผลให้มีผู้ตดิตาม หรือบตุร

หลานของคนงานลดจํานวนลง  ปี 2562  จึงเปิดให้มศีนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กสําหรับ 2 พื 9นที�  ได้แก่  ไทรน้อย  และ

บางนา  ปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของสถานการณ์  แต่ยงัคงให้ความสําคญัด้านสิทธิ

เด็กตามหลกัสากล  และยงัคงสนบัสนนุให้เด็กได้เข้าเรียนในระบบการศกึษาของภาครัฐ ปีการศกึษา 2562  รวม

จํานวน 26 คน 

 

 พื 9นที�ไทรน้อย โรงเรียนวดัคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บํารุง) จํานวน  15 คน 

 พื 9นที�บางนา โรงเรียนคลองปลดัเปรียง   จํานวน  11 คน 
 

 
2.  สุขเจ้าบ้าน : พนักงาน  ได้แก่  การฝึกอบรมพนกังาน  การสร้างแรงจงูใจพนกังาน  ตลอดจนถึงการมอบ

สวสัดิการที�เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนกังานในทกุๆด้าน 

พนกังาน ถือเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลื�อนธุรกิจ และเป็นทรัพยากรที�มคีวามสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง โดย
บริษัทฯ มีนโยบายและการดําเนินงานด้านทรัพยากรบคุคล เพื�อสนบัสนนุการทํางาน สร้างแรงจงูใจ พฒันาศกัยภาพ 
รวมถงึให้ความสําคญัต่อการดแูลพนกังานในด้านต่างๆ ทั 9งนี 9ก็เพื�อให้พนกังานทํางานได้อยา่งมีความสขุ และมี
ประสิทธิภาพไปพร้อมๆกนั 
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บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับพนกังานตั 9งแต่ก้าวแรกที�เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯในเรื�องต่างๆ โดยเริ�ม
ตั 9งแต่ การปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ การจัดสถานที�ทํางานและการสร้างบรรยากาศในการทํางาน สวัสดิการ
พนักงาน การสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เติบโตในสายงาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 9 

 
การปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่  
การปฐมนิเทศ (New Employee Orientation) ถือเป็นเรื�องที�บริษัทฯให้ความสําคญั โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเสริมสร้าง

ความพร้อมให้พนกังานใหม่ที�เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ การปฐมนิเทศ ได้จดัขึ 9นเป็นประจํา โดยมีกําหนดการเดือนละ 2 ครั 9ง 

ตามรอบวนัเริ�มงานของพนกังานใหม่ เพื�อให้พนกังานใหม่ได้เตรียมความพร้อมตั 9งแต่วนัแรกที�เข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ  

ทั 9งนี 9พนกังานใหม่จากทุกฝ่ายงานที�เริ�มงานในช่วงเดียวกนั จะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับประทานอาหารร่วมกัน 

เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายงาน อีกทั 9งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

ระหว่างกนั ท่ามกลางบรรยากาศที�เป็นกนัเองตลอดการปฐมนิเทศอีกด้วย  

การฝึกอบรมพนักงาน 
ในปีที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังาน โดยนโยบายสําคญัคือการจดัให้มีการฝึกอบรม

พฒันาพนกังานอย่างต่อเนื�อง  โดยมี Training Roadmap เป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานในระยะยาว  
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาพนกังานในทกุระดบั ตั 9งแต่พนกังานระดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบับริหาร  โดย

จดัให้มีหวัข้อฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะต่างๆ  อย่างชดัเจนเพื�อให้พนกังานมีความรู้  ความสามารถ และมีทกัษะในการสอน
งาน ถ่ายทอดงาน นําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางานอย่างสงูสดุ  
 

การจัดสถานที�ทาํงานและการสร้างบรรยากาศในการทาํงาน 
 บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบและจัดสถานที�ทํางานให้มีบรรยากาศที�ดี (Happy Workplace) ทั 9งบรรยากาศภายนอก 
และการตกแต่งภายในสํานกังาน เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานทํางานอย่างมีความสขุ โดยมีการตกแต่งพื 9นที�ทํางาน
ให้มีบรรยากาศที�เอื 9อต่อการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้จดัสรรพื 9นที�ส่วนกลางให้พนกังานมาใช้ประชมุหรือพูดคยุกนัได้ทั 9งในแบบ
ทางการ และไม่เป็นทางการ 
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นอกจากนี 9บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนกังานมีกิจกรรมร่วมกนัโดยการจดัสรรให้มีพื 9นที�สําหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พื 9นที�
สําหรับรับประทานอาหารพร้อมจัดเตรียมอาหารกลางวนัในราคาประหยัดสําหรับพนักงาน พื 9นที�สําหรับเล่นกีฬาปิงปองใน
ช่วงเวลาพักกลางวนัและหลงัเลิกงาน เพื�อให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลาย และยงัเป็นการกระชับความสมัพันธ์ทั 9งในฝ่ายงาน
เดียวกนัและระหว่างฝ่ายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

การสร้างแรงจูงใจ 
ในด้านการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที�มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายนั 9น มีการให้ incentive แก่พนักงานใน

ฝ่ายขาย และงานก่อสร้าง เป็นประจําทุกไตรมาส รวมถึงมีการให้โบนัสประจําปีแก่พนักงานทุกคนโดยพิจารณาตามผล

ประกอบการของบริษัทฯ และผลการประเมินรายฝ่ายงานและรายบคุคล 

นอกจากนี 9 บริษัทฯ ยงัเห็นคณุค่าและความสําคญัของพนกังานที�ทุ่มเททํางานให้กบับริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดย
จะมีรางวัล Long Service Awards เป็นทองคําให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าวในงานสังสรรค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ามกลาง
พนักงานทุกคน เพื�อเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับพนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
พนกังานคนอื�นด้วย 
 

สวัสดิการพนักงาน 
พนกังานถือเป็นทรัพยากรที�สําคญัต่อการดําเนินกิจการและต่อความสําเร็จของบริษัทฯ ดงันั 9นนอกเหนือจากการจดั

ให้มีค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานแล้ว ในแต่ละปี บริษัทฯยังมีการพิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการสําหรับพนกังานเพิ�มเติมเพื�อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และเพื�อให้มีสวสัดิการที�เป็น
มาตรฐานเมื�อเทียบกบักลุ่มธุรกิจเดียวกนั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อยกระดบัความสขุของพนกังานอีกด้วย 

ทั 9งนี 9 การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯได้คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานในด้านต่างๆ 
ดงัต่อไปนี 9 

 
สวสัดิการที�ชว่ยเหลือในเรื�องคา่ครองชีพ 
 การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอปุสมบท  

 การให้เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี พนกังาน บิดา มารดา คู่สมรสหรือบตุรของพนกังาน ถงึแก่กรรม 

 การจดัชดุยนิูฟอร์มพนกังาน 

 การจดัที�พกัอาศยัให้พนกังาน 
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 การบริการอาหารกลางวนัคณุภาพในราคาประหยดั 

สวสัดิการที�สนบัสนนุการออมของลกูจ้าง 
 กองทนุสํารองเลี 9ยงชีพ 

 กองทนุประกนัสงัคม 

 กองทนุเงินทดแทน 

สวสัดิการที�พฒันาสถาบนัครอบครัวของลกูจ้าง  
 การประกนัชวีิตให้กบัลกูจ้าง 

 การชว่ยคา่รักษาพยาบาล 

 การรับขวญัคลอดบตุร 

สวสัดิการที�ส่งเสริมความมั�นคงในอนาคต  
 เงินกู้ดอกเบี 9ยตํ�า (T-Loan) 

 สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั 

 Long Service Award สําหรับพนกังานที�ทํางานกบัองค์กรมาอยา่งยาวนาน 

สวสัดิการที�ส่งเสริมสขุอนามยั  
 ประกนัสขุภาพที�คุ้มครองทั 9งกรณีผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยใน 
 การจดัของเยี�ยมกรณีพนกังานเจบ็ป่วย 
 ตรวจสขุภาพประจําปี 
 การให้ความรู้เรื�องสขุภาพอนามยั 

 ห้องพยาบาลและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล 

 การจดัฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ให้กบัพนกังาน 

 

สิทธิการลา 

นอกเหนือจากสวสัดกิารตา่งๆ ที�กล่าวมา บริษัทฯได้จดัให้พนกังานสามารถลางานได้ตามสิทธิและความจาํเป็นตา่งๆ

ได้แก่ ลาพกัร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอปุสมบท ลารับราชการทหาร ลาทําหมนั และลาฝึกอบรม 

 

กิจกรรมพนักงาน  

กิจกรรมพนกังาน (Employee Relation Activity)  ถือว่าเป็นสิ�งที�เชื�อมความสมัพนัธ์อนัดใีนบริษัทฯ ส่งเสริมแรงบนัดาล
ใจ และชว่ยให้การทํางานร่วมกนัระหว่างฝ่ายงานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ 9น ซึ�งบริษัทฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมต่างๆ แก่พนกังาน
ตลอดทั 9งปี เช่น  กจิกรรมปีใหม่  กิจกรรมทําบญุประจาํปี 
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3. สุขลูกบ้าน : ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน  เราได้พยายามสร้างสรรค์นวตักรรมความสขุแก่ผู้บริโภค หรือ
ลกูบ้าน  โดยเริ�มต้นจากการสร้างความสขุด้วยการออกแบบผลิตภณัฑ์ และออกแบบการใช้ชวีติเพื�อการอยู่อาศยัที�มคีวามสขุ
อย่างยั�งยืน  โดยคํานึงถึงสิ�งแวดล้อม คณุภาพชีวติ และการลดภาระค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ 9นในอนาคต  มีการดําเนินงานดงันี 9 

 
Community Service 

งานบริหารงานหลงัการขายประกอบไปด้วย  งานบริหารชมุชน  งานบริการซ่อมแซมตามระยะประกนั  ศนูย์บริการ
ข้อมลูลกูบ้าน  งานส่งมอบสาธารณปูโภคและจดัตั 9งนิติบคุคล มีเป้าหมายเพื�อให้บริการอย่างดีที�สดุและให้ได้รับความพึงพอใจ
สงูสดุจากลกูบ้านอารียา ที�จะนําไปสู่การบอกต่อแนะนําเพื�อนตามโครงการ Friends Get Friends และสร้างความเชื�อมั�นแก่
ผู้บริโภคได้ในระยะยาว  ตามนโยบาย Best in Class After Sale Service การเอาใจใส่ดแูลลกูบ้านตั 9งแต่รับโอนกรรมสิทธิSไป
จนถึงบริการหลงัการขายอยา่งเตม็ความสามารถ    

 

 งานบริหารชมุชน   
เริ�มต้นพฒันางานตั 9งแต่การบริการพื 9นฐาน ให้มีความปลอดภยั สะอาด และน่าอยู่ เป็นมาตรฐาน  โดยมีการใช้

กรอบการดาํเนินงานของ ISO หรือ ระบบบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐานสากลเข้ามาปรับใช้ในการดาํเนินงานบริหารชมุชน  

โดยมีการพฒันาระเบียบปฏิบตัิ(Quality Procedure) วิธีปฏิบตังิาน(Work Instruction) และเอกสารควบคมุตา่งๆ เพื�อให้มี

มาตรฐานในการดําเนินงาน  โดยมีการควบคมุและตรวจสอบการทํางานอยา่งสมํ�าเสมอในทกุเดอืน เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ

และคณุภาพในการบริการลกูบ้าน 

 

  นอกจากนั 9นยงัมกีารพฒันางานอย่างต่อเนื�องเพื�อสร้างระบบที�ดทีี�สดุในการบริหารหมู่บ้าน เช่น การดแูลรักษา

ความปลอดภยัที�เพิ�มความเข้มงวดกบัการปฏิบตัิงานของบริษัทรักษาความปลอดภยัและพนกังาน รปภ. โดยจดัให้มเีครื�องมือ

และอปุกรณ์ที�ทนัสมยัสามารถบนัทึกและตรวจสอบข้อมลูด้านความปลอดภยัในโครงการได้ตลอดเวลาแบบ Real Time ผ่าน

โทรศพัท์มือถือ   

 

 งานบริการซ่อมแซมในระยะประกนั (After Sale Service)  
เป็นอีกงานหนึ�งที�ได้รับการยกระดบังานบริการและกํากับติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากศูนย์บริการลกูค้า หรือ 

Call Center แล้วเรายังได้พัฒนา Application Areeya Family มาเป็นช่องทางในการแจ้งซ่อมตั 9งแต่ปี 2559  จนถึงปัจจุบัน   

นอกจากนั 9นยงัพฒันาระบบการติดตามงานแบบ 100% เพื�อให้มีการควบคมุงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที�กําหนด  โดยได้

นําข้อมลูรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขพฒันาต่อยอด  ทําให้ในปี 2562  ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจใน

ระดบั ดี และดีมาก เฉลี�ยตลอดทั 9งปีที�ร้อยละ 94.02 
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 ศนูย์บริการข้อมลูลกูบ้าน (Call Center)   
เป็นศนูย์บริการข้อมลูลกูบ้าน  ที�ให้บริการข้อมลูครบวงจรเพื�ออํานวยความสะดวกตั 9งแตเ่ป็นลกูค้าจนกระทั�งมา

เป็นลกูบ้าน ผ่านหลากหลายช่องทาง  

1. โทรศพัท์  1797 และ 02-7989800 
2. Application Areeya Family   
3. Facebook ผ่าน www.facebook.com/areeyahome 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โดยจะให้ข้อมลูต่างๆ เช่น ให้ข้อมลูสินค้า ทําเลที�ตั 9ง  การเดินทาง  รับแจ้งซ่อมแซมบ้านในประกัน  รับเรื�องร้องเรียน  
พร้อมมีการติดตามผลการให้บริการและตรวจสอบการให้บริการ 100%  เพื�อให้มีการควบคมุงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที�
กําหนด  และได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่องานบริการของ Call Center ตลอดปี 2562 พบว่าผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจ
มากและพึงพอใจ ร้อยละ 95.64  

 

 งานบริหารกองทนุและการส่งมอบโครงการ 
 ในส่วนงานบริหารกองทนุและการส่งมอบโครงการแก่คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรและคณะกรรมการนิติ

บคุคลอาคารชดุ เป็นงานสําคญัอีกงานหนึ�งที�ถกูกําหนดให้เป็นเป้าหมายเพื�อพฒันางานบริการหลงัการขาย ให้เกดิการบริหาร

เงินกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทกุโครงการ เน้นการบริหารกองทนุให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อลกูบ้าน 

คณะกรรมการนิติบคุคล และต่อบริษัทฯ โดยกระบวนการหนึ�งที�เป็นหวัใจคือการสร้างและดแูลสาธารณปูโภคส่วนกลางของ
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โครงการให้ครบถ้วนและอยูใ่นสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงทําให้ไม่กระทบต่อการอยู่อาศยัของลกูบ้าน และสามารถ

ลดระยะเวลาความล่าช้าในการส่งมอบสาธารณปูโภคให้ตรงเวลาเมื�อครบกําหนดการดแูลตามกฎหมาย เป็นส่วนสําคญัที�ลด

ค่าใช้จา่ยและเพิ�มโอกาสให้บริษทัได้ โดยในปี 2562 สามารถจดัตั 9งคณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร รวมทั 9งสิ 9น 6 

โครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. สุขเพ ื�อนบ้าน : ผู้ร ับเหมา และคู่ค้าวัสดุก่อสร้าง  มิได้เพียงคาํนึงถงึผลกําไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในภาคธุรกิจ แต่ยงัคํานึงถงึความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ�งแวดล้อม  เพื�อมุ่งมั�นสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้าง 
โดยมุ่งหวงัให้บ้านเป็นจดุเริ�มต้นของความสขุ  โดยดาํเนินการดงันี 9   
 

1. Construction Site Standards 
 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภยั โดยมีข้อกําหนดด้าน

มาตรฐานครอบคลมุตั 9งแต่เริ�มเข้าพื 9นที�พฒันาโครงการ ระหว่างงานก่อสร้าง และเมื�อปิดโครงการก่อสร้าง  

 

2. A Subcontract 
 การดาํเนินการก่อสร้างโดย วา่จ้างผู้ รับเหมารายอื�นทั 9งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที�มีคณุภาพ และมีความมั�นคง
ทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกจิการก่อสร้าง การพฒันาระบบงานก่อสร้าง มุง่เน้นคณุภาพของการก่อสร้างเพื�อ
สร้างความเชื�อมั�น และความไว้วางใจ ในการบริหารจดัการ และสิ�งที�สําคญัคือลดความเสี�ยงที�ทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและ
ไม่ได้คณุภาพ การพฒันาระบบ A Subcontract ช่วยสนบัสนนุการการทํางานของผู้ รับเหมา กบั บริษัทฯ ในเรื�องลดเวลาลด
ขั 9นตอนการทํางาน และลดปริมาณเอกสาร บนัทึกการก่อสร้าง ในแต่ละงานด้วยระบบ เพื�อสะท้อนคณุภาพการทํางานของ
ผู้ รับเหมาในแต่ละราย เป็นข้อมลูในการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอตัราตลาด วิเคราะห์จดัเกรดผู้ รับเหมา เพื�อ
สามารถปรับอตัราจ้างพิเศษให้แก่ผู้ รับเหมาฝีมือดีที�ได้รับความไว้วางใจหลงัจากที�ได้ร่วมงานกนัมาระยะหนึ�งแล้ว  
  

3. A Supplier Online System 
 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี 9 จาํกดั (มหาชน) และในเครือทั 9งหมด มีการซื 9อขายกบั ผู้ขาย(Vendor) โดยมีการสั�งซื 9อ
สินค้าและส่งของ ซึ�งในขั 9นตอนการส่งของประกอบด้วยการวางบิล เพื�อเบิกเงินตามรายงานที�จดัส่ง และ ตาม PO แนวคดิการ



        บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน)        

 

 - 101 -  
แบบ 56-1 ปี 2562 

พฒันาระบบ A Supplier Online System จะช่วยอํานวยความสะดวกระหว่างบริษัทคู่ค้าของอารียาฯ ในการส่งของวางบิล 
โดยผู้ขายจะควบคมุการส่งสินค้าให้ถกูต้องและสามารถตรวจสอบการส่งของ ลดความผิดพลาดในการส่งของระหวา่ง ผู้ขาย
กบัคลงัเก็บของที�หน้างานของบริษัท ลดเวลา ลดเอกสาร ลดขั 9นตอนในการวางบิล และขั 9นตอนการตรวจสอบเอกสาร  การใช้
ระบบออนไลน์ทําให้ผู้ขายสามารถวางบิลได้ทกุวนั 
 

4. Safety 
A Model for Better Life เป็นหนึ�งในกระบวนการพฒันาคณุภาพชีวิตแรงงานให้เกดิการดแูลคนงานอย่างครบวงจร 

โดยมีเป้าหมายสําคญัเพื�อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ด้วยการสร้างขวญักําลงัใจให้แก่แรงงานตา่งด้าว การสร้าง

สขุภาวะในชีวิตประจําวนัให้มีสขุอนามยัที�ดี สร้างสภาพแวดล้อมและสิ�งแวดล้อมที�น่าอยู่ และการลดความห่วงกงัวลต่อบตุร

หลานโดยการสร้างศนูย์การเรียนรู้สําหรับเด็กในพื 9นที�ก่อสร้างให้เป็นพื 9นที�ปลอดภยั ซึ�งบริษัทได้ดําเนินกระบวนการนี 9บน

พื 9นฐานความคิดว่า เมื�อแรงงานมีสขุภาพกายดี สขุภาพใจด ี ไม่มีห่วงกงัวล จะมีความพร้อมในการทํางาน ทําให้งานมี

ประสิทธิภาพ และอยากอยูก่บัอารียาไปนานๆ  

 

เมื�อแรงงานได้ทํางานแบบเดิมซํ 9าๆ จะมีประสบการณ์เพิ�มพนูขึ 9น เกิดเป็นความเชี�ยวชาญ เท่ากบัมีฝีมือดีขึ 9น จะได้รับ

ค่าตอบแทนมากขึ 9นตามระดบัฝีมือ เป็นวงจรที�สร้างความมั�นคงให้กบัแรงงานและครอบครัวทั 9งในด้านเศรษฐกิจและสงัคม

ครอบครัว ซึ�งส่งผลดีต่อบริษัทที�จะได้ผลิตภณัฑ์ที�มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบแก่ลกูค้าได้ตรงเวลา ลดปัญหาการแก้ไขงาน

หรือทําซํ 9า จงึเป็นการลดต้นทนุ ลดระยะเวลาที�สญูเปล่า และเป็นการเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัให้กบับริษัทได้  

 

5. Supplier ABC 
 บริษัทฯ ได้มีการวา่จ้างผู้ รับเหมารายอื�นทั 9งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที�มีคณุภาพ และมีความมั�นคงทางการเงิน เข้า

มามีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที�ผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สั�งสมประสบการณ์และทีมงานที�มี

คณุภาพเพื�อดาํเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื�อสร้างความเชื�อมั�น และความไว้วางใจ ในการบริหารจดัการ จึงลดความเสี�ยงที�

ทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คณุภาพ ซึ�งบริษัทฯ จะกําหนดคา่จ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวสัดกุ่อสร้างให้กบั

ผู้ รับเหมา และจะทําการควบคมุคณุภาพของงาน ระยะเวลาการทํางาน และต้นทนุการก่อสร้างให้เป็นไปตามที�บริษัทฯ กําหนด

ไว้ 

 

เนื�องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร ทําให้ทีมงานสั�งสมแรงงาน และผู้ รับเหมา

รายย่อยและรายกลางเป็นจาํนวนพอสมควร แต่ความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนั 9น มีทั 9งขาขึ 9นและขาลง ทางทีมงานจึงไม่

ประมาทในการรับมือกบัเหตกุารณ์ที�อาจจะเกดิขึ 9นได้ เพื�อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื�อเสียงของทางบริษัทฯ กลยทุธ์ในการรับมอื 

คือ ต้องมีการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอตัราตลาด รวมทั 9งจดัเกรดผู้ รับเหมา เพื�อสามารถปรับอตัราจ้างพิเศษให้แก่

ผู้ รับเหมาฝีมือดีที�ได้รับความไว้วางใจหลงัจากที�ได้ร่วมงานกนัมาระยะหนึ�งแล้ว และประการสําคญัต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ�ง

สําเร็จรูปมากขึ 9น ทั 9งงานโครงสร้าง งานพื 9น งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบเพื�อลดอตัรา พึ�งพาแรงงานให้น้อยลง เป็นวธีิที�จะ
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ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้แต่ในทางปฏิบตัิ ทางทีมงานก็มกีารเพิ�มจาํนวนผู้ รับเหมา และแรงงาน

ฝีมือเพื�อลดผลกระทบดงักล่าว 

 

คณุภาพและมาตรฐานของงานกอ่สร้าง ถือวา่เป็นส่วนสําคญัที�จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายที�กําหนดไว้ได้ ดงันั 9นบริษัทฯ จึงเข้มงวดทั 9งในเรื�องของคณุภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทนุ ให้

เป็นไปตามแผนที�กําหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ ได้มกีารนําระบบการบริหารคณุภาพ ISO เข้ามาใช้กบังานก่อสร้าง ซึ�งจะช่วยลด

ความซํ 9าซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพิ�มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ นําไปสู่ความเป็นสากล อีกทั 9งยงัมีทีม QC 

ส่วนกลาง ที�ทําหน้าที�ตรวจสอบคณุภาพและปริมาณของงานกอ่สร้างให้ถกูต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของ

บริษัทฯ อนัก่อให้เกิดการทํางานที�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี 9ทางบริษัทฯ ยงัได้ตั 9งทีมงานหาจดุอ่อนของระบบ

การก่อสร้างทั�วไปและนํามาพฒันาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อยา่งไรกต็ามเนื�องจากการก่อสร้างและพฒันา

โครงการจะมีปัจจยัภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เชน่ การขาดแคลนแรงงาน การขึ 9นค่าแรงงานขั 9นตํ�า การปรับ

ราคาของวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น ดงันั 9น บริษัทฯ จงึใช้กลยทุธ์ในหลากหลายมติิ เพื�อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยทุธ์

เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพื�อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื�อง 

 

5.  สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียงรอบโครงการ   การสร้างความสัมพันธ์ที�ดีของลูกบ้านในโครงการ และ
ชมุชนรอบข้าง เป็นความใส่ใจที�อารียายงัคงให้ความสําคญัตลอดมา  เพราะอารียาเชื�อว่าหากลกูบ้านและชมุชนมีความสขุ มี
ความสมัพนัธ์ที�ดีต่อกันจะส่งผลไปสู่ความสขุที�ยั�งยืน  เราจึงมุ่งมั�นสู่การพัฒนาธุรกิจเพื�อสงัคมอย่างแท้จริง  และตั 9งใจในการ
พฒันา 2 ส่วน ดงันี 9  

 
ส่วนที� 1   ช ุมชนในโครงการ 
เราพฒันาชมุชนในโครงการให้มีความสขุตามนโยบาย “Sustainable Happiness” รักษ์โลก รักเรา  โดยตระหนกัถึงการใส่

ใจสิ�งแวดล้อมและพฒันาชมุชนยั�งยืน โดยมีหวัใจสําคญั ดงันี 9 
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 แปลงผกัปลอดสารพิษ “โครงการปลกูผกั ปลกูรัก” จดัให้มีแปลงผกัปลอดสารพิษที�สวนส่วนกลาง  เพื�อให้ลกูบ้าน
ได้บริโภคผกัปลอดสารพิษที�สดใหม่และตรงความต้องการ  โดยเน้นให้ลกูบ้านมีส่วนร่วมในการปลกูร่วมกนั ทําให้
เกิดความสมัพนัธ์ที�ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน เกิดเป็นความเข้มแข็งของเครือข่ายลกูบ้านอย่าง
ยั�งยืนต่อไป  โดยเริ�มตั 9งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจบุนัได้จดัให้มีแปลงผกัมาตรฐานในทกุโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบ Solar Cell  จัดให้มีไฟส่องสว่างภายในสวนส่วนกลางและถนนส่วนกลางระหว่าง
โครงการโดยใช้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell)  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างสําหรับ
ส่วนกลาง เป็นประโยชน์สําหรับลกูบ้านในอนาคต และมีส่วนร่วมในการลดใช้พลงังานจากกระแสไฟฟ้า เพิ�มการ
ใช้พลงังานทดแทน เพื�อให้เกิดความยั�งยืนด้านพลงังาน   

 

 ระบบบําบัดนํ 9าเสียเพื�อนํากลับมาใช้ใหม่ จัดให้มีระบบบําบัดนํ 9าเสีย ที�สามารถนํานํ 9ามาสู่กระบวนการบําบัด
พิเศษที�ได้พฒันาขึ 9นเพื�อให้ได้ค่ามาตรฐานสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ โดยมีการติดตั 9งระบบให้นํานํ 9าไปรดนํ 9าที�
สวนส่วนกลาง และใช้ประโยชน์อื�น เช่น การล้างถนนทําความสะอาดพื 9นที�ส่วนกลางเพื�อลดอัตราการใช้
นํ 9าประปาเป็นการรักษาสิ�งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการได้ 
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 การจดัการของรีไซเคิล อารียาให้ความสําคญักับปัญหาของรีไซเคิล เราเริ�มต้นด้วยการศึกษาวิจยัพฤติกรรมและ
ปริมาณขยะของลกูบ้านอารียา พบว่า ใน m หลงั  มีปริมาณขยะเปียกและขยะ recycle  ถึงร้อยละ 70  เราจึงได้
วางรูปแบบการจดัการขยะ Recycle ที�เหมาะสมและสะดวกต่อลกูบ้านมากที�สดุ โดยได้พฒันาแอพพลิเคชั�นชื�อ 
Recycle Time เริ�มดําเนินงานครั 9งแรกในเดือนพฤษภาคม 2561  จนถึงปัจจุบันครอบคลมุ 6 โซน ได้แก่ บางนา 
รังสิต หทยัราษฎร์ ลาดปลาเค้า ไทรน้อย บางบวัทอง  รวม 35 โครงการ  
 

 พื 9นที�ออกกําลังกาย   นอกจากห้องออกกําลังกายและสระว่ายนํ 9าในสโมสรส่วนกลางแล้ว ได้จัดให้มีทางปั�น
จกัรยานในส่วนของถนนส่วนกลาง เป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้จักรยานเพื�อมีส่วนร่วมในการลด
มลภาวะของโลก และพัฒนาพื 9นที�สีเขียวในโครงการให้เป็นสนามบาสเก็ตบอล  ลู่วิ�ง และสนามเด็กเล่น ให้
เหมาะสมกบัพื 9นที�ส่วนกลางของแต่ละโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที� 2   ช ุมชนใกล้เคียง   

 บริษัทฯ  ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชมุชนใกล้เคียง และดําเนินการก่อสร้างโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชมุชน

ข้างเคียง  ด้วยมุ่งหวงัให้เกิดความสมัพนัธ์ที�ดีระหว่างโครงการกับชมุชน เพื�อการอสงัหาริมทรัพย์ที�มีประสิทธิภาพ  โดยมีหลกั

ในการดําเนินงาน ดงันี 9 

 

 ปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญาโดยสมบรูณ์ 
 พัฒนาโครงการตั 9งแต่ขั 9นตอนแรกของงานก่อสร้างจนถึงขั 9นตอนสุดท้าย ด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานงานที�กําหนด  
 เน้นการทํางานเชิงป้องกนัความเสี�ยง เพื�อลดผลกระทบที�อาจเกิดขึ 9น  
 เปิดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียนผ่าน Call Center 
 กํากบั ติดตาม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหาจากการร้องเรียน ให้สิ 9นสดุทกุเรื�อง ไม่มีการเพิกเฉยหรือละเลย 
 เพิ�มพนัธมิตรคู่ค้าในพื 9นที�รอบโครงการ  

 

ผลที�เก ิดข ึ 3น 

 ไม่มีการคดัค้านในพื 9นที�พฒันาโครงการจนไม่สามารถพฒันาโครงการได้ 
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 เกิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ชมุชนรอบโครงการ ในด้านที�พกัอาศยั การเช่าที�ดิน ร้านค้า และการทํางาน
ร่วมกนั 

 ลดต้นทนุด้านการขนส่งหรือเวลาในการสั�งสินค้าได้ เมื�อเทียบกบัการสั�งข้ามพื 9นที� 
 
 

6.  สุขสิ�งแวดล้อม : ท ุกคนในสังคม   อารียาตระหนกัถึงเรื�องสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจงั และมุ่งมั�นในการเป็น
นกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที�ใส่ใจสิ�งแวดล้อม เริ�มต้นด้วยการศกึษาวิจยัพฤติกรรมและปริมาณขยะของลกูบ้านอารียา ซึ�งพบว่า
ใน 1 หลงั มีปริมาณขยะเปียกและขยะ recycle  ถึงร้อยละ 70  เราจึงได้วางรูปแบบการจดัการขยะ Recycle ที�เหมาะสมและ
สะดวกต่อลกูบ้านมากที�สดุ อารียาจึงได้พฒันา Application ชื�อ RecycleTime เป็นเครื�องมือในการนดัรับซื 9อของรีไซเคิลซื 9อถึง
หน้าบ้าน โดยดําเนินงานครั 9งแรกในเดือนพฤษภาคม 2561  จนถึงปัจจุบนัครอบคลมุ 6 โซน ได้แก่ บางนา รังสิต หทยัราษฎร์ 
ลาดปลาเค้า ไทรน้อย บางบวัทอง  มีโครงการเข้าร่วมทั 9งหมด 35 โครงการ  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2562 (ข้อมลู ณ 27 ธ.ค. 62)  สามารถรวบรวมของรีไซเคิลได้ 53,240 กิโลกรัม 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ขวดแก้ว/

เศษแก้ว 45%  กระดาษลงั 18% และขวดพลาสตกิ PET ใส 14% โดยสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 
73,966.90  KgCO2  เทียบเท่ากบัการปลกูต้นไม้ (ต้นมะม่วง) ได้ถึง 8,219 ต้น  หรือ 164 ไร่  
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 โครงการจดัการของรีไซเคิลจงึเป็นโครงการที�บริษัทฯ ให้ความสําคญัเป็นอยา่งมาก โดยได้วางขั 9นตอนของการนําไปสู่
การแยกของรีไซเคิลที�มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ความรู้ผ่านคู่มือการคดัแยกขยะ  การรณรงค์ให้เกิดการรับรู้ และตระหนกัเรื�อง
การคดัแยกของรีไซเคิล  
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือรณรงคก์ารคดัแยกขยะ “ใครว่าโลกนี 9มีขยะ” บอกเล่าเรื�องราววิธีการคดัแยกขยะภายในบ้าน เพื�อนํากลบัมาใช้
ใหม่ และนําไปสร้างสรรค์สิ�งดี ๆ ส่งต่อสู่สงัคม โดยมี TIPMSE เป็นที�ปรึกษาทางด้านวชิาการ 
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นอกจากนั 9นยงัมีช่องทางการให้ความรู้ และสร้างการรับรู้เกี�ยวกบัเรื�องสิ�งแวดล้อมผ่านทาง Facebook Fanpage อารี
ยารักษ์โลก (https://www.facebook.com/AreeyaSustainable/) เป็นอีกช่องทางในการสื�อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ
กิจกรรม และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั 9งที� Z/Z[�n เมื�อวันที� Z� กุมภาพันธ์ Z[�n คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื�อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 
Z[�Z จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ [ องค์ประกอบ คือ  

สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
การประเมินความเสี�ยง 
การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  
ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู  
ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมเพียงพอ  โดยทกุองค์ประกอบมี

การปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล และได้นําเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี Z[�Z แก่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั 9งที� Z/Z[�n เมื�อวนัที� Z� กมุภาพนัธ์ Z[�n 

 
บริษัทได้มีการจดัการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที�ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนกัถึง

ความจําเป็นในการควบคมุภายใน โดยจดัให้ มีการกํากบัดแูลองค์กรที�ดี กําหนดหน้าที�ความรับผิดชอบอย่างชดัเจน รวมทั 9งได้
กําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย ระดบัอํานาจการบริหารและระดบัการอนมุตัิรายการที�เหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
บริษัทได้จัดให้มีสํานักตรวจสอบภายใน ที�มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ�ง

รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที�ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที�เป็นสาระสําคัญต่อ
ระบบการควบคมุภายในแต่ประการใด 

 
นอกจากนี 9ผู้ สอบบัญ ชีของบ ริษั ท  คือ  บ ริษัท  สอบบัญ ชีธรรมนิติ  จํากัด  ซึ� ง เป็นผู้ ตรวจสอบงบการเงิน                 

ประจําปี Z[�Z ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท ตามที�เห็นว่าจําเป็น ซึ�งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบ
การควบคมุภายในที�มีสาระสําคญัแต่ประการใด 
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12.รายการระหว่างกัน 
 
ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างกนัแบ่งตามประเภทได้ดงันี 9 
 

1. รายการค้าท ี�เป็นปกติของบริษัท 
 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที�มีความ
เกี�ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3-5 
 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวข้องกนันี 9เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า 

2. รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที�มีความ
เกี�ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 4, 5 
 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวข้องกนันี 9เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า 

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงนิ 
 บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที�มีความ
เกี�ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 4, 5 
 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวข้องกนันี 9เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 
 สําหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที�กระทําเพื�อประโยชน์สูงสุด และเพื�อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและ
เป้าหมายของบริษัท เป็นรายการที�มีการกําหนดตามราคาตลาดทั�วไป ในส่วนของอตัราดอกเบี 9ยจ่ายนั 9นเป็นไปตามอตัราที�ตก
ลงกนัโดยอ้างอิงอตัราดอกเบี 9ยตามราคาตลาดทั�วไป ณ. ตอนกู้ยืม 
 สําหรับบคุคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั เป็นรายการค้าปกติมีการซื 9อขายตามราคาตลาด 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
สําหรับบริษัทย่อยซึ�งบริษัทถือหุ้ นมากกว่าร้อยละ 51 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ 9นในอนาคต อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ รวมทั 9งการ
พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการ 

  
ทั 9งนี 9 หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ 9นกับบุคคลที�อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับความจําเป็นและ
เหมาะสมของรายการนั 9น ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�เกิดขึ 9น 
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เนื�องจากรายการดงักล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี�ยวชาญเป็นพิเศษ บริษัทจะจดัให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั 9งนี 9บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัท 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงัต่อไปนี 9 
รายการ  นโยบายการกําหนดราคา   
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  ราคาตลาด 
ดอกเบี 9ยรับ  ร้อยละ 5.45 - 6.75 ต่อปี 
ซื 9อที�ดิน  ราคาทนุ 
รายได้คา่บริหารจดัการ / ค่าบริหารจดัการ  ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุทางการเงิน  ร้อยละ 5.45 - 6.75 ต่อปี 
ค่าเช่าที�ดิน  อตัราที�ตกลงกนัตามสญัญา 

 
ในปี 2562 มีรายการระหว่างกนัที�เกิดขึ 9นกบับริษัทย่อยที�ได้ทําการซื 9อขาย หรือตกลงวา่จ้างกนั โดยใช้เงื�อนไขและราคาตลาด
เช่นเดียวกบัที�ทํากบับคุคลภายนอก ณ. ขณะนั 9นๆ สรุป ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  ดงันี 9 
 

ประเภทรายการ ระหว่าง ระยะเวลา จํานวนเงินตามสญัญา 
m.ค่าเช่าที�ดินสํานกังานใหญ ่
 
 
 
 
 

กรรมการ 2 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2559 
1 ม.ค. 2560  - 31 ธ.ค. 2562 
1 ม.ค. 2563  - 31 ธ.ค. 2565 
1 ม.ค. 2566  - 31 ธ.ค. 2566 
m ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2577 
 
 
m ม.ค. 2578 - 31 ธ.ค. 2588 
 
 
 
m ม.ค. 2589 - 31 ธ.ค. 2599 

ปีที� 1-3 : ปีละ 500,000 *2คน * 3ปี = 3,000,000 
บาท 
ปีที� 4-6 : ปีละ 550,000 *2คน * 3ปี = 3,300,000 
บาท 
ปีที� 7-9 : ปีละ 605,000 *2คน * 3ปี = 3,630,000 
บาท 
ปีที� 10 : ปีละ 665,500 *2คน * 1ปี = 1,331,000 บาท 
ปีที� 11-20 : ผู้ให้เช่าจะให้บริษัทเช่าที�ดินต่อไปอีก 10 ปี 
โดยจะได้ตกลงค่าเช่ากนัใหมใ่นราคาตลาดหรือราคาที�
เหมาะสมต่อไป 
 
ปีที� 21-30 : บริษัทประสงค์ที�จะเช่าที�ดินต่อไปอีก 10 ปี 
บริษัทต้องแจ้งเป็นหนงัสือล่วงหน้าตามที�ระบใุนบนัทึก
ข้อตกลง 

2. เงินประกนัการเช่าที�ดินสํานกังานใหญ ่ กรรมการ 2 ท่าน 
 

10 ปีหรือ 20 ปีหรือ 30 ปี ตาม
เงื�อนไขที�ตกลงกนั 

60,000,000 บาท ** 
 

3. ค่างวดที�ยงัไมร่ับรู้เป็นรายได้ผู้บริหารสําคญั 1.ผู้บริหารตามนิยาม 
ก.ล.ต. 
2. บริษัทย่อย 
 
 
 

จนกว่าโครงการจะสร้างเสร็จ
และโอน 

1.8,303,100 บาท 
 
2. 70,000 บาท 
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ประเภทรายการ ระหว่าง ระยะเวลา จํานวนเงินตามสญัญา 
4.เงินให้กู้ยืมระยะสั 9นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 
4.1) เงินให้กู้ยืมระยะสั 9นแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง
กนั 
4.2)ดอกเบี 9ยรับ- กิจการที�เกี�ยวข้องกนั  
 
4.3) ดอกเบี 9ยค้างรับ - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั  
(ซึ�งรวมอยูใ่นลกูหนี 9การค้าและลกูหนี 9อื�น) 

บริษัทและบริษัทในเครือ เมื�อทวงถาม  
4.1) 1,228,245,371 บาท 
 
4.2) 81,347,071 บาท 
 
4.3) 306,275,859 บาท 
 

[.รายได้ค่าบริหารจดัการ 
(Management Fee, Marketing Fee, 
Administrative Fee) 

บริษัทและบริษัทในเครือ คิดค่าบริการทกุปีตามยอดที�ใช้
จ่ายจริง 

รายได้อื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกนั = 40,631,000 บาท 
ค่าบริการอื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกนั =17,950,000 บาท 

หมายเหต ุ
**เงินประกนัการเช่าที�ดิน 60 ล้านบาท คือเงินประกนัที�บริษัทจ่ายให้กบักรรมการ เนื�องจากกรรมการคํ 9าประกนัวงเงินกู้ยืมค่ากอ่สร้างสํานกังานใหญใ่ห้กบับริษัท 
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญากรณีบริษัทไม่สามารถชําระหนี 9ธนาคารได้ 
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13. ข้อมลูทางการเงนิท ี�ส ําคัญ  
 

งบการเงนิ 
1) รายงานการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชี 
 

   ปี ช ื�อผู้สอบบัญช ี เลขท ี� บริษัท  

 2560 นางสาววนันิสา  งามบวัทอง   6838 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 
 2561 นางสาววนันิสา  งามบวัทอง   6838 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 
 2562 นางสาววนันิสา  งามบวัทอง   6838 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 
  

การตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับปีสิ &นสุดวนัท ี� 31 ธนัวาคม 2560 

 ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื4อนไข ลงวนัที4 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

การตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับปีสิ &นสุดวนัท ี� 31 ธนัวาคม 2561 

 ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื4อนไข ลงวนัที4 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

การตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับปีสิ &นสุดวนัท ี� 31 ธนัวาคม 2562 

 ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื4อนไข ลงวนัที4 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* การเปลี4ยนแปลงผู้สอบบญัชี ในปี 2559-2561 ตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั *แก้ไขเพิ4มเติมโดยพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั 
(ฉบบัที4 ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๗  
 
มาตรา ๑๒๐ ให้ที4ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนด จํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี
จะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ นั �นตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทนั �นกําหนดให้บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีอย่างน้อย 3 ราย
ทกุปีเพื4อเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี นอกจากนั �นแล้วยงัทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 
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2) ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินตรวจสอบสิ &นสุด 31 ธ ันวาคม  

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน       

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65.93 0.43 85.92 0.60 291.72 2.16 

เงินลงทนุชั4วคราว 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื4น* 265.97 1.74 235.65 1.65 180.67 1.34 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 11,834.38 77.46 11,491.58 80.38 10,716.93 79.33 

เงินมดัจําค่าที4ดิน 277.20 1.81 280.90 1.96 291.60 2.16 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื4น* 33.06 0.22 5.99 0.04 3.80 0.03 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,476.63 81.66 12,100.12 84.63 11,484.80 85.01 

เงินฝากธนาคารที4มีภาระคํ �าประกนั 300.02 1.96 194.84 1.36 229.03 1.70 

อสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุ 419.88 2.75 451.65 3.16 454.18 3.36 

ที4ดิน อาคารและอปุกรณ์ 411.90 2.70 341.76 2.39 274.24 2.03 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า** 119.23 0.78 127.77 0.89 136.32 1.01 

สิทธิการเช่า 1,375.50 9.00 902.55 6.31 757.34 5.61 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 13.97 0.09 18.68 0.13 21.07 0.16 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 71.76 0.47 49.89 0.35 37.25 0.28 

เงินประกนัการเช่า 60.00 0.39 60.00 0.42 60.00 0.44 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื4น 30.43 0.20 50.05 0.35 55.57 0.41 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,802.69 18.34 2,197.19 15.37 2,025.00 14.99 

รวมสินทรัพย์ 15,279.32 100.00 14,297.31 100.00 13,509.80 100.00 

 
 

* จดัประเภทรายการใหม่ เช่น ลกูหนี �เงินกู้ ยืม ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื4น  เงินจ่ายล่วงหน้าผู้ รับเหมา เงินมดัจําค่าสินค้า ฯลฯ ในประเภทสินทรัพย์หมนุเวียนอื4น
ไปเป็นลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื4น 

**จดัประเภทรายการใหม่ จากรายการอาคารบนที4ดินเช่าเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า สามารถดไูด้ที4 3-1-4 ทรัพย์สินที4ใช้ในการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 4.1 
ทรัพย์สินของบริษัท หวัข้อย่อย สินทรัพย์ที4ใช้ในการดําเนินงาน 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินตรวจสอบสิ &นสุด 31 ธ ันวาคม  

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 
หนี &สินและส่วนของผู้ถ ือหุ้น             
หนี�สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ       

   เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 270.18 1.77 417.16 2.92 347.02 2.57 
เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื4น 931.30 6.09 401.16 2.81 318.25 2.36 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

  

   ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี 1,058.56 6.93 1,564.23 10.94 611.43 4.53 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลอื4น     

  

   ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี - - 111.49 0.78 111.49 0.83 

หุ้นกู้ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี 3,185.71 20.85 2,031.22 14.21 1,031.22 7.63 
หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน     

  

   ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี  10.05 0.06 90.28 0.63 16.97 0.13 
เงินประกนัการก่อสร้าง     

  

   ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี 172.07 1.13 165.88 1.16 177.91 1.32 
ค่างวดที4ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 1,032.55 6.76 627.21 4.39 229.56 1.70 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 3.08 0.02 13.53 0.10 
หนี �สินหมนุเวียนอื4น 109.91 0.72 71.05 0.50 62.00 0.46 
รวมหนี &สินหมุนเวียน 6,770.33 44.31 5,482.76 38.35 2,919.38 21.61 

หนี�สินไม่หมุนเวียน     
  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,171.79 7.67 878.19 6.14 1,031.77 7.64 

เงินกู้ ยืมระยาวจากบริษัทอื4น 480.00 3.14 - - - - 
หุ้นกู้  3,128.98 20.48 4,336.92 30.33 5,944.85 44.00 
หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน 12.90 0.08 23.19 0.16 23.63 0.17 
เงินประกนัสาธารณปูโภค 0.68 0.01 1.05 0.01 2.48 0.02 
หนี �สินผลประโยชน์พนกังาน 103.95 0.68 56.77 0.40 50.55 0.37 

หนี �สินภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว 112.92 0.74 87.36 0.61 66.62 0.49 

หนี �สินไม่หมนุเวียนอื4น 94.60 0.62 99.01 0.69 130.05 0.96 

รวมหนี &สินไม่หมุนเวียน 5,105.82 33.42 5,482.49 38.35 7,249.95 53.66 
รวมหนี &สิน 11,876.15 77.73 10,965.25 76.69 10,169.33 75.27 
ทนุเรือนหุ้น       

ทนุที4ออกและชําระแล้ว 980.00 6.41 980.00 6.85 980.00 7.25 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 669.21 4.38 669.21 4.68 669.21 4.95 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที4มีลกัษณะคล้ายทนุ 300.00 1.96 - - - - 
กําไรสะสม        

  จดัสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย 88.29 0.58 88.29 0.62 80.87 0.60 
  ยงัไม่จดัสรร 1,306.55 8.55 1,594.56 11.15 1,610.39 11.92 
องค์ประกอบอื4นของส่วนของผู้ ถือหุ้น 59.12 0.39 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถ ือหุ้น 3,403.17 22.27 3,332.06 23.31 3,340.47 24.73 

รวมหนี &สินและส่วนของผู้ถ ือหุ้น 15,279.32 100.00 14,297.31 100.00 13,509.80 100.00 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินตรวจสอบสิ �นสดุ 31 ธันวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

รายการในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ       

รายได้       

      รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,868.50 95.98 3,929.37 97.45 4,958.07 98.04 

      กลบัรายการประมาณการหนี �สินจากคดีความ - - - - 11.5 0.23 

      รายได้อื4น 120.06 4.02 102.83 2.55 87.52 1.73 

รวมรายได้ 2,988.56 100.00 4,032.20 100.00 5,057.09 100.00 

ค่าใช้จ่าย     
  

     ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,049.02 68.56 2,649.89 65.72 3,301.62 65.29 

     ค่าใช้จ่ายในการขาย 375.92 12.58 534.84 13.26 742.76 14.69 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 542.27 18.15 552.00 13.69 577.69 11.42 

    ขาดทนุที4ยงัไม่เกิดขึ �นจากมลูค่ายติุธรรม     
  

      ของอสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุ 31.77 1.06 2.34 0.06 32.55 0.64 

     ต้นทนุทางการเงิน 301.58 10.09 226.90 5.63 259.86 5.14 

รวมค่าใช้จ่าย 3,300.56 110.44 3,965.97 98.36 4,914.48 97.18 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดาํเน ินงาน
ต่อเนื�อง 

 
(312.00) 

 
(10.44) 

 
66.23 

 
1.64 

 
142.61 

 
2.82 

     ภาษีเงินได้ 31.40 1.05 (35.44) (0.88) (44.93) (0.89) 

กําไรสําหรับปี (280.60) (9.39) 30.79 0.76 97.68 1.93 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื4นสําหรับปี – สทุธิจากภาษี 52.40 1.75 - - (22.68) (0.45) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (228.20) (7.64) 30.79 0.76 75.00 1.48 

    
   

กําไรต่อหุ้นข ั &นพ ื &นฐาน       

     กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท) (0.29)  0.03 
 

0.10 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินตรวจสอบสิ �นสดุ 31 ธันวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 
รายการในงบกระแสเงินสด       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไรสําหรับงวด (280.60) (33.27) 30.79 11.29 97.68 9.01 

รายการปรับปรุง       

   ค่าเสื4อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 49.36 5.85 66.01 24.21 68.46 6.32 

   ค่าตดัจ่ายส่วนเกินมลูค่าหุ้นกู้  20.57 2.44 8.92 3.27 8.27 0.76 

   ค่าเผื4อหนี �สงสยัจะสญู 29.14 3.45 (0.10) (0.04) 2.31 0.21 

   ค่าเผื4อการลดมลูค่าโครงการ 
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

(0.40) (0.05) (12.50) (4.59) (6.19) (0.57) 

   กลบัรายการประมาณหนี �สินคดีฟ้องร้อง - - - - (11.50) (1.06) 

   ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายเครื4องใช้สํานกังาน (5.35) (0.63) (0.83) (0.30) 7.29 0.67 

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.69 0.08 - - 1.17 0.11 

   ขาดทนุจากการตดัจ่ายสินทรัพย์หมนุเวียนอื4น - - 5.00 1.83 4.27 0.40 

   กําไรจากการตดัจ่ายเงินประกนัการก่อสร้าง (13.06) (1.55) (8.21) (3.02) (4.46) (0.41) 

   ประมาณการหนี �สินค่าบํารุงสาธารณปูโภคและค่า 
ซ่อมแซมโครงการ 

8.27 0.98 6.80 2.49 22.60 2.08 

   ประมาณการผลขาดทนุจากการก่อสร้างบ้าน 1.84 0.22 - - - - 

   ขาดทนุ (กําไร) ที4ยงัไม่เกิดขึ �นจากมลูค่า 
ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุ 

31.77 3.77 2.34 0.86 32.55 3.00 

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 38.79 4.60 6.22 2.28 2.09 0.19 

   ภาษีเงินได้ (31.39) (3.72) 35.44 13.00 44.93 4.14 

   ดอกเบี �ยรับ (4.93) (0.58) (2.71) (0.99) (5.22) (0.48) 

   ต้นทนุทางการเงนิ 301.58 35.76 226.90 83.24 259.86 23.96 
กําไรจากการดาํเน ินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี &สินดาํเน ินงาน 

146.28 17.35 364.07 133.54 524.11 48.33 

   ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื4น (59.46) (7.05) (55.90) (20.50) (57.29) (5.28) 

   โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา (79.61) (9.44) (438.24) (160.75) 533.89 49.24 

   เงินมดัจําที4ค่าที4ดิน 3.70 0.44 10.70 3.92 (17.21) (1.59) 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื4น (1.58) (0.19) (3.52) (1.29) (29.04) (2.68) 

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื4น 19.61 2.32 5.53 2.03 0.46 0.04 

   เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื4น 471.31 55.88 90.88 33.34 80.01 7.38 

   เงินประกนัการก่อสร้าง 19.25 2.28 (3.82) (1.40) (27.10) (2.50) 

   ค่างวดที4ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 329.32 39.04 397.65 145.86 139.81 12.89 

   หนี �สินหมนุเวียนอื4น 33.34 3.95 4.84 1.77 2.82 0.26 

   เงินประกนัสาธารณูปโภค (0.37) (0.04) (1.43) (0.52) (3.93) (0.36) 

   หนี �สินอื4น (9.70) (1.15) (33.61) (12.33) 21.56 1.99 

   จ่ายภาษีเงินได้ (28.62) (3.39) (64.53) (23.67) (83.72) (7.72) 

เงินสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน)       
กิจกรรมดาํเน ินงาน 843.45 100.00 272.62 100.00 1,084.37 100.00 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินตรวจสอบสิ �นสดุ 31 ธันวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 
รายการในงบกระแสเงินสด       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารที4ติดภาระคํ �าประกัน (เพิ4มขึ �น) ลดลง  
 

(105.17) 
 

20.45 
 

34.19 
 

(28.67) 
 

(1.70) 
 

1.08 

ซื �ออสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุน - - - - (0.19) 0.12 

ซื �อที4ดิน อาคารและอปุกรณ์ (12.52) 2.43 (29.74) 24.94 (26.27) 16.65 

จําหน่ายที4ดิน อาคารและอปุกรณ์ 6.72 (1.31) 0.83 (0.70) 3.72 (2.38) 

ดอกเบี �ยรับ 4.93 (0.96) 2.71 (2.27) 5.22 (3.31) 

ซื �อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.40) 0.08 (2.79) 2.34 (2.12) 1.34 

สิทธิการเช่า (407.92) 79.31 (124.46) 104.36 (136.45) 86.48 

เงินสดสุทธ ิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (514.36) 100.00 (119.26) 100.0 (157.79) 100.0 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (605.35) 173.41 (553.87) 154.22 (594.65) 62.18 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท - - (39.20) 10.91 (49.0) 5.12 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน
เพิ4มขึ �น (ลดลง) 

 
(146.98) 

 
42.10 

 
70.14 

 
(19.53) 

 
(1,198.87) 

 
125.36 

หุ้นกู้ เพิ4มขึ �น 2,000.00 (572.93) 416.60 (116.00) 2,996.80 (313.36) 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,291.44 (369.95) 3,040.74 (846.67) 2,723.06 (284.74) 

ชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,503.51) 430.70 (2,241.52) 624.14 (1,785.51) 186.70 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทอื4น 480.00 (137.50) - - - - 

ชําระคืนหุ้นกู้  (2,031.21) 581.87 (1,031.21) 287.13 (3,000.00) 313.70 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  (42.80) 12.26 (2.23) 0.62 (18.50) 1.93 

ชําระหนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน (90.67) 25.98 (18.59) 5.18 (29.66) 3.10 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที4มีลกัษณะคล้ายทุน 300.00 (85.94) - - - - 

เงินสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน)       

กิจกรรมจัดหาเงิน (349.08) 100.00 (359.14) 100.0 (956.33) 100.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       

เพิ4มขึ �น (ลดลง) สทุธิ (19.99)  (205.80)  (29.75)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที4 1 มกราคม 
 

85.92 
  

291.72 
  

321.47 
 

เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสด  
   ณ วันสิ &นงวด 

 
65.93 

  
85.92 

  
291.72 
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หมายเหต ุ: 
1) คํานวณจาก กําไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
2)  คํานวณจาก กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบี �ยจ่ายจากการดําเนินงาน + ภาษีเงินได้ หารด้วย ดอกเบี �ยจ่ายจากการ

ดําเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
  2562 2561 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 

   

    อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.84 2.21 3.93 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 0.09 0.06 0.13 

    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.25 0.06 0.39 

    อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี �การค้า เท่า 17.8 52.24 74.25 

    ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี4ย วนั 20.51 6.99 4.92 

    อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 0.18 0.22 0.29 

     ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี4ย วนั 2,077.57 1,693.59 1,264.17 

    อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี � เท่า 3.08 6.84 11.17 

    ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี4ย วนั 118.68 53.40 32.67 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร (Profitability Ratio)    

    อตัรากําไรขั �นต้น % 28.57 32.56 33.41 

    อตัรากําไรสทุธิ % (9.39) 0.76 1.93 

    อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (8.33) 0.92 2.94 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (0.07) 2.11 2.98 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 4.32 0.31 0.43 

    อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 0.20 0.29 0.37 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

    อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย1)                                     เท่า 0.13 1,58 1.81 

   อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย (Cash Basis)2)                                      เท่า 1.44 0.61 1.96 

    อตัราส่วนหนี �สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 3.49 3.29 3.04 

    อตัราส่วนหนี �สินสถาบนัการเงินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.74 0.89 0.61 

    อตัราส่วนหนี �สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น3) เท่า 2.62 2.69 2.53 

    อตัราส่วนหนี �สินสทุธิต่อกําไรก่อนดอกเบี �ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื4อม              

ราคา และค่าตดัจําหน่าย4) 
เท่า 

240.49 26.08 41.82 

    อตัราส่วนตัmวเงินจ่ายต่อหนี �สินที4มีภาระดอกเบี �ย                                                เท่า 0.01 0.01 0.01 

    อตัราส่วนเงินกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินต่อหนี �สินรวม เท่า 0.21 0.27 0.20 

    อตัราส่วนหนี �สินที4มีภาระดอกเบี �ยที4ครบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี �สินที4มี
ภาระดอกเบี �ยทั �งหมด 

เท่า 
0.48 0.45 0.23 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (DSCR)4)-5) เท่า 0.20 0.09 0.22 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล       % N/A 40.13 18.61 
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3) อตัราส่วนหนี �สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio)  2.62 เท่า คํานวณตามหลกัเกณฑ์ที4ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
ของ หุ้นกู้ ข้อ 1)- 8) ด้านล่างนี �ตาม ข้อ 6.2 หน้าที4ที4ผู้ ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบัติ 6.2.11 เงื4อนไขทางการเงิน (ยกเว้น หุ้นกู้ ข้อ 3 และข้อ 8) 
คํานวณตามหลักเกณฑ์ที4ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อ 7.2 หน้าที4ที4ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ ข้อ 7.2.12 เงื4อนไขทางการเงิน) ซึ4งบริษัทมี
หน้าที4ตามข้อกําหนดสิทธิที4จะต้องดํารงหนี �สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า ทั �งนี �เพื4อวตัถุประสงค์ของการคํานวณ
อตัราส่วนดงักล่าว ให้จํากัดความ หนี �สินสุทธิ หมายถึง หนี �สินรวมในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ตามตวัเลขที4ปรากฎในงบการเงิน
รวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนี �ในทางการค้าปกติ (หนี �ในทางการค้าปกติ
หมายถึงหนี �อื4นใดที4มิใช่เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ ) หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั4วคราว และเงิน
ฝากธนาคารที4มีภาระคํ �าประกนั 

1) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากัด (มหาชน) ครั �งที4 2/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที4ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ

ไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด 

2) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

3) หุ้นกู้ มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที4ผู้ออกหุ้นกู้

สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด (คํานวณตามหลกัเกณฑ์ที4ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิของ ข้อ 7.2 หน้าที4ที4ผู้ออกหุ้นกู้ ต้อง

ปฏิบตัิ ข้อ 7.2.12 เงื4อนไขทางการเงิน) 

4) หุ้นกู้ของบริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 3/2560 ชดุที4 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

5) หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นของบริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 3/2560 ชดุที4 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2564 

6) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4  1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

7) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4  2/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

8) หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ4งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่

ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (คํานวณตามหลักเกณฑ์ที4ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของ ข้อ 7.2 หน้าที4ที4ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบัติ ข้อ 

7.2.12 เงื4อนไขทางการเงิน) 

4) คํานวณกําไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี �ยจ่าย ค่าเสื4อมราคา และค่าตดัจําหน่าย ปรับข้อมลูเต็มปี (Annualized EBITDA) 

5) คํานวณจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี �ยจ่าย ค่าเสื4อมราคา และค่าตดัจําหน่าย / หนี �สินระยะสั �นที4มีภาระดอกเบี �ย + หนี �สินระยะยาว

ที4มีภาระดอกเบี �ยที4ครบกําหนดภายใน x ปี  
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14. การวิเคราะห์และคําอธ ิบายของฝ่ายจัดการ 

คําอธ ิบายและการวิเคราะห์จากผู้บริหาร 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสี�ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที4สี4ของปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที4สี4ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาส

ก่อนหน้า ตามความล่าช้าในการฟื�นตวั ของเศรษฐกิจโลก ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภยัแล้ง และ
ปัจจยัชั4วคราวในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์ดี การลงทุนภาคเอกชน
ปรับตวัดีขึ �น ในขณะที4การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และ การส่งออกสินค้าปรับตวัลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาที4
พกัแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานที4เก็บสินค้าขยายตวัเร่งขึ �น ส่วนการผลิตสาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก และการซ่อมฯ ขยายตวัต่อเนื4อง ในขณะที4การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า 
ก๊าซฯ ปรับตวัลดลง เมื4อปรับผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที4สี4ของปี 2562 ขยายตวัจากไตรมาส ที4สามของ
ปี 2562 ร้อยละ 0.2 (QoQ SA) รวมทั �งปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 2.4 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.2 ในปี 2561 

 

 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที4สี4ของปี 2562 และทั �งปี 2562 
 

1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑ์ร้อยละ 4.1 ต่อเนื4องจากการขยายตวัร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
ได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากอตัรา ดอกเบี �ย และอตัราเงินเฟ้อ ที4ยงัอยู่ในระดบัตํ4า มาตรการของภาครัฐ และการเร่งตวั
ขึ �นของรายจ่ายของคนไทยในต่างประเทศ การขยายตัว ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสนี � สอดคล้องกับ
เครื4องชี �ด้านการใช้จ่ายสําคัญ ๆ โดยเฉพาะภาษีมลูค่าเพิ4มหมวดโรงแรมและภตัตาคาร ดชันีปริมาณ การจําหน่าย
นํ �ามนัเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และนํ �ามนัดีเซล และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนซึ4งเพิ4มขึ �นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 3.4 
และร้อยละ 3.1 ตาลําดบั ในขณะที4ยอดขายรถยนต์นั4งส่วนบคุคลและยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ปรับตวัลดลงร้อย
ละ 16.4 และร้อยละ 17.2 ตามลําดับ ความเชื4อมั4น ของผู้บริโภคเกี4ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที4ระดับ 56.8 
เทียบกับระดบั 60.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื4อการอุปโภคของรัฐบาลปรับตัว ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับ
การขยายตวัร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ4งเกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ โดยการใช้
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แบบ 56-1 ปี 2562 

 

จ่ายหมวด ค่าใช้สอยปรับตวัลดลงร้อยละ 6.5 ขณะที4หมวดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง เงินเดือน) และค่าใช้จ่ายสวสัดิการ
สงัคมเพิ4มขึ �นร้อยละ 1.4 และร้อยละ 5.1 ตามลําดบั อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี �อยู่ที4ร้อย
ละ 22.8 (ตํ4ากว่าอตัราเบิกจ่ายร้อยละ 29.8 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน)  

รวมทั �งปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 4.5 และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตวัร้อยละ 1.4 
2) การลงทนุรวม ขยายตวัร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของการ

ลงทุนภาครัฐ ในขณะที4การลงทุน ภาคเอกชนปรับตวัดีขึ �น โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 2.6 เร่งขึ �นจาก
การขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในสิ4งก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 3.1 และการลงทุนใน
เครื4องมือเครื4องจักรขยายตัวร้อยละ 2.5 ในขณะที4การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 5.1 ตามความล่าช้าของ 
กระบวนการงบประมาณ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลปรับตัว
ลดลงร้อยละ 16.7 ขณะที4การลงทุนของ รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 13.1 สําหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทนุในไตรมาสนี �อยู่ที4ร้อยละ 4.0 เทียบกบัอตัราเบิกจ่ายร้อยละ 21.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 13.7 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

รวมทั �งปี 2562การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.2 และการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 2.8 

 

3) การส่งออกสินค้า มีมลูค่า 59,169 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตวัลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับร้อยละ 0.0 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 5.3 ในขณะที4ราคาส่งออกเพิ4มขึ �นร้อยละ 0.4 กลุ่มสินค้าส่งออกที4มลูค่า
ขยายตัวเช่น น้ าตาล (ร้อยละ 51.1) อากาศยาน เรือ แท่นขุดเจาะน้ ามัน และรถไฟ (ร้อยละ 26.5) ชิ �นส่วนและ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 5.2) รถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ 44.1) เครื4องปรับอากาศ (ร้อยละ 8.2) เครื4องดื4ม (ร้อยละ 
11.4) และ ผลไม้ (ร้อยละ 9.9) เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที4มูลค่าลดลงเช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 
30.7) เคมีภณัฑ์ (ลดลงร้อยละ 25.9) ข้าว (ลดลงร้อยละ 33.3) มนัสําปะหลงั (ลดลงร้อยละ 37.7) ยางพารา (ลดลง
ร้อยละ 15.2) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 22.6) เครื4องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 8.2) รถยนต์นั4ง 
(ลดลงร้อยละ 6.3) ชิ �นส่วนและอปุกรณ์ส าหรับยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 3.1) และผลิตภณัฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 0.5) 
เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยงั ตลาดสหรัฐฯ จีน ตะวนัออกกลาง (15) และไต้หวนั ขยายตวั ขณะที4การส่งออกไปยงั
ญี4ปุ่ น สหภาพยโุรป (15) อาเซียน (9) และออสเตรเลีย ปรับตวัลดลง เมื4อหกัการส่งออกทองคําที4ยงัไม่ขึ �นรูปออกแล้ว 
มลูค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 4.7 เมื4อคิดในรูปของเงินบาท มลูค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 12.3  

รวมทั �งปี 2562 การส่งออกสินค้ารวมมีมลูค่า 243.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.2 การส่งออกในรูปเงิน
บาทลดลงร้อยละ 7.0 

4) ภาคอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงหดตวัต่อเนื4อง โดยเฉพาะตลาด คอนโดมิเนียมซึ4งมีบาง
ทําเลที4 Oversupply ทําให้ผู้ประกอบการ ชะลอการเปิดตวัโครงการใหม่ ด้านอุปสงค์ในภาพรวมลดลง สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและความระมดัระวงัในการให้ สินเชื4อของสถาบนัการเงิน แต่ตลาดยงัพอมีตวัช่วยด้าน ดอกเบี �ยเงินกู้
ที4อยู่ในระดบัต่ าและราคาที4อยู่อาศยัที4ไม่ได้ ปรับเพิ4มขึ �น ทําให้สถานการณ์ไม่ได้แย่มาก สําหรับธุรกิจ ก่อสร้างหดตวั
เช่นกนั ตามปริมาณงานของภาครัฐที4ลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื4องจากปีก่อนเพราะโครงการใหม่ๆ อยู่ใน
ขั �นตอนประมลู แต่ยงัไม่ถึงกระบวนการก่อสร้าง ทั �งนี � ความล่าช้าของโครงการโครงสร้างพื �นฐาน ทําให้งาน ก่อสร้าง
ภาคเอกชนชะลอตามไปด้วย นอกจากนี �ผูป้ระกอบการเห็นวา่จนีเข้ามาประมลูงานก่อสร้างแข่งกบั ผู้ประกอบการไทย
มากขึ �น โดยเข้ามาในลักษณะร่วมทุนกับ บริษัทไทย หรือผ่านบริษัท Nominee และมาพร้อมกับบริษัท รับเหมา
ก่อสร้างของตนเอง ซึ4งน าวตัถดุิบที4มีราคาถกูเข้ามา จากจีน อีกทั �งยงัน าวิศวกรและแรงงานก่อสร้างเข้ามาเอง ด้วย 
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จึงสามารถประมูลด้วยราคาที4ต่ ากว่าราคากลางมาก ซึ4งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง การปรับตัวของ 
ผู้ รับเหมาไทยคือการร่วมมือกับจีน แต่ส่วนใหญ่เป็นได้เพียง Joint Venture หรือ Sub-Contract รายเล็กซึ4งจะถูกกด 
ราคาอีกด้วย  

5) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ตามการลดลงของผลผลิต พืชเกษตรสําคญั เนื4องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศที4แห้งแล้งและฝนทิ �ง
ช่วง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 3.2) อ้อย (ลดลง ร้อยละ 21.2) ปาล์มนํ �ามนั (ลดลงร้อยละ 15.2) และข้าวโพด
เลี �ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 4.9) เป็นต้น ส่วนผลผลิตสําคัญที4เพิ4มขึ �น เช่น กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 8.4)ยางพารา (ร้อยละ 
2.4) และมนัสําปะหลัง (ร้อยละ 10.9) เป็นต้น ด้านหมวดประมงและหมวดปศุสัตว์ขยายตวัต่อเนื4องเป็นไตรมาส ที4
สองร้อยละ 13.7 และร้อยละ 0.7 ตามลําดบั ดชันีราคาสินค้าเกษตรเพิ4มขึ �นร้อยละ 3.8 เร่งขึ �นจากร้อยละ 2.5 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยดชันี ราคาผลผลิตที4เพิ4มขึ �น ได้แก่ กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 10.3) ข้าวเปลือก (ร้อยละ 6.7) ปาล์มนํ �ามนั 
(ร้อยละ 39.8) และอ้อย (ร้อยละ 1.0) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ดชันีราคาสินค้าเกษตรสําคญับางรายการปรับตวัลดลง 
เช่น มนัสําปะหลงั (ลดลงร้อยละ 23.6) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.3) และ ข้าวโพดเลี �ยงสตัว์ (ลดลงร้อยละ 5.8) เป็น
ต้น การเพิ4มขึ �นของดชันีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ4มขึ �นร้อยละ 2.6 

รวมทั �งปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิ4มขึ �นร้อยละ 0.1 ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร
และดชันีราคาสินค้าเกษตร เพิ4มขึ �นร้อยละ 0.2 และร้อยละ 1.9 ตาลําดบั ดชันีรายได้เกษตรกรเพิ4มขึ �นร้อยละ 2.3 

 

6) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 ต่อเนื4องจากการลดลงร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกับการลดลงของ การส่งออก และปัจจัยชั4วคราวในการผลิตอุตสาหกรรมส าคัญบางรายการ โดยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมที4มีสดัส่วนการส่งออกในช่วง ร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 16.0 ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมกลุ่ม
การผลิตเพื4อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 4.5 และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตเพื4อการส่งออก (สดัส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 1.6 อัตราการใช้กําลงัการ
ผลิตเฉลี4ยอยู่ที4ร้อยละ 63.4 ลดลงจากร้อยละ 65.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 69.3 ในไตรมาสเดียวกันของ ปี
ก่อน ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมสําคญั ๆ ที4ลดลง เช่น ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 21.4) ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อย
ละ 15.2) และ นํ �าตาล (ลดลงร้อยละ 22.1) เป็นต้น ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมสําคญั ๆ ที4เพิ4มขึ �น เช่น เครื4องจกัรอื4น ๆ 
ที4ใช้งานทั4วไป (ร้อยละ 17.0) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 7.3) และการต้ม การกลั4น และการผสมสรุา 
(ร้อยละ 31.7) เป็นต้น  

รวมทั �งปี 2562 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 และ
อตัราการใช้กําลงัการผลิตเฉลี4ยอยู่ที4ร้อยละ 66.3 

7) สาขาที4พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตวัในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.8 ต่อเนื4องจากการขยายตวัร้อยละ 6.7 ในไตร
มาสก่อนหน้า ตาม การขยายตัวในเกณฑ์สูงของจํานวนนักท่องเที4ยวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี �มีจํานวน
นกัท่องเที4ยวต่างประเทศ 10.33 ล้านคน เพิ4มขึ �น ร้อยละ 6.4 ต่อเนื4องจากการขยายตวัร้อยละ 7.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า รายรับรวมจากการท่องเที4ยวมีมูลค่า 0.79 ล้านล้านบาท เพิ4มขึ �น ร้อยละ 0.9 ประกอบด้วย (1) รายรับจาก
นกัท่องเที4ยวต่างประเทศมลูค่า 0.50 ล้านล้านบาท เพิ4มขึ �นร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อน โดย
รายรับจากนกัท่องเที4ยวจากประเทศสําคญัที4ยงัขยายตวัสงู ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี4ปุ่ น รัสเซีย และไต้หวนั เป็น
ต้น และ (2) รายรับจากนกัท่องเที4ยวชาวไทยมลูค่า 0.29 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 ต่อเนื4องจากการลดลงร้อย
ละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า อตัราการเข้าพกัเฉลี4ยอยู่ที4ร้อยละ 71.24 เพิ4มขึ �นจากร้อยละ 64.08 ในไตรมาสก่อนหน้า  
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รวมทั �งปี 2562 การผลิตสาขาที4พกัแรมและบริการด้านอาหารเพิ4มขึ �นร้อยละ 5.5 รายรับรวมจากการท่องเที4ยวอยู่
ที4 3.02 ล้านล้านบาท เพิ4มขึ �น ร้อยละ 2.4 จ านวนนกัท่องเที4ยวต่างประเทศ 39.8 ล้านคน เพิ4มขึ �นร้อยละ 4.2 รายรับ
จากนกัท่องเที4ยวตา่งประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท เพิ4มขึ �น ร้อยละ 3.1 รายรับจากนกัท่องเที4ยวชาวไทย 1.08 ล้านล้าน
บาท เพิ4มขึ �นร้อยละ 1.2 อตัราการเข้าพกัเฉลี4ยอยู่ที4ร้อยละ 71.38  

 
8) สาขาการขนส่งและสถานที4เก็บสินค้า ขยายตวัร้อยละ 3.9 เร่งขึ �นจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 

ตามการเพิ4มขึ �นของบริการ ขนส่งผู้ โดยสาร เป็นสําคัญ โดยบริการขนส่งทางบกและท่อลําเลียงขยายตวัร้อยละ 2.8 
บริการขนส่งทางอากาศขยายตวัร้อยละ 5.1 ปรับตวัดีขึ �น จากการลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการ
ขนส่งทางนํ �าขยายตัวร้อยละ 4.2 บริการสนับสนุนการขนส่งเพิ4มขึ �นร้อยละ 5.8 ในขณะที4 บริการไปรษณีย์ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 0.8  

รวมทั �งปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที4เก็บสินค้าเพิ4มขึ �นร้อยละ 3.4 โดยบริการขนส่งขยายตวัร้อยละ 
2.8 บริการสนบัสนนุ การขนส่งขยายตวัร้อยละ 5.9 และบริการไปรษณีย์ขยายตวัร้อยละ 3.6 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 
 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตวัร้อยละ 1.5 –2.5 ชะลอตวัลงจากปี 2562 ตามข้อจํากัดที4เกิดจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหา ภยัแล้งที4มีความรุนแรงมากขึ �น และความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ อย่างไรก็
ตาม การขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วงที4เหลือของปียงัมีปัจจยั สนบัสนนุจาก (1) การปรับตวัดีขึ �นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลก
ตามการผ่อนคลายลงของแรงกดดนัจากมาตรการทางการค้า การลดลงของความเสี4ยง จากการแยกตวัของสหราชอาณาจกัร
แบบไร้ข้อตกลง และนโยบายการเงินที4อยู่ในภาวะผ่อนคลาย (2) การขยายตวัในเกณฑ์ที4น่าพอใจของอปุสงค์ ภายในประเทศ
ทั �งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลื4อนจากมาตรการภาครัฐ ที4มีความ
ครอบคลุมทั �ง ในด้านการดูแลเกษตรกร ผู้ มีรายได้น้อย SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ภาคการท่องเที4ยว และการลงทุน
ภาคเอกชน และ (4) ฐานการขยายตวัที4ต ่ากว่า ปกติในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2562 ทั �งนี � คาดว่ามลูค่าการส่งออกสินค้าจะ
ขยายตวัร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวั ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อ
ทั4วไปเฉลี4ยจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 –1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.3 ของ GDP 
  
(ที�มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

(ที�มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 

1)  ข้อมูลท ั�วไป 
 บริษัทได้เริ4มก่อตั �งขึ �นเมื4อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้นําหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2547 นอกจากนี �บริษัทได้จดัตั �งบริษัทย่อยเพื4อประกอบธุรกิจที4แตกต่างกนัในปีต่างๆดงันี � 

 ในปี 2547 บริษัทได้จดัตั �งบริษัทย่อย (บริษัท อารียา เซอร์วิส จํากัด) โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื4อ
ดําเนินธุรกิจบริการหลงัการขายด้านอสงัหาริมทรัพย์  

 ในปี 2550 บริษัทได้จดัตั �งบริษัทย่อย (บริษัท วนั อพั จํากัด) โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพื4อดําเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างสําหรับโครงการอารียาและลกูค้าภายนอก  
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 ในปี 2551 บริษัทได้ซื �อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อยแห่งหนึ4ง (บริษัท วนั อัพ จํากัด) จากผู้ ถือหุ้นเดิม ทําให้สัดส่วน
การถือหุ้นเปลี4ยนเป็นร้อยละ 99.99  

 ในปี 2551 บริษัทได้จดัตั �งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีสดัส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย 
-  บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จํากดั เพื4อดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ  
-  บริษัท คลูสเปซ จํากดั เพื4อดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

  ในปี 2552 บริษัทได้จดัตั �งบริษัทย่อยเพิ4มอีก 1 บริษัท โดยมีสดัส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง 
จํากดั เพื4อดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 ในปี 2553 บริษัทได้จดัตั �งบริษัทย่อยเพิ4มอีก 1 บริษัท โดยมีสดัส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ชิลล์สเปซ 
จํากดั เพื4อดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 ในปี 2557 บริษัทได้จัดตั �งบริษัทย่อยเพิ4มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.97 คือ บริษัท อารียา 
คอนวิเนียน สโตร์ จํากดั เพื4อดําเนินการด้านธุรกิจค้าปลีก 

 ในปี 2560 บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จํากัด ได้เปลี4ยนชื4อเป็น บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี � จํากัด โดยได้จด
ทะเบียนที4กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์แล้ว และเปลี4ยนลักษณะธุรกิจเป็นร้านอาหาร จากเดิมที4
ประกอบธุรกิจค้าปลีก 

 ปี 2561 บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี � จํากัด ได้เพิ4มทนุบริษัทโดยออกหุ้นสามญัเพิ4มทนุจํานวน 90,000 หุ้น มลูค่าหุ้น
ละ 100 บาท รวมจํานวนเงิน 9 ล้านบาท ทําให้ทุนหุ้นสามัญที4เรียกชําระแล้วเพิ4มขึ �นจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้าน
บาท และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื4อวนัที4 1 มิถนุายน 2561 

 ปี 2562 จัดตั �งบริษัทย่อยใหม่ จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท สุนทรียา เรสซิเดนซ์ จํากัด เพื4อรองรับโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื4อเช่า ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และ บริษัท สุนทรียา เลเชอร์ จํากัด  เพื4อรองรับธุรกิจ
โรงแรม และบริการอื4นๆ ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

บริษัทเริ4มดําเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทจดัสรรที4ดินเพื4อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ4งเป็น
โครงการบ้านเดี4ยวทั �งหมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเริ4มขายบ้านสร้างก่อนขาย ทั �งบ้านเดี4ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั �น และใน
ปี 2549-2554 บริษัทได้เพิ4มสินค้าหลกั อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั �น ตกแต่งพร้อม
อยู่ เพื4อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาด นอกจากนี �ในปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชั �นใหม่ โดย
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั �นแบบใหม่ชื4อ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั �นแบบใหม่ชื4อ เดลี4 ซึ4งทาวน์เฮาส์ทั �ง 2 แบบได้รับการตอบรับจาก
ลกูค้าเป็นอย่างดี และสําหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้นํามาใช้ในการทําบ้านเดี4ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบ
บ้านเดี4ยว 2 ชั �นแบบใหม่ ชื4อ อารียา โคโม่ และในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ � ชั �น แบบใหม่ชื4อ บริกก์ 

 ในปี 2556 บริษัทได้เริ4มดําเนินธุรกิจคอมมิวนิตี �มอลล์ แถวสขุุมวิท 77 ชื4อว่า พิคคาเดลี4 แบงค็อก และในปี 2558 ได้
เปิดอีกแห่ง ชื4อ ไลฟ์สไตล์คลบั (Life Style Club) อยู่ย่านเกษตร-นวมินทร์ 

2) สรุปภาพรวมและการเปลี�ยนแปลงที�ส ําคัญในรอบ 3 ปี  
            ในวันที4 20 ธันวาคม 2559 ที4ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั �งที4 2/2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ทุก
ประเภทชนิดระบุชื4อผู้ ถือหรือไม่ระบชุื4อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน
รวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั �งก็ได้ 
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ในวนัที4 31 มกราคม 2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 654.5 ล้านบาท (จํานวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  

ในวันที4 5 เมษายน 2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้านบาท (จํานวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้มีประกันชนิดระบุชื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2563  

ในวันที4 31 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 842.3 ล้านบาท (จํานวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ระบุชื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จํานวน 4 ชุด 
ชุดที4 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561  ชุดที4 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  ชุดที4 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
และชดุที4 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี � จํากดั ได้เพิ4มทนุบริษัทโดยออกหุ้นสามญัเพิ4มทนุจํานวน 90,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 100 บาท รวมจํานวนเงิน 9 ล้านบาท ทําให้ทุนหุ้นสามัญที4เรียกชําระแล้วเพิ4มขึ �นจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท 
และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื4อวนัที4 1 มิถนุายน 2561 

ในวันที4 18 ตุลาคม 2561  บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน  250 ล้านบาท (จํานวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  

ในวนัที4 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 166.6 ล้านบาท (จํานวน 166,600 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  

ในวนัที4 19 มีนาคม 2562 ที4ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที4 1/2562 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท
ชนิดระบุชื4อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื4อ มีหรือไม่มีหลกัประกัน.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่
เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายครั �งก็ได้ 

ในวนัที4 1 เมษายน 2562 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท (จํานวน 2,000,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ในวันที4 18 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 300 ล้านบาท (จํานวน 300,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื4อผู้ ถือ ด้อยสิทธิที4มีลกัษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื4อเลิกบริษัท  ไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  ซึ4งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด และมีสิทธิเลื4อนชําระดอกเบี �ยโดยไม่มีเงื4อนไขใดๆ  
 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโครงการที4เปิดดําเนินการจํานวน 57 โครงการ และมีอีก 2 โครงการที4เป็นคอมมู
นิตี �มอลล์ รวมทั �งสิ �น 59 โครงการ ดงันี � 

ลําดับ โครงการ ท ี�ต ั &ง ประเภทสินค้า 

1 อารียา สวนา 3 เกษตร - นวมินทร์ บ้านเดี4ยว 

2 อารียา เมทโทร เกษตร เกษตร - นวมินทร์ บ้านเดี4ยว 

3 อารียา โคโม่ บางนา บางนา บ้านเดี4ยว 

4 เดอะ วิลเลจ แจ้งวฒันะ-ตวิานนท์ แจ้งวฒันะ - ตวิานนท์ บ้านเดี4ยว/บ้านแฝด 

5 เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้านเดี4ยว 

6 อารียา โคโม่ วงแหวน - รามอินทรา หทยัราษฎร์ บ้านเดี4ยว 

7 อารียา โคโม่ ลาดกระบงั - สวุรรณภมูิ ลาดกระบงั - สวุรรณภมู ิ บ้านเดี4ยว 
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8 อารียา โคโม่ วงแหวน - ราชพฤกษ์ บางบวัทอง บ้านเดี4ยว 

9 ดิ เอวา เรสซิเดนซ ์ สขุมุวิท 77 บ้านเดี4ยว 

10 อารียา บษุบา ลาดพร้าว-เสรีไทย เสรีไทย บ้านเดี4ยว 

11 อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ บางนา บ้านเดี4ยว 

12 อารียา แอทโฮม เกษตร - นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

13 เดอะ คลัเลอร์ แจ้งวฒันะ-ตวิานนท์ แจ้งวฒันะ - ตวิานนท์ ทาวน์เฮ้าส์ 

14 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี4ยม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

15 เดอะ คลัเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

16 เดอะ วิลเลจ บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

17 เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

18 เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี4ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

19 เดอะคลัเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

20 เดอะคลัเลอร์ส พรีเมี4ยม บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

21 เดอะคลัเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

22 เดอะวิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

23 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี4ยม วงแหวน - ราชพฤกษ์ บางบวัทอง ทาวน์เฮ้าส์ 

24 เดอะ คลัเลอร์ส  วงแหวน -  ราชพฤกษ์ บางบวัทอง ทาวน์เฮ้าส์ 

25 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี4ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

26 เดอะวิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

27 เดอะคลัเลอร์ส รังสิต - คลอง 4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 

28 เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

29 เดอะเพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

30 เดอะ คลัเลอร์ส พรีเมี4ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์ 

31 เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 หทยัราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

32 เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 

33 เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 

34 เดอะคลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

35 เดอะวิลเลจ หทยัราษฎร์-วงแหวน วงแหวน รามอินทรา ทาวน์เฮ้าส์ 
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36 เดอะวิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

37 เดอะคลัเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ 2 บางบวัทอง ทาวน์เฮ้าส์ 

38 เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

39 อารียา บริกก์ บางนา – วงแหวนฯ รังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 

40 อารียา บริกก์ รังสิต –  คลอง4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 

41 อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ รังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 

42 อารียา บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 2 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์ 

43 อารียา แมนดารีน่า เอกมยั – รามอินทรา เกษตร - นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

44 เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์ ลาดปลาเค้า ทาวน์เฮ้าส์ 

45 เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4 บางนา ทาวน์เฮ้าส์ 

46 เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยัราษฎร์ หทยัราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์ 

47 เอ สเปซ อโศก – รัชดา อโศก - รัชดา คอนโดมิเนียม 

48 เอ สเปซ เกษตร เกษตร - นวมินทร์ คอนโดมิเนียม 

49 เอ สเปซ สขุมุวิท 77 สขุมุวิท 77 คอนโดมิเนียม 

50 เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 สขุมุวิท 77 คอนโดมิเนียม 

51 เอ สเปซ เพลย์ รัชดา - สทุธิสาร รัชดา - สทุธิสาร คอนโดมิเนียม 

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

53 เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม 

54 เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม 

55 เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซอง สขุมุวิท คอนโดมิเนียม 

56 เอ สเปซ เมกา บางนา คอนโดมิเนียม 

57 เอ สเปซ เมกา 2 บางนา คอนโดมิเนียม 

58 Pickadaily Bangkok สขุมุวิท 77 คอมมวินิตี � มอลล์ 

59 Life Style Club  เกษตร - นวมินทร์ คอมมวินิตี � มอลล์ 
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3) ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 

 รายได้รวม  
สําหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 2,868.50 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ4งมีรายได้รวม

จํานวน 3,929.37 ล้านบาท  

รายได้หลกัๆ ของบริษัทจะเป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ4งประกอบด้วยรายได้จากการขายที4ดินและบ้าน
ซึ4งรับรู้เมื4อได้รับชําระครบถ้วนตามสัญญาจะซื �อจะขายและได้โอนกรรมสิทธิ�ให้กับผู้ซื �อแล้ว และรายได้จากการรับจ้างสร้าง
บ้าน ซึ4งรับรู้รายได้ตามสดัส่วนของงานที4ทําเสร็จ  

ตารางรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับปี 2562 2561 และ 2560 ของบริษัท โดยแยกตาม
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ 
 

ประเภท 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

2562 2561 2560 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

คอนโดมิเน ียม 144 383.51 315 979.63 637 1,568.76 

บ้านเดี�ยว 53 348.94 76 423.11 155 783.32 

ทาว์นเฮ้าส์/บ้านแฝด 714 2,102.90 925 2,506.55 1,034 2,604.02 

ที�ดนิ 2 28.60 1 20.08 1 1.96 

รับจ้างสร้าง 1 4.55 - - - - 

ยอดรวม 914 2,868.50 1,317 3,929.37 1,827 4,958.06 

% เพิ4มขึ �น (ลดลง) จากปีก่อน (30.60%) (27.00%) (27.91%) (20.75%) 1.11% 6.78% 
 

 
คอนโดมิเน ียม   

สําหรับงวดปี 2562 บริษัทมีรายได้จากคอนโดมิเนียมเท่ากับ 383.51 ล้านบาท ซึ4งลดลงจากปี 2561 ที4มีจํานวน
เท่ากบั 979.63 ล้านบาท เนื4องจากรายได้ส่วนใหญ่ยงัคงมาจากโครงการเดิมที4ต่อเนื4องมาจากปีที4แล้ว จํานวน 3 โครงการหลกั 
ได้แก่ เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77, เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา และ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ ที4มียอดรับรู้รายได้ในปี 2562 ที4 169.82 
ล้านบาท, 148.25 ล้านบาท และ 44.20 ล้านบาท ตามลําดบั นอกจากนั �นเป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมโครงการอื4นๆ จํานวน 
21.24 ล้านบาท ปัจจุบนับริษัทมีโครงการที4อยู่ระหว่างการพฒันาอยู่จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม
ซอง โครงการเอ สเปซ เมกา และโครงการเอ สเปซ เมกา 2 มูลค่ารวมโครงการทั �งสิ �น 7,117.53 ล้านบาท หรือจํานวน 2,463 
หน่วย 

 

สําหรับงวดปี 2561 บริษัทมีรายได้จากคอนโดมิเนียมเท่ากับ 979.63 ล้านบาท เมื4อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ4งมี
จํานวน 1,568.76 ล้านบาท นั �น เนื4องจากส่วนใหญ่ยงัคงมาจากโครงการเดิมที4ต่อเนื4องมาจากปีที4แล้วจํานวน 3 โครงการหลกั 
ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา, เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 และ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ ที4มียอดรับรู้รายได้ในปี 2561 ที4 567.61 
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ล้านบาท, 277.00 ล้านบาท และ 101.80 ล้านบาท ตามลําดบั นอกจากนั �นเป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมโครงการอื4นๆ จํานวน 
33.22s ล้านบาท 

 
บ้านเดี�ยว   
 

สําหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากบ้านเดี4ยวเท่ากับ 348.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที4มีจํานวน 423.11 ล้าน
บาท โดยสาเหตุหลกัลดลงจากสินค้าบ้านเดี4ยวในโซนหทยัราษฎร์ใกล้โอนหมดโครงการและยงัไม่มีการเปิดโครงการบ้านเดี4ยว
ในโซนนั �น  รายได้ส่วนใหญ่ในปี ยงัคงมาจากโครงการอารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา ที4ต่อเนื4องมาจากปีก่อน และโครงการ
บ้านเดี4ยว โครงการอื4นๆ เช่น โครงการเดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ โครงการ อารียา โคโม่ วงแหวน – ราช
พฤกษ์ และโครงการอารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา-วงแหวนฯ  ที4เปิดทดแทนโครงการเดิมในช่วงปลายปี 2561 

 
สําหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากบ้านเดี4ยวจํานวน 423.11 ล้านบาท ซึ4งลดลงจากปี 2560 ที4มีจํานวน 783.32 ล้าน

บาท เนื4องมาจากบริษทัเปิดตวัโครงการใหม่ 2 โครงการ ในช่วงปลายปี 2561 จึงทําให้ยงัไม่มียอดโอนมาจากโครงการใหม่ โดย
ยอดที4เข้ามายงัคงเป็นของโครงการที4สร้างเสร็จและเริ4มโอนกรรมสิทธิ�ตั �งแต่ปีก่อน เช่น อารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์, เดอะ
วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์, เดอะคลัเลอร์ส ดอนเมือง สรงประภา เฟส 2 และอารียา เมทโทร เกษตร ที4มียอด
โอนรวมเป็นจํานวน  222.87 ล้านบาท 

 

ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 
 

     เป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยเน้นไปที4กลุ่มลกูค้าที4มีรายได้น้อยถึงปานกลางค่อนข้างสงู ณ วนัที4  31 ธันวาคม  2562 
มีโครงการอยู่ระหว่างดําเนินงานทั �งหมดรวม 35  โครงการ มลูค่าโครงการรวม 16,540.45 ล้านบาท หรือจํานวน 6,189 หน่วย
สําหรับรายได้ของทาวน์เฮ้าส์ สําหรับปี 2562 เท่ากบั 2,102.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที4มีจํานวน 2,506.55 ล้านบาท ซึ4ง
ลดลง 403.65 ล้านบาท  เป็นผลมาจากการเปิดตวัโครงการใหม่ในโซนหทยัราษฎร์จะเริ4มรับรู้รายได้ในไตรมาสที4 4 ของปี และ
การชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ในโซนกาญจนาภิเษก ราชพฤกษ์ ทําให้รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการเดิมที4ต่อ
เนื4องมาจากปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามรายได้หลักของกลุ่มทาวน์เฮาส์/บ้านแฝดยงัคงมาจากโครงการโซนบางนา โดยโครงการ
เดอะคลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 2 โอนปิดโครงการในปี 2562 นี �  ส่วนโครงการเดอะวิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 3 ยงัคงมีรายได้
เข้ามาอย่างต่อเนื4อง และบริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ในปี 2562 ได้แก่โครงการเดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3 และ 
โครงการเดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4  
 

 

ณ  วนัที4 31 ธันวาคม 2561 มีโครงการอยู่ระหว่างดําเนินงานทั �งหมดรวม 37 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 16,271.24 
ล้านบาท หรือจํานวน 6,398 หน่วย ซึ4งมีจํานวนโครงการที4เริ4มโอนกรรมสิทธิ�แล้วจํานวน  36 โครงการ  มูลค่าโครงการรวม 
16,239.13 ล้านบาท และสําหรับปี 2561 บริษัทรับรู้รายได้จากทาวน์เฮ้าส์จํานวน 2,506.55 ล้านบาท ซึ4งลดลงจากจากปี 
2560 ที4มีจํานวน 2,604.02 ล้านบาท เนื4องจากในปี 2560 มีการโอนปิดโครงการโซน เกษตร -นวมินทร์ และ โซน ดอนเมือง-
สรงประภา ในขณะที4ปี 2561 ไม่มีการเปิดโครงการทดแทนในโซนดงักล่าว 

 
 

 

 ต้นท ุนขายอสังหาริมทรัพย์  
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สําหรับปี 2562 มีจํานวน 2,049.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที4มีจํานวน 2,649.89 

ล้านบาท  ซึ4งลดลงจํานวน 600.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.67 โดยเป็นการลดลงในต้นทนุขายของบ้านเดี4ยวและทาวน์เฮ้าส์
จํานวน 303.92 ล้านบาท และการลดลงของต้นทุนขายของคอนโดมีเนียมจํานวน 314.63 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันมี
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ต้นทุนขายของที4ดิน เพิ4มขึ �น 10.12 ล้านบาท และ ต้นทุนจากการรับก่อสร้างบ้านเพิ4มขึ �นอีก 7.57 ล้านบาท ซึ4งต้นทุนขายที4
ลดลงนี �เป็นสดัส่วนเดียวกับรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที4ลดลง ส่งผลอตัรากําไรขั �นต้นของปี 2562 และปี 2561 โดยอยู่
ที4ร้อยละ 28.57 และ 32.56 ตามลําดบั  
 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สําหรับปี 2561 มีจํานวน 2,649.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ4งมีจํานวน 3,301.64 
ล้านบาทโดยลดลงจํานวน 651.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.74 โดยเป็นการลดลงในต้นทนุขายของบ้านเดี4ยวและทาวน์เฮ้าส์
จํานวน 272.62 ล้านบาท และการลดลงของต้นทุนขายของคอนโดมีเนียมจํานวน 379.13 บาท ซึ4งต้นทุนขายที4ลดลงนี �เป็น
สดัส่วนเดียวกับรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที4ลดลงในปีนี � โดยอตัรากําไรขั �นต้นของปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 
32.56 และร้อยละ 33.41 ตามลําดบั 
  

 อัตรากําไรข ั &นต้น 
 

บริษัทมีกําไรขั �นต้นสําหรับปี 2562 และปี 2561 จํานวน 819.48 ล้านบาท และ 1,279.48 ล้านบาทตามลําดับ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 32.56 ตามลําดับ โดยเป็นผลจากการลดลงของอัตรากําไรขั �นต้นทั �ง บ้านเดี4ยวและทาวน์เฮ้าส์ 
รวมถึงคอนโดมิเนียม เนื4องจากการแข่งขนัในเรื4องของราคา อีกทั �งรายได้ส่วนใหญ่ยงัคงมาจากโครงการเดิมที4ต่อเนื4องมาจากปี
ก่อนๆ 

 

บริษัทมีกําไรขั �นต้นในสําหรับปี 2561 และปี 2560 จํานวน 1,279.48 ล้านบาท และ 1,656.45 ล้านบาทตามลําดับ 
คิดเป็นร้อยละ 32.56 และ 33.41 ตามลําดบั ซึ4งการอตัรากําไรขั �นต้นในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื4องจากการแข่งขนักนัสงู
ในเรื4องของราคา และเป็นผลจากการปรับการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที15 (TFRS15) คือ รายได้จากสญัญาที4ทํากบัลกูค้า  

 

 กําไร(ขาดทุน) ท ี�ยังไม่เกดิข ึ &นจากมูลค่ายตุ ิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ ื�อการลงทนุ  

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีขาดทุนที4ยังไม่เกิดขึ �นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุน
จํานวน  31.77 ล้านบาท บริษัทบันทึกอสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุนด้วยมลูค่ายุติธรรมซึ4งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัที4ใช้ในการประเมินราคาดงักล่าวประกอบด้วย 
อตัราการเช่าพื �นที4 อตัราการเพิ4มค่าเช่า อตัราคิดลด และอตัราผลตอบแทน นอกจากนั �นเป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
เกี4ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุ และรายได้ประเภทอื4นๆของบริษัท ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวนัที4 30 ธันวาคม 
2562 

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีขาดทุนที4ยังไม่เกิดขึ �นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุน
จํานวน 2 ล้านบาท บริษัทบนัทึกอสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึ4งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัที4ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อตัรา
การเช่าพื �นที4 อตัราการเพิ4มค่าเช่า อตัราคิดลด และอตัราผลตอบแทน นอกจากนั �นเป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเกี4ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุ และรายได้ประเภทอื4นๆของบริษัท ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวนัที4 28 ธันวาคม 2561 

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนที4ยังไม่เกิดขึ �นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุน
จํานวน 32.55 ล้านบาท บริษัทบนัทึกอสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมซึ4งประเมินโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ โดย
ใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัที4ใช้ในการประเมินราคาดงักล่าวประกอบด้วย อตัรา
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การเช่าพื �นที4 อตัราการเพิ4มค่าเช่า อตัราคิดลด และอตัราผลตอบแทน นอกจากนั �นเป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเกี4ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุ และรายได้ประเภทอื4นๆของบริษัท ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวนัที4 17 มกราคม 2561 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าใช้จา่ยในการขาย  262.65 384.75 550.98 

ภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 113.27 150.10 191.88 

รวม 375.92 534.85 742.76 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ� ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายที4เกี4ยวข้องกับการขายอื4น ๆ สําหรับปี 2562 เมื4อ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 พบว่ายอดโอนลดลง ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ� และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที4แปรผนัตาม
รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ�ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี � ยงัลดลงจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ4งในส่วนของป้ายโฆษณา 

 

สําหรับ ปี 2561 เมื4อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่ายอดโอนลดลง ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ� และค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะที4แปรผนัตามรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ�ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี � ยงัลดลงจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ4งในส่วนของป้ายโฆษณา แต่ในขณะที4มีค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์เพิ4มขึ �น ซึ4งจะส่งผล
ระยะยาวต่อยอดขายและกําไรของบริษัทที4จะเพิ4มขึ �นในอนาคต 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

สําหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 542.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน  9.73 ล้านบาท 
เนื4องจากบริษัทมีการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการบริหารดีขึ �น  

สําหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 552.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 25.69 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดูแลบ้านก่อนส่งมอบและค่าใช้จ่ายในการดแูลโครงการ เนื4องจากบริษัทมุ่งเน้น
นโยบายในการควบคมุการก่อสร้าง รวมถึงการบริหารสินค้าคงเหลือ เพื4อลดค่าใช้จ่ายส่วนนี � 

 

 ต้นทนุทางการเงนิ 
สําหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 301.58 ล้านบาท ในขณะที4ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน

จํานวน 226.90 ล้านบาท โดยต้นทนุทางการเงินเพิ4มขึ �น  74.68  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.91 ส่วนใหญ่เพิ4มขึ �นมาจาก
ดอกเบี �ยเงินกู้ยืมธนาคาร ดอกเบี �ยตัmวสญัญาใช้เงิน ดอกเบี �ยตัmวแลกเงิน และค่าธรรมเนียมธนาคาร 
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สําหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 226.90 ล้านบาท ในขณะที4ปี 2560 มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 
259.86 ล้านบาท โดยต้นทุนทางการเงินลดลง 32.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.68 ส่วนใหญ่ลดลงมาจากดอกเบี �ยตัmว
แลกเงิน ที4มีการลงทนุเพิ4มในช่วงปลายปี 2561 จํานวน 102.09 ล้านบาท ในขณะที4ปี 2560 มีการลงทุนตัmวแลกเงินในช่วงต้นปี 
จึงส่งผลให้ในภาพรวมดอกเบี �ยตัmวแลกเงินเพิ4มขึ �น รวมถึงการลดลงของค่าธรรมเนียมธนาคาร และจํานวนคงค้างของหุ้นกู้ ที4
ลดลงจากปี 2560 จํานวน 607.73 ล้านบาท 

 กําไรสุทธ ิ
สําหรับปี 2562  บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน (280.61) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (9.39) ของรายได้รวม ในขณะที4ปี 

2561 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 30.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 โดยกําไรสทุธิลดลง 311.40 ล้านบาท โดยหลกัๆ เป็นผล
มาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เนื4องจากมีการชะลอการพฒันาโครงการ อีกทั �งโครงการส่วนใหญ่ของ
บริษัทที4เปิดขายอยู่เป็นโครงการเดิมที4เปิดต่อเนื4องมาหลายปี โดยเฉพาะรายได้ของคอนโดมิเนียมลดลง จากโครงการ เอ สเปซ 
ไอ.ดี อโศก รัชดา รวมถึงรายได้จากทาวน์เฮ้าส์ที4ลดลงจากโครงการในโซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์(ไทรน้อย) และ วงแหวน-
ราชพฤกษ์ (บางบวัทอง) และโซนบางนา ที4ลดลงเนื4องจากโครงการส่วนใหญ่ในโซนนี �อยู่ระหว่างการพฒันาเพื4อรองรับความ
ต้องการของลูกค้า ที4ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื4อง นอกจากนี �ยังเป็นผลมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์
พนกังานที4เพิ4มขึ �นในงบกําไรขาดทนุ  ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานเมื4อวนัที4 5 เมษายน 2562 และต้นทนุทางการเงินที4
เพิ4มขึ �น 

 
สําหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน  30.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของรายได้รวม ในขณะที4ปี 2560 มี

กําไรสทุธิจํานวน 97.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.93  ของรายได้รวม โดยมีกําไรสทุธิลดลง 66.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 68.49  โดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  และค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ที4
เพิ4มขึ �น โดยบริษัทเล็งเห็นถึงผลระยะยาวต่อยอดขายและกําไรของบริษัทที4จะเพิ4มขึ �นในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
บริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการบริหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ �น   
 
 จากผลการดําเนินงานที4กล่าวมาข้างต้น เมื4อพิจารณาถึงอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
(Profitability Ratio) สําหรับปี 2562  ปี 2561 และสําหรับปี 2560 บริษัทมีอตัรากําไรขั �นต้น ร้อยละ 28.57, 32.56 และ 33.41 
ตามลําดับ และบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ (9.39), 0.76 และ 1.93 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ (8.33), 0.92 และ 2.94 สําหรับปี 2562 ปี 2561 และ สําหรับปี 2560 ตามลําดบั    
    

 ปัจจัยและอ ิทธพิลท ี�มีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 
หลงัจากเกดิการชะลอตวัอย่างตอ่เนื4องตั �งแต่ปลายปี 25 61 ทั �งปัจจยัลบจากภายนอกประเทศ เชน่ ปัญหาสงคราม

การค้าระหวา่งประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และการแข็งคา่ของเงินบาท ขณะที4ปัจจยั
ลบภายในประเทศ ไมว่่าจะเป็นปัญหาหนี �ครัวเรือนปรับตวัสงู การเข้มงวดปล่อยสินเชื4อที4อยู่อาศยัจากสถาบนัการเงิน การออก
มาตรการกํากบัดแูลสินเชื4อเพื4อที4อยู่อาศยัใหม่ (LTV) จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การชะลอตวัของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และปัญหาการเกดิภาวะ Over Supply ในตลาดคอนโดมิเนียม การขาดความเชื4อมั4นต่อรายได้และการใช้จา่ยใน
อนาคตของผู้บริโภค ปัญหาการหดตวัของกําลงัซื �อ การปรับตวัของราคาที4ดินอยา่งรวดเร็ว ซึ4งส่งผลต่อต้นทนุการพฒันา
โครงการจนมีผลต่อราคาขายที4อยู่อาศยัใหม ่
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          หลากหลายปัจจยัลบที4เกดิขึ �น ส่งผลให้ตลาด อสงัหาฯตลอดปี 25 62 ชะลอตวัต่อเนื4องมาถึงปี 2563 นี � และยงัมี
แนวโน้มวา่จะต่อเนื4องไปตลอดปี 2563 นี � หากไม่มีปัจจยับวกใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นตลาด ทั �งนี �ไม่วา่ปัจจยัลบตา่งๆ ที4เข้ามาจะมี
หลากหลายปัจจยั แต่ปัจจยัที4สําคญั และยงัส่งผลกระทบมาจนถงึปัจจบุนั เห็นจะหนีไม่พ้น ผลกระทบจากการออกมาตรการ 
LTV ซึ4งมีผลต่อกําลงัซื �อของผู้บริโภคโดยตรง แม้วา่ในช่วงปลายปี 2562 รัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิผ่าน
ภาคธุรกิจอสงัหาฯถงึ 2 ครั �ง แตม่าตรการที4ออกมา เพียงเป็นการ กระตุ้นตลาดระยะสั �น และส่งผลดีต่อที4อยู่อาศยัในบางกลุ่ม
เท่านั �น ทําให้โดยภาพรวมแล้วตลาดอสงัหาฯ ยงัคงเกิดการชะลอตวัอยู่ และยงัไม่มวีี4แวววา่ ตลาดจะฟื�นตวักลบัมาในเวลา
อนัใกล้นี � 
          การปรับตวัลดลงของกําลงัซื �อผู้บริโภคในตลาด ปัญหาหนี �ครัวเรือน และผลกระทบการออกมาตรการ LTV ส่งผลให้
ตลาดที4อยู่อาศยัระดบักลาง-ล่าง โดยเฉพาะ คอนโดฯ ระดบัราคา 2-3 ล้านบาท ทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับตวัหนัไปทําตลาด
เจาะกลุ่มลกูค้าชาวต่างชาติ มากขึ �น หลงัจากที4ตลาดคอนโดฯ ได้รับความนิยมจากกลุ่มลกูค้าตา่งชาติที4นิยมเข้ามาท่องเที4ยว
ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนกัลงทนุชาวไทย และตา่งชาติที4นิยมซื �อ ห้องชดุเพื4อปล่อยเชา่ และทํากําไรระยะยาว โดยเฉพาะ
กลุ่มลกูจีน ไต้หวนั ฮ่องกง ซึ4งกลายเป็นความหวงัในการระบายออกสต๊อกห้องชดุในมือผู้ประกอบการในตลาด 
          แต่ปัญหาและผลกระทบจากสงครามการค้าจีนสหรัฐฯ ได้กลายมาเป็นอปุสรรคสําคญัของกลุ่มลกูค้าจีน ซึ4งเป็นลกูค้า
กลุ่มใหญ่ที4สดุ ทําให้กลุ่มนกัลงทนุ และ ผู้ซื �อห้องชดุเพื4อใช้เป็นที4พกัอาศยัชาวจีนทยอยลด จาํนวนลง ขณะเดียวกนัลกูค้าจีน
บางส่วนที4มกีารจองซื �อห้องชดุในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้านี � เริ4มมีการทิ �งดาวน์ไม่รับโอนห้องชดุ ประกอบสถานการณ์การแขง็คา่
ของเงินบาทยงัส่งผลให้ลกูค้าตา่งชาติ ซึ4งซื �อเพื4อลงทนุยงัมีการชะลอตวัออกไป เพราะการแขง็คา่ของเงินบาททําให้ต้องใช้เงิน
มากขึ �นในการซื �อห้องชดุในประเทศไทย จากแนวโน้ม ดงักล่าวส่งผลให้ ณ ปัจจบุนัห้องชดุเหลือขายสะสมในตลาดยงัมีจาํนวน
มาก และยงัต้องใช้ระยะเวลาในการระบายออกอีกนาน 
          ต่อสถานการณ์ตลาดอสงัหาฯ ณ ปัจจบุนัทําให้หลายฝ่ายกงัวลว่าในปี 2563 นี �จะยงัเป็นอีกปีแห่งการ ปรับตวัของ
ผู้ประกอบการอสงัหาฯ เมื4อมองพิจารณาไปถงึแนวโน้มเศรษฐกจิและปัจจยัลบที4ยงัคงอยู่อยา่งครบถ้วน โดยเฉพาะปัญหาการ
หดตวัของกําลงัซื �อของผู้บริโภคจากผลกระทบมาตรการ LTV เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นอสงัหาฯออก
มาแล้วถึง 2 ครั �งเพื4อเพิ4มกําลงัซื �อและกระตุ้นการตดัสินใจซื �อของผู้บริโภคในช่วงปลายปี 2562 แตอ่ปุสรรคสําคญัของตลาดคือ 
การเข้มงวดการปล่อยกู้ของสถาบนัการเงินซึ4งส่งผลให้ยอดปฏิเสธสินเชื4อยงัอยู่ระดบัสงูทําให้ลกูค้าในตลาดหายไปกวา่ครึ4ง 

  

 (ที�มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 

4) ฐานะการเงนิ 

4.1 สินทรัพย์          
                                                                                                   หน่วย: ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2560 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 15,279.32 14,297.31 13,509.80 

เพิ4มขึ �น (ลดลง) จากปีก่อน (ล้านบาท) 982.01 787.51 (5.98) 

ร้อยละที4เพิ4มขึ �น (ลดลง) 6.87 5.83 (0.04) 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 15,279.32 ล้านบาท เพิ4มขึ �นจํานวน 982.01 ล้านบาท เมื4อ
เทียบกบั ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 ซึ4งมีจํานวน 14,297.31 ล้านบาท โดยหลกัเป็นการเพิ4มขึ �นจากสิทธิการเช่าเพิ4มขึ �น 472.96 
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ล้านบาท โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา เพิ4มขึ �น 346.32 ล้านบาท  เงินฝากธนาคารที4มีภาระคํ �าประกัน เพิ4มขึ �น
105.17 ล้านบาท และที4ดิน อาคาร อปุกรณ์ ที4เพิ4มขึ �น 70.13 ล้านบาท 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 14,297.31 ล้านบาท เพิ4มขึ �นจํานวน 787.51 ล้านบาท เมื4อ
เปรียบเทียบกับสิ �นปี 2560 ซึ4งมีจํานวน 13,509.80 ล้านบาท โดยหลักมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 
เพิ4มขึ �น 774.65 ล้านบาท จากการซื �อที4ดินเพิ4มย่านบางนา และพทัยา อีกทั �งยังมีการพฒันาโครงการแนวราบในโซนไทรน้อย 
บางนา และรังสิตซึ4งเป็นเฟสต่อเนื4องเพิ4มเติม รวมถึงพฒันาโครงการแนวสงูในโซนราชดําริ บางนา และสขุมุวิท เพื4อรองรับการ
โอนกรรมสิทธิ�ในอนาคต 

 เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด 
กระแสเงินสดสําหรับปีสิ �นสดุวนัที4 31 ธันวาคม 2562  ถึง 2560 เป็นดงันี �  

                                                                                                                                                           หน่วย: ล้านบาท 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี4ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี �สินดําเนินงาน 

146.28 364.07 524.11 

การเปลี4ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สิน 725.79 (26.92) 643.98 
จ่ายภาษีเงินได้ (28.62) (64.53) (83.72) 

รวมกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 843.45 272.62 1,084.37 
กระแสเงนิสดจากการลงท ุน (514.36) (119.26) (157.79) 
กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ (349.08) (359.14) (956.33) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ4มขึ �น/ (ลดลง) สทุธิ (19.99) (205.80) (29.75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาต้นงวด 85.92 291.72 321.47 
เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดคงเหลือปลายงวด 65.93 85.92 291.72 
 

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น  ณ วนัที4 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากวนัที4 
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 19.99 ล้านบาท เกิดจากผลสุทธิของกิจกรรมการใช้เงินทั �ง 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุจํานวน  514.36 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากการลงทนุในสิทธิการเช่า (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ
จํานวน 349.08 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (3) กระแสเงินสดได้มาจากการ
ดําเนินงานจํานวน 843.45  ล้านบาท อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานมีน้อยกว่ากระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน ทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวดลดลง 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 
205.80 ล้านบาท เกิดจากผลสทุธิของกิจกรรมการใช้เงนิทั �ง 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 119.26 
ล้านบาท (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 359.14 ล้านบาท และ (3) กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
จํานวน 272.6 ล้านบาท เมื4อเปรียบเทียบกับปี 2560 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนที4ลดลงนั �น เป็นผลมาจากเงินฝาก
ธนาคารที4มีภาระคํ �าประกันลดลง และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เนื4องจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
และระยะสั �นจากสถาบนัการเงินเพิ4มขึ �น สําหรับกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี4ยนในสินทรัพย์และหนี �สิน
ดําเนินงานลดลง สาเหตหุลกัมาจากกําไรจากการดําเนินงานที4ลดลงจากปีที4แล้ว 
 



  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) 
 

 

- 135 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

 

 ลูกหนี &การค้าและลูกหนี &อ ื�น 
หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 
ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื4น  265.97 235.65 180.67 
เพิ4มขึ �น/ (ลดลง) จากปีก่อน 30.32 54.98  82.49 

** จดัประเภทรายการใหม่ จากรายการสินทรัพย์หมนุเวียนอื4น 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื4น เพิ4มขึ �นจํานวน 30.32 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลมา
จากค่าคอมมิชชั4นจ่ายล่วงหน้าของโครงการแนวสงู 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี �การค้าและลกูหนี �อื4น เพิ4มขึ �น 54.98 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลมาจากค่า
คอมมิชชั4นจ่ายล่วงหน้าของโครงการแนวสงู 

 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 

หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา 11,834.38 11,491.58 10,716.93 

เพิ4มขึ �น/ (ลดลง) จากปีก่อน 342.80 774.65 121.26 

 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เพิ4มขึ �นจํานวน 342.80 ล้านบาท 
โดยหลกัเป็นผลมาจากการพฒันาโครงการแนวราบในโซนบางนา และหทยัราษฎร์  รวมถึงพฒันาโครงการแนวสงู โซน สขุมุวิท 
เพื4อรองกรับการโอนกรรมสิทธิ�ในปี 2563  

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เพิ4มขึ �นจํานวน 774.65 ล้านบาท 
โดยหลกัเป็นผลมาจากการซื �อที4ดินเพิ4มย่านบางนา และพทัยา อีกทั �งยงัมีการพฒันาโครงการแนวราบในโซนไทรน้อย บางนา 
และรังสิตซึ4งเป็นเฟสต่อเนื4องเพิ4มเติม รวมถึงพัฒนาโครงการแนวสูงในโซนราชดําริ บางนา และสุขุมวิท เพื4อรองรับการโอน
กรรมสิทธิ�ในอนาคต 

 เงนิมัดจาํท ี�ดนิ 
         หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 
เงินมดัจาํที4ดิน  277.20 280.90 291.60 
เพิ4มขึ �น/ (ลดลง) จากปีก่อน (3.70) (10.71)  17.21  

 
ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินมดัจําที4ดินลดลงจํานวน 3.70 ล้านบาท เนื4องมาจากในระหว่างงวดมีการรับ

โอนที4ดินแปลงใหญ่ในโซนบางนาและโซนไทรม้า แต่ในขณะเดียวกันก็มีการวางเงินมดัจําเพิ4มเติมตามสญัญาสําหรับที4ดินใหม่
ที4อยู่ในโซนบางนาส่วนต่อขยายแลโซนหทยัราษฎร์ จึงส่งผลให้เงินมดัจําที4ดินลดลงเล็กน้อย 
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ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินมดัจําที4ดินลดลงจํานวน 10.71 ล้านบาท เนื4องมาจากในระหว่างงวดมีการรับ
โอนที4ดินแปลงใหญ่ในโซนบางนาและบางละมงุ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการวางเงินมดัจําเพิ4มเติมสําหรับที4ดินใหม่ที4อยู่ในโซน
บางนาส่วนต่อขยาย และบางละมงุเช่นกนั จึงส่งผลให้เงินมดัจําที4ดินลดลงเล็กน้อย 

 อสังหาริมทรัพย์เพ ื�อการลงทนุ 
               หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 
อสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุ  419.88 451.65 454.18 
เพิ4มขึ �น/ (ลดลง) จากปีก่อน  (31.77)  (2.53) (40.05) 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 อสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทนุลดลงจากปีก่อน เป็นจํานวน  31.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.03 มีสาเหตจุากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของกําไรที4เคยรับรู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตี �มอลล์ 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 อสงัหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุนลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เป็นจํานวน 2.53 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.56 มีสาเหตจุากจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของกําไรที4เคยรับรู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตี �มอลล์ 

ในงวดปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุนชื4อ พิคาเดลี4 แบงค็อก และ ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life Style Club) ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ อสังหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุนข้างต้นเป็นศูนย์สรรพสินค้าโดยจัดแบ่งพื �นที4สําหรับให้เช่า บริษัทแสดง
อสังหาริมทรัพย์เพื4อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ4งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้  
(Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวนัที4 30 ธันวาคม 2562 ข้อสมมติฐานหลกัที4ใช้ในการประเมินราคา
ดงักล่าวประกอบด้วย อตัราการเช่าพื �นที4 อตัราการเพิ4มค่าเช่า อตัราคิดลด และอตัราผลตอบแทน  

 ที�ดนิ อาคารและอ ุปกรณ์ 
        หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 
ที4ดิน อาคารและอปุกรณ์ 411.90 341.76 274.24 

เพิ4มขึ �น/ (ลดลง) จากปีก่อน 70.14 67.52 (125.64) 

ที4ดินอาคารและอุปกรณ์-สทุธิ ณ วนัที4 31 ธันวาคม  2562 เพิ4มจากปีที4แล้ว โดยหลกัเพิ4มจากการรับรู้กําไรจากการตี
ราคามลูค่ายตุิธรรม สวนา 2   ไร่ ซึ4งเป็นคลงัเก็บของและเอกสาร 

ที4ดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 เพิ4มขึ �นจากปีก่อน เนื4องจากการจดัประเภทรายการที4ดินใหม่
จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันามาเป็นที4ดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน  93.90 ล้านบาท รวมถึงมีการลงทนุใน
สินทรัพย์ถาวรเพิ4มมาขึ �น ทั �งในส่วนของยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื4องครัวของร้านอาหาร แต่ในขณะเดียวกันก็ลดลงจากค่า
เสื4อมราคาที4รับรู้ในระหว่างปี 
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 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
                                                                                                                     หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 119.23 127.77 136.32 
เพิ4มขึ �น/ (ลดลง) จากปีก่อน (8.54) (8.55) (8.54) 

ที4ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื4อวนัที4 28 มีนาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัท (“ผู้ เช่า”) ทํา
สญัญาเช่าเพื4อเช่าที4ดิน (“ทรัพย์ที4เช่า”) จากคณะกรรมการของบริษัทสอง ท่าน (“ผู้ ให้เช่า) เพื4อนํามาก่อสร้างอาคารสําหรับใช้
เป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท  สญัญาเช่านี �มีระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที4จดทะเบียนการเช่า 

 ณ ปัจจบุนั บริษัทและผู้ให้เช่าที4ดินที4ตั �งสํานกังานใหญ่ได้มีข้อสรุปเป็นการชดัเจนว่าผู้ให้เช่าและผู้ เช่ายินยอมตกลงต่อ
อายุสญัญาเช่าออกไปได้อีก 10 ปี ส่วนเรื4องการกําหนดราคาค่าเช่าในปีที4 11 ถึงปี ที4 20 จะตกลงค่าเช่ากันใหม่ในราคาตลาด
หรือราคาที4เหมาะสมต่อไป และหากผู้ เช่าประสงค์ที4จะเช่าที4ดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นหนงัสือล่วงหน้าตามที4ระบุใน
บนัทึกข้อตกลง เมื4อครบกําหนดอายุการเช่าหรือครบกําหนดอายุสญัญาเช่าที4จะได้มีการต่ออายุกันออกไปไม่ว่ากี4คราวก็ตาม 
หรือสัญญาได้เลิกกันโดยความผิดของผู้ เช่า  ผู้ เช่าจะต้องจัดการทรัพย์ที4เช่าให้กลับคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และ
จะต้องรื �อถอนสิ4งปลกูสร้างทั �งหมดที4สร้างบนทรัพย์ที4เช่า หากครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ เช่าไม่รื �อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน
ออกไป หรือรื �อถอนและขนย้ายทรัพย์สินยงัไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดงักล่าว ผู้ เช่าตกลงให้สิ4งปลกูสร้างดงักล่าวตกเป็นส่วนควบ
ของที4ดินทรัพย์ที4เช่ารวมถึงทรัพย์สินที4อยู่ในสิ4งปลูกสร้างและในทรัพย์ที4เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ�ของผู้ ให้เช่าทันทีโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี �หากผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์รับสิ4งปลกูสร้างดงักล่าวไว้ ผู้ เช่ายงัต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่ารื �อ
ถอนสิ4งปลกูสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามที4ระบใุนบนัทึกข้อตกลง  

   การยินยอมต่ออายสุญัญาเช่าดงักล่าวออกไปอีก 10 ปี มีวตัถปุระสงค์เพื4อให้เกิดความชดัเจนและประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น  อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี4ยนแปลงเงื4อนไขและอายสุญัญาเชา่ของสญัญาเช่าดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2558 สิ4งปลกูสร้างรวมถึงทรัพย์สินที4อยู่ในสิ4งปลกูสร้างและในทรัพย์ที4เช่า ซึ4งบนัทึกไว้ในหมวดที4ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ถกูจดัประเภทรายการใหม่ (Reclassify) เป็น อาคารบนที4ดินเช่า และเปลี4ยน
ชื4อเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในปี 2559 เป็นต้นไป ทั �งนี �บริษัทได้แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื4องนโยบายการบัญชีที4
สําคญัในหวัข้ออาคารบนที4ดินเช่า เปลี4ยนเป็น “ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า” ตามอายุของอาคารบนที4ดินเช่าที4คาดว่าจะให้ประโยชน์ 
20 ปี” แล้ว 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที4 ณ 31 ธันวาคม 
2562  ยอดรวม 119.23  ล้านบาท ปรับลดลงจาก 127.77 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยรายการค่าใช้จ่ายตดัจ่ายสิทธิ
การใช้ทรัพย์สินซึ4งเปิดเผยเป็นค่าตดัจําหน่าย และรวมอยู่ในรายการค่าเสื4อมราคาและค่าตดัจําหน่ายในหมวดค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามงบการเงินรวมสําหรับปีสิ �นสดุวนัที4 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
ยอด 127.77 ล้านบาท และ 136.32 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลงจํานวน 8.54 ล้านบาท ด้วยรายการคา่เช่าจ่ายล่วงหน้าตดั
จําหน่ายในระหว่างปีซึ4งรวมอยู่ในหมวดคา่ใช้จา่ยในการบริหาร                        
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 สําหรับงบการเงิน ณ วนัที4 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2560 มีรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ดงัตารางด้านบน(โดยปรับลดลงจากการตดัจาํหน่ายค่าเชา่จา่ยล่วงหน้า) 

 
4.2 หนี &สนิและแหล่งท ี�มาของเงนิท ุน 

  หน่วย: ล้านบาท 
 2562 2561 2560 
หนี �สินรวม 11,876.15 10,965.25 10,169.33 
เพิ4มขึ �น (ลดลง) จากปีก่อน 910.90 796.02 (31.98) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 270.18 417.16 347.02 

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที4ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ4งปี 

1,058.56 1,564.23 611.43 

หุ้นกู้ ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี 3,185.71 2,031.22 1,031.22 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,171.79 878.19 1,031.77 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื4น 480.00 - - 
หุ้นกู้  3,128.98 4,336.92 5,944.85 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีหนี �สินรวมเพิ4มขึ �นจากปี 2561 จํานวน 910.90 ล้านบาท โดยหลกัมาจากเจ้าหนี �
การค้าและเจ้าหนี �อื4น ที4เพิ4มขึ �น  530.14 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจากบริษัทอื4นเพิ4มขึ �น 480.00 ล้าน และค่างวดที4ยงัไม่รับรู้เป็น
รายได้เพิ4มขึ �น 405.34 ล้านบาท ในขณะที4เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบันการเงินลดลง 146.98 ล้านบาท  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 212.07 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลอื4นลดลง 111.49 ล้านบาท 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี �สินรวมเพิ4มขึ �นจากปี 2560 จํานวน 796.02 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินที4เพิ4มขึ �นสทุธิ 799.22 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ4มในระหว่างปี รวมถึงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินที4เพิ4มขึ �นจากการลงทนุตัmวแลกเงินในช่วงปลายปี  ในขณะเดียวกนัในระหว่างปี 2561 มีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ ที4ครบกําหนดเป็นจํานวน 1,031.21 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่างปีเป็นจํานวน 416.60 ล้านบาท ส่งผล
ให้หุ้นกู้ลดลงจากปี 2560  

 

 เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั &นจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินลดลงจากสิ �นปี 2561 จํานวน  
146.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.23  โดยหลกัลดลงจากการชําระเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินในรูปของตัmวและ
เงินและตัmวสญัญาใช้เงิน 

 ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินเพิ4มขึ �นจากสิ �นปี 2560 จํานวน  
70.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.21  โดยหลักมาจากการลงทุนตัmวแลกเงินทดแทนตัmวแลกเงินเดิมที4ครบกําหนดไปใน
ระหว่างปี 
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 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 212.07 ล้านบาท จากสิ �นปี 2561 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.68 ทั �งนี �เป็นผลมาจากจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว อีกทั �งมีการเปลี4ยนแปลงแหล่งจดัหาเงินทุน โดยมาลงทุน
ในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื4นแทน 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ4มขึ �นจากสิ �นปี 2560 จํานวน 799.22 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากการเปลี4ยนแปลงแหล่งจดัหาเงินทุน โดยมาลงทุนในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวแทน เพื4อการบริหารสภาพคล่องที4ดี
ขึ �น โดยมีการกู้ยืมเพิ4มในปีนี �จํานวน  3,040.74 ล้านบาท ซึ4งมากกว่าการกู้ยืมในปีที4แล้ว และชําระคืนในระหว่างปีอีก 2,241.52 
ล้านบาท ส่งผลให้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิแล้วสงูขึ �นจากปีที4แล้ว  

 หุ้นกู้   

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562  ยอดหุ้นกู้มีจํานวน 6,314.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 53.44 ล้านบาท เนื4องจาก
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตดัจ่าย  

สําหรับปี 2562 สิ �นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท (จํานวน 2,000,000 
หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้น โดยจะครบกําหนดไถ่ถอน
วนัที4 8 ตุลาคม 2564  ซึ4งเป็นการออกทดแทนหุ้นกู้ ที4ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2562  จํานวน 2,000 ล้านบาท (ปัจจุบันไถ่ถอน
แล้วครบทั �งจํานวน) 

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 ยอดหุ้ นกู้ มีจํานวน 6,368.14 ล้านบาท ลดลงจากปีที4แล้ว 607.93 ล้านบาท โดยใน
ระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที4ถึงกําหนดจํานวน 1,000 ล้านบาท และทยอยชําระเงินต้นของหุ้นกู้ชุดที4 2 ซึ4งเป็นหุ้นกู้ชนิดทยอย
ชําระคืนเงินต้น ที4ออกในปี 2560 อีกจํานวน 31.21 ล้านบาท นอกจากนั �นบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ในระหว่างปีอีก 2 รุ่น จํานวน 
250.00 ล้านบาท และ 166.60 ล้านบาทในเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561 รวมเป็น 416.60 ล้านบาท สําหรับปี 2561 
บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

เมื4อวนัที4 19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 250.00 ล้านบาท (จํานวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัที4 19 ตุลาคม 
2564  ซึ4งเป็นการออกทดแทนหุ้นกู้ ที4ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2561  จํานวน 1,000.00 ล้านบาท ที4ไถ่ถอนแล้วครบทั �งจํานวน  

เมื4อวันที4 22 พฤศจิกายน  2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 166.60  ล้านบาท (จํานวน 166,600 หน่วย 
หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื4อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้   ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที4 22 
กมุภาพนัธ์ 2565  ซึ4งเป็นการออกใหม่  
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 ตัUวแลกเงนิระยะสั &น  
          หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 
ตัmวแลกเงินระยะสั �น 60.20 131.10 69.89 

เพิ4มขึ �น (ลดลง) จากปีก่อน (70.90) 61.21 (1,332.19) 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 ตัmวแลกเงินระยะสั �นมีจํานวน 60.20 ล้านบาท ลดลง 70.90 ล้านบาท จากปี 2561 จากตัmว
แลกเงินระยะสั �นที4ครบกําหนดไประหว่างปีมากกว่าตัmวแลกเงินที4ออกใหม่ทดแทน 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 ตัmวแลกเงินระยะสั �นมีจํานวน 131.10 ล้านบาท เพิ4มขึ �น 61.21 ล้านบาท จากปี 2560 โดย
หลักมาจากการลงทุนตัmวแลกเงินทดแทนตัmวแลกเงินเดิมที4ครบกําหนดไปในระหว่างปี และออกใหม่เพื4อนํามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในบริษัท 

V.W  ส่วนของผู้ถือห ุ้น  

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 3,403.17 ล้านบาท เพิ4มขึ �นจากปี 2561 จํานวน 
71.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.13 โดยหลกัเพิ4มขึ �นจากหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที4มีลกัษณะคล้ายทุน 300.00 ล้านบาท องค์ประกอบอื4น
ของส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ4มขึ �น 59.12 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันก็ลดลงจากผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจํานวน 288.01 
ล้านบาท 

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 3,332.06 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 
จํานวน 8.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.25  เกิดจากการเพิ4มขึ �นของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจํานวน  30.78 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงเนื4องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2561 จํานวน 39.20 ล้านบาท  

4.4 กระแสเงนิสด 
                             หน่วย: ล้านบาท 

 2562 2561 2560 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี4ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงาน 

146.28 364.07 524.11 

การเปลี4ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สิน 725.79 (26.92) 643.98 
จ่ายภาษีเงินได้ (28.62) (64.53) (83.72) 
รวมกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 843.45 272.62 1,084.37 

 

กระแสเงินสดรวมจากการดําเนินงาน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
เพิ4มขึ �นจากปี 2561 จํานวน  570.83 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินจากการดําเนินงานก่อนเปลี4ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงานลดลง 217.78 ล้านบาท จากการที4ผลขาดทุนสําหรับปี นอกจากนี �เป็นผลมาจากเจ้าหนี �การค้า
และเจ้าหนี �อื4นเพิ4มขึ �น และผลมาจากการชะลอการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

กระแสเงินสดรวมจากการดําเนินงานปี  2561 ลดลงจากสิ �นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาลดลง ซึ4งสอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที4ลดลงจากปีก่อน ถึงแม้จะมีเงิน
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สดรับจากลกูหนี �การค้าและเงินมดัจําที4เพิ4มขึ �น แต่เป็นสดัส่วนที4น้อยกว่า จึงส่งผลให้ในภาพรวมของกระแสเงินสดรวมจากการ
ดําเนินงานของลดลงจากปีที4แล้ว 

                                                                                                           หน่วย: ล้านบาท 
 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ (514.36) (119.26) (157.79) 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับปี 2562 จํานวน  514.36 ล้านบาท โดยเพิ4มขึ �นจากปี 2561 จํานวน 
395.10 ล้านบาท โดยหลักเพิ4มขึ �นจากการลงทุนในสิทธิการเช่า และเงินฝากธนาคารที4ใช้คํ �าประกันสําหรับวงเงินหนังสือคํ �า
ประกนัถึงครบกําหนดและปลอดภาระในระหว่างปีน้อยกว่าปีก่อน จึงส่งผลให้กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุเพิ4มขึ �น 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในปี 2561 ที4ลดลงจากปี 2560 มีสาเหตหุลกัจากเงินฝากธนาคารที4ใช้คํ �าประกัน
สําหรับวงเงินหนงัสือคํ �าประกนัถงึครบกําหนดและปลอดภาระในระหวา่งปีกวา่ 34.19  ล้านบาท จึงส่งผลให้กระแสเงินสดใช้ไป
ในการลงทนุลดลง 

หน่วย: ล้านบาท 
 2562 2561 2560 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (349.08) (359.14) (956.33) 

 
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562  จํานวน 349.08 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 

2561 จํานวน 10.06 ล้านบาท โดยหลกัลดลงจากการชําระคนืเงนิกู้ยืมสถาบนัการเงนิทั �งระยะสั �นและระยะยาว 1,228.41 ล้าน
บาท  จ่ายชําระต้นทุนทางการเงิน และหนี �สินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง 51.48 ล้านบาท และ 72.08 ล้านบาท ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตามระหว่างปีสัดส่วนในการเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สงูกว่าการจ่ายชําระคืน ส่งผลให้มีเงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ 
542.83 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื4น 480.00 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที4มี
ลกัษณะคล้ายทุน 300.00 ล้านบาท และลดลงจากการที4ปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผล 39.20 ล้านบาท ในขณะที4ปี 2562 ไม่มี
การจ่ายเงินปันผล 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 ที4ลดลงจากปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากเงินสดรับสุทธิจากเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  799.22 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �น 70.14 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามระหว่างปี สดัส่วนในการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้สงูกว่าเงนิสดรับจากการออกหุ้นกู้  ส่งผลให้มีการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้สทุธิ 
616.84 ล้าน จ่ายชําระต้นทนุทางการเงิน 553.87 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 39.20 ล้านบาท  ซึ4งในภาพรวมเงินสดสทุธิที4ใช้
ไปในกิจกรรมจดัหาเงินนั �นน้อยกว่าปี 2560  
 
5 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิท ี�ส ําคัญ 

การวิเคราะห์อ ัตราส่วนสภาพคล่อง 

บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 1.84 เท่า และ ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 
2.21 เท่า โดยลดลง 0.37 เท่า เนื4องจากบริษัทมีหนี �สินหมนุเวียนเพิ4มขึ �นในสดัส่วนที4มากกว่าสินทรัพย์หมนุเวียนที4เพิ4มขึ �น  โดย



  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) 
 

 

- 142 -  

แบบ 56-1 ปี 2562 

 

สาเหตุหลกัของหนี �สินหมนุเวียนเพิ4มขึ �นมาจากค่างวดที4ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้ และหุ้นกู้ ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปีที4เพิ4มขึ �น
จากปีก่อน ส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนที4เพิ4มขึ �น มาจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา  

 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562  0.09 เท่า และ ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561   
เท่ากับ 0.06 เท่า ซึ4งถึงแม้หนี �สินหมุนเวียนสําหรับปี 2562 จะเพิ4มขึ �นตามย่อหน้าข้างต้น แต่บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 
(ยกเว้นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเงินมดัจําค่าที4ดินและสินทรัพย์หมนุเวียนอื4น) เพิ4มขึ �น จึงส่งผลให้อตัราส่วน
สภาพคล่องหมนุเร็วเพิ4มขึ �น 

บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 2.21 เท่า และ ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 
3.93  เท่า โดยลดลง 1.72 เท่า เนื4องจากบริษัทมีหนี �สินหมุนเวียนเพิ4มขึ �น สาเหตุหลักมาจาการเพิ4มขึ �นของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินที4ถึงกําหนดชําระในหนึ4งปี โดยหุ้นกู้ ที4ถึงกําหนดชําระในหนึ4งปีเพิ4มขึ �นจาก 1,031 ล้านบาทในปี
ก่อน มาเป็น 2,031 ล้านบาท ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที4ถงึกําหนดชาํระในหนึ4งปีเพิ4มขึ �นจาก 611 ล้านบาทใน
ปีก่อน  มาเป็น 1,564 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงทําให้หนี �สินหมุนเวียนสิ �นปี 2561 เพิ4มขึ �น ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพ
คล่องลดลง 

บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.06 เท่า และ ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2560 
เท่ากับ 0.13 เท่า โดยลดลง 0.07 เท่า ด้วยสาเหตุที4กล่าวไว้ย่อหน้าข้างต้น ทําให้บริษัทมีหนี �สินหมุนเวียนเพิ4มขึ �นเป็นจํานวน
มากเมื4อเปรียบเทียบจากปีที4แล้ว และส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วลดลงจากสิ �นปีที4แล้ว 

การวิเคราะห์อ ัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี &ย 

บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย (ICR)  0.13  เท่า  ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 และ 1.58 เท่า ณ วนัที4 
31 ธันวาคม 2561 โดยลดลง 1.45 เท่า ทั �งนี �ความสามารถในการชําระดอกเบี �ยเกิดจากกําไรก่อนหกัดอกเบี �ย ภาษีเงินได้ ค่า
เสื4อมราคาและค่าตัดจําหน่าย หารด้วยดอกเบี �ยจ่าย เนื4องจากใน ปี 2562 ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงจํานวน 
311.39 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.12  เมื4อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 280.61 ล้านบาท 
ปรับตัวลดลงจากปี 2561 ที4มีกําไรสุทธิเท่ากับ 30.79 ล้านบาท  โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของการรับรู้รายได้จาก
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ทั �งโครงการแนวราบและแนวสงู  

ในขณะที4บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย (Cash Basis) เป็น 1.44 เท่า ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562 
และ 0.61 เท่า ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561  โดยเพิ4มขึ �น 0.83 เท่า เนื4องจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา
จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี �ยจ่ายและภาษีเพิ4มสงูขึ �นเมื4อเทียบกบังวดปี 2561 

บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย (ICR) 1.58 เท่า เท่า ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 และ 1.81 เท่า ณ 
วนัที4 31 ธันวาคม 2560 โดยลดลง 0.29 เท่า เนื4องจากรายได้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ต้นทนุดอกเบี �ยเพิ4มขึ �น ทําให้
กําไรก่อนหักดอกเบี �ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื4อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ลดลง ในขณะที4ต้นทุนดอกเบี �ยในปี 2561 เพิ4มขึ �นจากปี 
2560 เล็กน้อย ทําให้อตัราส่วนดงักล่าวลดตํ4าลง 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย (Cash Basis) เป็น 0.61 เท่า ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 และ 1.96 เท่า ณ 
วนัที4 31 ธันวาคม 2560  โดยลดลง 1.35 เท่า เนื4องจากปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานลดลงจากปี 
2560 โดยหลกัๆจากเงินสดรับจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาที4ลดลง  
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การวิเคราะห์อ ัตราส่วนหนี &ส ินต่อส่วนของผู้ถือห ุ้น  

บริษัทมีอตัราส่วนหนี �สินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็น  3.49 เท่า ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 และ 3.29 เท่า ณ วนัที4 31 
ธันวาคม 2561 ทั �งนี �การเพิ4มขึ �นของอตัราส่วนหนี �สินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีสาเหตมุาจาก หนี �สินของบริษัทที4เพิ4มขึ �นและส่วน
ของผู้ ถือหุ้นที4ลดลงในปีนี � โดยหนี �สินของบริษัทที4เพิ4มขึ �นเป็นผลมาจากการค่างวดที4ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้ และการเพิ4มขึ �นของเงิน
กู้ยืมจากบริษัทอื4นที4เพิ4มขึ �นระหว่างปี 

บริษัทมีอตัราส่วนหนี �สินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็น  3.29 เท่า ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 และ 3.04 เท่า ณ วนัที4 31 
ธันวาคม 2560 ทั �งนี �การเพิ4มขึ �นของอตัราส่วนหนี �สินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีสาเหตมุาจาก หนี �สินของบริษัทที4เพิ4มขึ �นและส่วน
ของผู้ ถือหุ้นที4ลดลงเล็กน้อยในปีนี � โดยหนี �สินของบริษัทที4เพิ4มขึ �นจากการออกหุ้นกู้และจากการเพิ4มขึ �นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินที4เพิ4มขึ �นระหว่างปี 

 

6 การดาํรงอตัราส่วนหนี &สนิสุทธ ิต่อส่วนของผู้ถือห ุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี�ระบุไว้ในข้อกําหนดสทิธฯิ 

บริษัทมีหน้าที4ตามข้อกําหนดสิทธิที4จะต้องดํารงหนี �สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน. 3:1 เท่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที4ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อเรื4องเงื4อนไขทางการเงิน ระบุให้หนี �สินสุทธิที4นํามาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชั4วคราว และเงินฝากธนาคารที4มีภาระคํ �าประกนั สําหรับหุ้นกู้  ได้แก่ 

1)   หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 2/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี.พ.ศ.2563 

 ที4ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้กอ่นครบกําหนด   

2)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

3)  หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 2/2560 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 

 2563 ที4ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถถ่อนได้ก่อนครบกําหนด 

4)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 3/2560 ชดุที4 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2564 

5)  หุ้นกู้ชนิดทยอยชาํระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จาํกดั (มหาชน) ครั �งที4 3/2560 ชดุที4 2 ครบ

 กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

6)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

7)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 2/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

8) หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที4 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2564 ซึ4งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ดํารงอตัราส่วนหนี �สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 2.62 เท่า ตามหน้าที4ใน
ข้อกําหนดสิทธิฯ เรื4อง เงื4อนไขทางการเงิน  

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดังนี � คือ 1) แผนเพิ4มทุน 2) แผนการชําระคืนหนี �สถาบัน 
การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี �ทั �งระยะสั �นและหรือระยะยาวบางส่วน เพื4อดํารงอตัราส่วนดงักล่าว และบริษัท 
ยงัมีนโยบายที4จะรักษาสดัส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดบัที4เหมาะสม 4) เร่งการขาย 
และการโอนกรรมสิทธิ�โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทั �งโครงการแนวราบและโครงการแนวสงู ด้วยการจดัโปรโมชั4นส่งเสริมการ
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ขายและประชาสมัพันธ์โครงการเพื4อให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้ามากขึ �น   รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างเหมาะสม
บริษัทคาดว่ามาตรการดงักล่าวจะเพิ4มยอดรับรู้รายได้ และลดค่าใช้จ่ายลง ทําให้กําไรของบริษัทสงูขึ �นและอตัราส่วนหนี �สินรวม
ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นปรับตวัลดลงและโครงสร้างเงินทนุอยู่ในสดัส่วนที4เหมาะสม  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี$ แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้/นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที/ควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั   นอกจากนี$  
บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที/สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี/ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที/ดี เพื/อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที/เป็นสาระ สาํคญั

ทั$งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั$งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที/ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที/ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซึ/งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี/ยนแปลงที/สําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั$งการกระทาํที/มิชอบที/
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการนี$  เพื/อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั$งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที/บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้
มอบหมายให้  นายอาณัติ ปิ/ นรัตน์   เป็นผูล้งลายมือชื/อกาํกบัเอกสารนี$ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื/อของ  
 นายอาณัติ ปิ/ นรัตน์  กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที/บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

  
 ชื/อ ตาํแหน่ง ลายมือชื/อ 

1. นายวิศิษฎ ์ เลาหพูนรังษ ี กรรมการผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนับริษทั 

 

2. นางนิภาพฒัน ์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมการผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนับริษทั 

 
 
 
 ชื/อ ตาํแหน่ง ลายมือชื/อ 

ผูรั้บมอบ
อาํนาจ 

นายอาณัติ ปิ/ นรัตน ์ เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการ 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการ ของบริษทั  และบริษทัยอ่ย (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562) 

ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท (% ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวิศิษฎ ์เลาหพูนรังษี 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

53 ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
  

32.7 นอ้งชาย 
คุณนิภาพฒัน์และคุณ
วิวฒัน์ 

2546-ปัจจุบนั 
 
:;;<-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
2550-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
 
:;;> – ปัจจุบนั 
:;;: – ปัจจุบนั
:;;@ – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
ที�ปรึกษา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
 
สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย 
บจก. อารียา เซอร์วิส  
 
บจก. วนัอพั 
บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต ์
 
บจก. คลูสเปซ  
บจก. ไวตว์ิฟวิง 
บจก. ชิลลส์เปซ 

อสังหาริมทรัพย ์
 
สมาคมอสังหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสังหาริมทรัพย ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์

     2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
:;;F-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บริษทั เดลี� บาย อารียา 
 
บริษทั เอ แอททิทูด จาํกดั 
 
บริษทั แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท ์
จาํกดั 
 
บริษทั เดอะ คลัเลอร์ส จาํกดั 
 
บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตีB  

ซืBอและขาย
อสังหาริมทรัพย ์
กิจกรรมของบริษทั
โฆษณา 
การบาํรุงรักษาและการ
ซ่อมระบบเครื�องยนต์
และชิBนส่วนยานยนต ์
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บา้นเรือน 
ร้านอาหารและบริการ 
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ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท (% ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์
กรรมการและกรรมการบริหาร 

61 ปริญญาโท 
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

2.0 พี�สาวคุณวิศิษฎแ์ละ
คุณวิวฒัน์ 

2543-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2551- ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
:;;@ – ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
บจก. อารียา เซอร์วิส 
 
บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต ์
 
บจก. คลูสเปซ  
บจก. ไวตว์ิฟวิง 
บจก. ชิลลส์เปซ 
บริษทั เดลี� บาย อารียา 
 
บจก. แซฟ888 
 
บจก. วนัอพั 
บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตีB  
 

อสังหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
ซืBอและขาย 
อสังหาริมทรัพย ์
ร้านขายปลีกสินคา้ทาง
เภสัชภณัฑแ์ละเวชภณัฑ์ 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
ร้านอาหารและบริการ 

นายทนั เทียนสุวรรณ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

88 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี :;@;-ปัจจุบนั 
:;M@-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
:;;@ - ปัจจุบนั 

ที�ปรึกษา 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก.เลคการ์เดน้ 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
บจก. อารียา เซอร์วิส 
 
บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต ์
 
บจก. คลูสเปซ 
บจก. ไวตว์ิฟวิง 
บจก. ชิลลส์เปซ 

อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
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ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท (% ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี 
กรรมการ 

59 ปริญญาตรี  
สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก 
เศรษฐมิติ และการคลงั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

13.5 นอ้งชาย 
คุณนิภาพฒัน์ และ

พี�ชายคุณวิศิษฎ์ 

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. คลูสเปซ  
บจก. ไวต ์วิฟวิง 
บจก. ชิลล ์สเปซ 
บจก. วนั อพั 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตีB  
บริษทั ดบับลิวโซล่าร์ แอนด ์
เพาเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั ดบับลิวเพาเวอร์ จาํกดั 
 
 
คณะกรรมการนกัศึกษา หลกัสูตร
ธรรมศาสตร์เพื�อสังคม รุ่นที� > 
คณะนกัศึกษา หลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์
คณะนกัศึกษาหลกัสูตรการบริหาร
การท่องเที�ยวสาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (กทส.) รุ่นที� 1 
 

อสังหาริมทรัพย ์
บริการหลงัการขายดา้น
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคล 
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
ก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย ์
ร้านอาหารและบริการ 
ผลิตและจาํหน่ายนํBามนั
เชืBอเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติ 
ผลิตและจาํหน่ายนํBามนั
เชืBอเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติ 
สถานศึกษา 
 
สถานศึกษา 
 
สถานศึกษา 
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ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท (% ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวนัชยั ตนัติกุล 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

70 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 พรอพเพอร์ตีB  
 
บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

สาํนกังานกฎหมาย 
นาํเขา้,ขายส่ง,ขายปลีก
อาหารสําเร็จรูป 
อสังหาริมทรัพย ์
 
ผลิตและจาํหน่ายแผน่
พืBนและเสาเขม็คอนกรีต
อดัแรง 

นายปรีชา บุณยกิดา 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

57 
 
 
 

ปริญญาโท 
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

อิสระ 
บจก.ยิ�งถาวร ปิโตรเลี�ยม 
บจก.ยิ�งถาวร อพาร์ทเมน้ท์ 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  

ตรวจสอบบญัชี 
บริการ(คา้ปลีกนํBามนั) 
บริการ (ให้เช่าที�พกั
อาศยั) 
อสังหาริมทรัพย ์

นายสมพล เทียนสุวรรณ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

62 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
สาขานิติศาสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

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

ผูอ้าํนวยการ 
ที�ปรึกษากฎหมาย 
 
ที�ปรึกษากฎหมาย 
 
ที�ปรึกษากฎหมาย 
 
ที�ปรึกษา 
 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

สาํนกักฎหมายคุณธรรมทนายความ 
บริษทั อมรินทร์ พริBนติBง แอนด ์พบั
ลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน) 
บจก. ทรัพยส์ิน ณ นคร  
 
บจก. เชสเอน็เตอร์ไพรส์ (สยาม) 
 
มูลนิธิเยาวชนสัมพนัธ์  
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 

สาํนกังานกฎหมาย 
ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์
 
ให้เช่าสาํนกังาน, 
ให้บริการสาํนกังาน 
ประกอบรถกูภ้ยัดบัเพลิง 
 
มูลนิธิ 
 
อสังหาริมทรัพย ์
 
มหาวิทยาลยั 
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ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท (% ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาชวนั เอี�ยมไพบูลยพ์นัธ์ 
กรรมการ 
กรรมการบริหารและรอง
กรรมการผูจ้ดัการสายงาน
ก่อสร้าง 

48 ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.2 ไม่มี :;UV-ปัจจุบนั 
 
2551–ปัจจุบนั 
 
2550 – ปัจจุบนั 
2546-2551 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงานก่อสร้าง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
ก่อสร้าง 
กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการอาวุโส สายงาน
ก่อสร้าง 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
 
บจก. วนัอพั 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  

อสังหาริมทรัพย ์
 
อสังหาริมทรัพย ์
 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย ์

นายอาณัติ ปิ� นรัตน์ 
เลขานุการบริษทั 
 
 

58 ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

ไม่มี ไม่มี 2548-2551 
 
2552-2553 
2553-2555 
 
2553-ปัจจุบนั 
 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
256:-ปัจจุบนั 
2562-ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการอาวุโส 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กรรมการและผูอ้าํนวยการ-สายงาน
การเงินและบญัชี 
กรรมการ 
 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สาย
งานการเงินและบญัชี 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการ 

บจก.มิซูมิ (ประเทศไทย)   
 
บจก.ภิญญธ์ารา  
บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บจก. เนรมิต อินเตอร์ 
 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
 
บมจ. ศิรกร 
บจก. ซิสเต็มแอ๊ดไวเซอร์  

เทรดดิBง แมนูเฟคเจอริ�ง
พาร์ค 
ตกแต่งภายใน 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
ร้านขายปลีก 
 
 
อสังหาริมทรัพย ์
 
รับเหมาก่อสร้าง 
รับทาํบญัชีและที�ปรึกษา
ดา้นการเงิน 

นายจิรโรจน์ วงศเ์ลิศธนกิจ 58 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
มหาลยัรามคาํแหง 
เนติบณัฑิตไทย 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2546-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมาย บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  อสังหาริมทรัพย ์
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ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท (% ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาววฤตดา วรอาคม 
ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายสื�อสาร
การตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 
 

39 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หลกัสูตรนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ไม่มี ไม่มี 2553 – 2561 
 
2561 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการทั�วไป (General Manager) 
 
ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายสื�อสาร
การตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 

บริษทั แมคแคน  เวิลด์กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  

โฆษณา 
 
อสังหาริมทรัพย ์

นายกุลพนัธุ์ แสนพิพฒัน์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายก่อสร้าง 

43 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไม่มี ไม่มี 2546-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  อสังหาริมทรัพย ์

นายวีรยทุธ โพธารามิก 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายประสานงาน
ราชการ 

51 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี 2552-ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
 
 
2561 – ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายประสานงาน
ราชการ 
ผูอ้าํนวยการประจาํสํานกัประธาน
ผูบ้ริหาร 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและธุรกิจ
องคก์ร 
 
 

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
 
บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชั�นแนล 
 
 
บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั�น 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั�น 
 
 
บมจ. อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

อสังหาริมทรัพย ์
 
การขายส่งโทรศพัทแ์ละ
อุปกรณ์การสื�อสาร
โทรคมนาคม 
ที�ปรึกษาทางกฎหมาย 
สายการบิน 
 
 
ชิBนส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และ 
ธุรกิจบนัเทิง 
(Entertainment) และ
ธุรกิจ E-Commerce  
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ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท (% ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสุเมธ จนัทร์สมสฤษดิk  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

39 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

ไม่มี ไม่มี 2547-2548 
 
2548-ปัจจุบนั 
 

สถาปนิก 
 
ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาธุรกิจ 
 

บจก. รอยลั เฮา้ส์ 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  
 
 

รับจา้งสร้างบา้น 
 
อสังหาริมทรัพย ์

นายศยพงศ ์ วรเนติโพธิk  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายออกแบบและ
ตกแต่งภายใน 
 

39 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2548-2549 
 
2550-2551 
 
2552-ปัจจุบนั 
 

สถาปนิก 
 
สถาปนิก 
 
ผูอ้าํนวยการสายงานออกแบบและ
ตกแต่งภายใน 

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

ออกแบบ 
 
อสังหาริมทรัพย ์
 
อสังหาริมทรัพย ์
 

นายณัฐพล 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 พรอพเพอร์ตีB  
 

นายหนา้
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย ์

 

นายอคัรเดช บุญศิริคาํชยั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 

50 ปริญญาโท 
พฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

ไม่มี ไม่มี 2555-2561 
 
2561-ปัจจุบนั 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

โกลเดน้แลนด ์เรสซิเดน้ท ์จาํกดั 
 
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตีB  

อสังหาริมทรัพย ์
 
อสังหาริมทรัพย ์
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทั และบริษทัยอ่ย (ขอ้มูล ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2562) 

รายชื�อกรรมการ/ผู้บริหาร/ 
ผู้มีอํานาจควบคุม 

อารียา 
พรอพเพอร์ตี' 

บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

อารียา 
เซอร์วิส 

วันอัพ 
อารียา 

แมนเนจเม้นต์ 
คูลสเปซ ไวต์ลิฟวิง ชิลล์สเปซ 

อารียา 
ฮอสพทิอลลิตี' 

สุนทรียา เรสซิ
เดนซ์ 

สุนทรียา เล
เชอร์ 

PO 

นายวิศิษฎ ์เลาหพูนรังษ ี ปธก,กอ,ปธบ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กอ 
นางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ ์ กบ, กอ กก, กอ กก, 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 กก, กอ กก, กอ  
นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษ ี กบ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กกผ, กอ กก, กอ กก, กอ กก, กอ  
นายอาชวนั  เอี*ยมไพบลูยพ์นัธ ์ กบ, กอ กก, กอ กก, 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           

นางสาววฤตดา วรอาคม ผบ           

นายจิรโรจน์ วงศเ์ลิศธนกิจ ผบ           

นายณัฐพล มหิทธาฤทธิกร ผบ           

นายกลุพนัธุ์ แสนพิพฒัน์ ผบ           

นายวีรยทุธ ์โพธารามิก ผบ           

ดร.ทวีรัก กลิ*นสุคนธ ์ ผบ           

นายสุเมธ จนัทร์สมสฤษดิ<  ผบ           

นายศยพงศ ์ วรเนติโพธิ<  ผบ           

นายอคัรเดช บญุศิริคาํชยั ผบ            



 

  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)                    
 

แบบ 56-1 ปี 2562 
 - 154 -  

 

 
 

หมายเหตุ 

 
 
ปธก 

 
 
= 

 
 
ประธานกรรมการ 

  
 
อารียา พรอพเพอร์ตี@  

 
 
= 

  
 
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี@  จาํกดั (มหาชน) 

 กกผ = กรรมการผูจ้ดัการ  อารียา เซอร์วิส =  บริษทั อารียา เซอร์วิส จาํกดั 
 กก = กรรมการ  วนัอพั  =  บริษทั วนัอพั จาํกดั 
 กส = กรรมการตรวจสอบ  อารียา แมนเนจเมน้ต ์ =  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 ฮอสพิทอลลิตี@  =  บริษทั อารียา ฮอสพิทอลลิตี@  จาํกดั 
     PO =  PROGRESSIVE OPULENT HOLDING 

(SINGAPORE) PTE. LTD. 
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 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                 
 

ชื�อ-สกุล  

 
นายรุ่งโรจน์ เอกพฤกษาอาํไพ 

อายุ    30 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  ไม่มี (ณ วนัที' () ธนัวาคม 2562)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -  

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน (รักษาการ) 

การศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต / มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร - 

ประสบการณ์หลักในอดีต  ดา้นการตรวจสอบภายใน 
ปี 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน(รักษาการ) บริษทั อารียา 
พรอพเพอร์ตี<  จาํกดั (มหาชน) 
ดา้นการสอบบญัชี 
ปี 2555 - ปี 2560 ผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

การฝึกอบรม  - การคน้หาหลกัฐานการทจุริตและการฟอกเงินดว้ย Forensic Accounting 
- การบริหารความเสี'ยง 
-การใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื'องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 
- Communication Skills for Auditors 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ผูถื้อหุ้น  
 บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี  จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี  จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ . ท่าน โดยมี นาย
วนัชัย ตนัติกุล ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และนาย
สมพล เทียนสุวรรณ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเงิน กฎหมาย และการบริหารองคก์ร ไดป้ฏิบติั
หนา้ที9และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าที9และความรับผิดชอบที9ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ9 งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื9 องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. @AAB 

ในปี @AD@ คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมรวม BE ครั ง โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ายบญัชี เขา้ร่วมประชุมตามวาระที9เกี9ยวขอ้ง รวมทั งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อย B ครั งเพื9อหารือกบัผูส้อบบญัชี
และผูต้รวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และให้ขอ้เสนอแนะในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระตามที9พึงจะเป็นสรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี  
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2562 โดยร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เห็นว่ารายงาน
ทางการเงิน รายการบญัชีกบับริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั ไดจ้ดัทาํขึ นอย่างถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเพียงพอ โปร่งใส เชื9อถือได ้และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที9รับรองโดยทั9วไป ระบบบญัชีและงบการเงินมีความเชื9อถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
อยา่งเพียงพอทนัเวลา พร้อมทั งให้ขอ้สังเกต และรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั 
 
• สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุม
ภายในร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที9เพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ขอ้บกพร่องที9เป็นสาระสําคญั สามารถสร้างความมั9นใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทั สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทั งในดา้น
ของความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น                  ความเชื9อถือไดข้องรายงาน
ทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบายบริษทั 
 
• การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบประจาํปี 2562 ตาม
แผนงานที9ไดรั้บอนุมติั เพื9อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที9ดี มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที9เกี9ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมถึงให้มีการติดตามแก้ไข
ประเด็นที9มีนยัสําคญัตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี 
2563 ซึ9งจดัทาํขึ นบนพื นฐานของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 
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• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกการแต่งตั งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี เพื9อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื9อนาํเสนอที9ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
 
• การทํารายการที+เกี+ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานรายการที9เกี9ยวโยงกนัที9อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทั9วไป มีการเปิดเผยรายการที9เกี9ยวโยงกนัโดยเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที9ดี ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทกุ
รายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัถือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที9ดีเป็นสาํคญั    มีผลให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องเป็นสาระสาํคญั มีระบบบริหารความเสี9ยงอยา่งเหมาะสม การ
ปฏิบัติตามข้อกาํหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง สําหรับงบการเงินรอบปีบัญชีสิ นสุดวนัที9 31 ธันวาคม 2562 ไม่มี
เหตุการณ์ที9แสดงถึงปัญหาหรือรายการที9มีผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน การจดัทาํงบการเงิน จดัทาํขึ นอยา่งถูกตอ้งตามที9ควรมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

(นายวนัชยั ตนัติกุล) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัที9 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
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