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WHAT’S THE BIG IDEA? 
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
สาสนจากประธานกรรมการ  

ป 2554 เปนอีกปหนึ่งที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศยังคงพบปจจัยลบในหลายดาน ทั้งจากความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก  

ความผันผวนของสภาพอากาศ ตลอดจนปญหาจากภัยธรรมชาติ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากปจจัย

ดังกลาว แมวารัฐบาลจะออกนโยบายเพื่อกระตุนการบริโภค แตแนวโนมการตัดสินใจซื้อยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะภาพรวมในครึ่ง 

ปหลัง เห็นไดจากขอมูลจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยพบวา มูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล ในป 2554 

ลดลงจากปกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเกิดเหตุการณอุทกภัย มูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิลดลงรอยละ 24 จากไตรมาส 3 ป 2554 และ

ลดลงรอยละ 28 จากไตรมาส 4 ป 2553 

   

ในสวนของผลการดำเนินงานของ บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ในป 2554 มีรายไดจากการขายจำนวน 1,534  

ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 76 ลานบาท ซึ่งปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปที่ผานมา  เนื่องจาก ในป 2554 บริษัทฯ ไมมีการเปดโครงการ

ใหมตามเปาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากการชะลอการเปดโครงการคอนโดมิเนียมจากป 2554 มาเปนป 2555 จึงทำใหผลการรับรูรายได 

ลดต่ำลงรอยละ 54 นอกจากนี้โครงสรางของรายไดในป 2553 นั้น มีสัดสวนคอนโดมิเนียมเทากับรอยละ 77 ของรายได และสัดสวน

ทาวนเฮาสเทากับรอยละ 23 ของรายได ซึ่งแตกตางจากป 2554 ที่มีสัดสวนคอนโดมิเนียมเทากับรอยละ 41 ของรายได และสัดสวน

ทาวนเฮาสเทากับรอยละ 59 ของรายได เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมทยอยโอนจนครบ 100% แลว สวนรายไดจากทาวนเฮาสนั้น 

บริษัทฯ จะรักษาระดับรายไดอยูที่ 1,000-1,500 ลานบาท ตอป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปดโครงการคอนโดมิเนียมใหม  

เพื่อรักษาระดับรายไดของบริษัทฯ ใหเทาเดิมตอไป 

 

สำหรับแผนการดำเนินงานในป 2555 นั้น บริษัทฯ มีแผนการขายโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่มีอยูในมือซึ่งจะทำใหบริษัทฯ  

มียอด pre-sales เพื่อรอการรับรูรายไดในปถัดไป ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีความพยายามที่จะเพิ่มยอดการรับรูรายไดจากทาวนเฮาส

และบานเดี่ยว โดยมีเปาหมายที่จะรับรูรายไดในป 2555 สูงขึ้นจากป 2554 รอยละ 30-50 โดยในไตรมาสแรกของปนี้ บริษัทฯ มีการ

เปดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม 4 โครงการ โดยมีมูลคาโครงการรวมประมาณ 4,500 ลานบาท นอกจากน้ีในชวงปลายป 2555  

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปดตัวโครงการ Areeya Resident ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมที่มุงตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

ในกลุมพรีเมี่ยม ซึ่งนาจะทำใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไดมากขึ้นกวาเดิม และมีภาพลักษณที่ดียิ่งขึ้น 

 

ทายสุดนี้ ผมในนามของ บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคา ผูสนับสนุนทางการเงิน 

และผูรวมงานทุกทาน ที่เปนแรงผลักดันและสนับสนุนบริษัทฯ ใหมีความแข็งแกรงและสามารถขยายกิจการอยางตอเนื่องมา 

โดยตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดนโยบายการบริหารงานและบริหารเงินทุนอยางเครงครัด รอบคอบมีประสิทธิภาพ และโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการสรรสรางนวัตกรรมใหมเพื่อตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของลูกคาสืบไป 

 

 

 

นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 



075

Year 2011 was another year our economy faced several negative factors, such as global instability, weather 
fluctuations and natural disasters. The real estate business was also directly affected from all above factors. 
Although the government issue policies to stimulate consumption, the consumer decision continues slowdown 
especially second half of that year. As information from “Real estate information center” shown that year 2011, 
the value of residential conveyance in Bangkok and boundary city area slowdown from last year. During  
Thailand flood situation, conveyance value dropped 24 % from Quarter 3 of year 2011 and dropped 28 % from 
Quarter 4 of year 2010. 
 
The operating results of Areeya Property Public Company limited in the year 2011, have revenue from sales of 
1,534 million baht and net profit of 76 million baht, which declined from last year. It’s because, we have no 
launching the new project on target. Due to the delayed opening project from year 2011 to 2012, it makes the 
recognition of revenue decrease as in 54%. For further, the income ratio in year 2010 and 2011 is different, 
condominium was 77% and town house was 23% in 2010 ,while in year 2011 condominium was 41% and  
town house was 59%. This is because the condominium project gradually 100% transferred and revenue from 
town house project maintained in 1,000 to 1,500 million baht per year. However, The Company plans to launch a 
new project as condominium to maintain the income level as ever.    
 
For year 2012, we plan to sell condominium project on hand which we have pre-sales and will be deferred income 
next year. In the meantime, we try to increase deferred income from town house and single house from the 
year 2011 as in 30-50% in the first quarter of this year. Furthermore, we will launch four new condominium 
projects which have a project value of 4,500 million baht. We plan to create “Areeya Resident”, one premium 
condominium which response the needs of premium consumer. We enable to expand our customer base more than 
ever, and look better.   
 
 
In closing, on the behalf of Areeya Property Public Company Limited, I would like to thank our shareholders, 
customers, financial supporters and partners for their supports which help strengthen the company and drive its 
continuous expansion. We will carry on our policies to strictly carefully and effectively manage our capital and 
business with transparency according to our commitment to corporate governance. Side by side, we determine to 
continuously innovate in order to answer our customers various needs. 
 
 
 
 
 
Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
Chairman and Chief Executive Office 
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NITTY-GRITTY 
AUDIT COMMITTEE REPORT 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

....................................
เรียน ผูถือหุน  

 บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)  

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อารยีา พรอพเพอรตี ้จำกดั (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสิระ 3 ทาน โดยมี นายวนัชยั ตนัตกิลุ 

เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุม 

คณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับกรรมการตรวจสอบทานที่ 3 อยูระหวางการสรรหากรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการตรวจสอบทาน

เดิมที่ลาออกจากตำแหนง เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูทรงคุณวุฒิดาน การเงิน กฎหมาย และการ

บริหารองคกร ไดปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เปนไปตามขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีฝายบริหาร หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และ 

ฝายบัญชี เขารวมประชุมตามวาระท่ีเก่ียวของ รวมทั้งจัดใหมีการประชุมในบางครั้งเพื่อหารือกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจ

สอบภายในตามวาระอันควร คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และใหขอเสนอแนะในวาระตางๆ อยางอิสระตามท่ีพึงจะเปน  

สรุปสาระสำคัญ ไดดังนี้ 

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2554 โดยรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี เห็นวารายงานทางการเงิน 

รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ไดจัดทำขึ้นอยางถูกตอง มีความเหมาะสมเพียงพอ โปรงใส เชื่อถือได และเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความเชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ 

ทันเวลา พรอมท้ังใหขอสังเกต และรับทราบแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ  

• สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายในรวมกับ

หนวยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรอง 

ที่เปนสาระสำคัญ สามารถสรางความม่ันใจไดอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งในดานของความมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพยสิน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

• การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบป 2554 ตามแผนงานท่ีไดรับ

อนุมัติ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงใหมีการติดตามแกไขประเด็นที่มีนัยสำคัญตาม 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำป 2555 ซึ่งจัดทำข้ึนบน 

พื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและตามฐานความเส่ียงของบริษัทฯ  

• ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเปน 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2554 เปนผูที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทฯ โดยไมมีการถือหุนและไมมีการใหบริการอ่ืนแกบริษัทฯ  

นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเหมาะสม โดยเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี 

รวมท้ังมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ คอนขางดี 
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To Shareholders   
 Areeya Property Public Company Limited  
 
The Audit Committee of Areeya Property Public Company Limited consists of 3 independent members; 
Mr.Wanchai Tantikul as the Chairman and Mr.Preecha Bunyakida as a member of the Audit Committee. They are 
all appointed from the meeting of the Board. The third audit committee member is in the process of selection to 
replace the member who resigned from the committee since October 7, 2011. All members of the Audit Committee 
are selected from those specialized in finance, law and organization management. They have performed their duties 
and provided their opinion independently within the scope of duties and responsibilities assigned to them by the 
Board which are in compliance with the Notification of the Stock Exchange of Thailand regarding Qualifications 
and Scope of the Operation of the Audit Committee B.E.2008. 
 
In the year 2011, the Audit Committee held 7 meetings which were also attended by the management, chief of 
internal audit office and representatives from accounting department according to the agenda. Another meeting was 
held with the CPA without the management. The Audit Committee’s audits and recommendations given on 
different occasions can be summarized as follows: 

• Audit quarterly and annual financial statements of the year 2011 With the cooperation from the management  
and the CPA, it is of the view that financial reports and transactions with related persons are correctly and 
adequately prepared with transparency and reliability and they are in accordance with generally accepted 
accounting standards. Accounting system and financial statements can be relied upon with adequate disclosure of 
information in such financial statements in a timely manner. They also give observations and acknowledge 
solutions for the optimal benefit of the company.  

• Audit and assess adequacy of internal control system The Audit Committee has reviewed internal control  
system with the internal control office every quarter and is of the view that the company has adequately 
implemented internal control system. There is none of material concern or defect. Therefore, confidence is 
reasonably established that the company has achieved the objectives in respect of efficient and effective 
operation including assets management, reliability of financial reports and compliance with rules and regulations 
and policy of the company. 

• Supervision of internal control operation The Audit Committee reviewed auditing report for the year 2011 
according to the approved work plan in order to enhance efficiency and effectiveness of the operation with  
well-established internal control system, compliance with laws relating to securities and stock exchange market 
and other provisions of laws relating to the company’s businesses as well as following up the issues needed to 
be addressed according to internal audit report. In addition, the Audit Committee has also considered auditing 
plan for 2012 which is prepared based on the assessment of internal control and the company’s risks.  

• Appropriateness of the CPA The Audit Committee is of the view that KPMG, the company’s auditor in 2011, 
has no relationship to the company whether through shareholding nor providing other services for the company  
other than auditing works. They have performed their function appropriately in accordance with auditing 
professional standards and have good understanding toward the company’s businesses.  
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• การทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน เห็นวาเปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนไปตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผลและเปนอิสระ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา

เทียมกัน  

• การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 เพื่อแตงตั้งนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4098 หรือนางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3756 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีสำหรับป 2555 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนสำคัญ มีผลใหระบบ 

การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมมีขอบกพรองเปนสาระสำคัญ มีระบบบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม การปฏิบัติตาม

ขอกำหนดกฎเกณฑภาครัฐเปนไปโดยถูกตอง สำหรับงบการเงินรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไมมีเหตุการณที่แสดง 

ถึงปญหาหรือรายการที่มีผลกระทบตอฐานะการเงิน การจัดทำงบการเงิน จัดทำข้ึนอยางถูกตองตามท่ีควรมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอ 

และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

(นายวันชัย ตันติกุล) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 

 



079

• Related transactions The Audit Committee has audited related transactions which may cause conflict of interest 
and is of the view that they were all actual transactions in normal course of business. Their related transactions 
were disclosed in accordance with the principle of good corporate governance while conflict of interest was 
prudently avoided in a reasonable and independent manner and all shareholders were treated impartially.  

• Appointment of the CPA for the year 2012 The Audit Committee has selected and nominated the CPA to the 
Board in order to seek for approval from the general meeting of the shareholders for the year 2012 to appoint 
Miss Wannaphon Chongpheeradechanont, CPA Licence No. 4098 or Miss Bunsi Chotiphaiboonphan, CPA 
License No. 3756 from KPMG as the company’s auditor for the year 2012. 

 
In conclusion, the Audit Committee views that the company bases its operation on good corporate governance and 
as a result, it has adequately established internal control system without any material shortcoming. Appropriate risk 
management system is also implemented while statutory requirements are properly met. For the financial 
statements for the year ended 31 December 2011, there is no such event indicating problem or such item affecting 
financial status. Preparation of financial statement is properly done with adequate information disclosure and in 
accordance with accounting standards.  
 
On behalf of the Audit Committee 
 
 
  
 
(Mr. Wanchai Tantikul) 
Chairman of the Audit Committee 
29 February 2012 
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BOARD OF 
DIRECTOR 

นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี  

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• การอบรม Directors Accreditation Program  
 (DAP) 2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย  

ปจจุบัน 

• ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ  
 บมจ. อารียา พรอพเพอรตี้ 
• กรรมการผูจัดการ บจก. อารียา เซอรวิส 
• กรรมการผูจัดการ บจก. อารียา แมนเนจเมนต 
• กรรมการผูจัดการ บจก. คูลสเปซ 
• กรรมการผูจัดการ บจก. วันอัพ  
• กรรมการผูจัดการ บจก. ไวตลิฟวิง  
• กรรมการผูจัดการ บจก. ชิลลสเปซ 
• กรรมการบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 

ประสบการณ 

• ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชี/การเงิน  
 บมจ.โนเบิลดีเวลลอปเมนท 
• ผูจัดการฝายบัญชี บจก. NKG 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

• รอยละ 26.25   

จำนวนครั้งที่เขาประชุม 

• คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง 
  
 



085

Mr.Wisit 
Laohapoonrungsee 

Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
Chairman and Chief Executive Officer 

Education 
• Bachelor Degree in Accounting, Thammasart University 
• Master of Business Administration (Accounting), 

Thammasart University 
• Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 

Present  
• Chairman, Chief Executive Officer of  
 Areeya Property PCL. 
• Managing Director, Areeya Service Co., Ltd. 
• Managing Director, Areeya Management Co., Ltd. 
• Managing Director, Cool Space Co., Ltd. 
• Managing Director, One up Co., Ltd. 
• Managing Director, White Living Co., Ltd. 
• Managing Director, Chill Space Co., Ltd. 
• Executive Director, Thai Real Estate Association 

Experience 
• Senior Vice President, Accounting and Financial 

Department, Noble Development Public Co., Ltd. 
• Accounting Manager, NKG Co., Ltd. 

Percentage of shareholding as of December 31, 2011 
• 26.25%   

Meeting attendance 
• 10 attendances of 10 Board of Directors meetings 
• 14 attendances of 14 Executive Committee meetings 
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BOARD OF 
DIRECTOR 

นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ  

กรรมการ 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 

2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย  

ปจจุบัน 

• กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอรตี้ 
• กรรมการ บจก. อารียา เซอรวิส 
• กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเมนต 
• กรรมการ บจก. คูลสเปซ 
• กรรมการ บจก. ไวตลิฟวงิ 
• กรรมการ บจก. ชิลลสเปซ  

ประสบการณ 

• กรรมการบริหาร บจก.ริเวอรไซด การเดน 
• ผูจัดการฝายบุคคล บจก.มิตรภาพการคา 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
• รอยละ 2.64  

จำนวนครั้งที่เขาประชุม 

• คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง  
• คณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง 
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Mrs. Niphapat 
Romerattanaphun 

Mrs. Niphapat Romerattanaphun 
Director  

Education 
• Bachelor Degree in Political Science,  
 Ramkhamhaeng University 
• Master Degree in Political Science,  
 Ramkhamhaeng University 
• Directors Accreditation Program (DAP) 2005,  
 Thai Institute of Directors Association 

Present 
• Executive Director, Areeya Property PCL. 
• Director, Areeya Service Co., Ltd. 
• Director, Areeya Management Co., Ltd. 
• Director, Cool Space Co., Ltd.  
• Director, White Living Co., Ltd. 
• Director, Chill Space Ltd. 

Experience 
• Executive Director, Riverside Garden, Co., Ltd. 
• Human Resources Manager, 
 Mitraprap Karnkaa, Co., Ltd. 

Percentage of shareholding as of December 31, 2011 
• 2.64% 

Meeting attendance 
• 10 attendances of 10 Board of Directors meetings 
• 14 attendances of 14 Executive Committee meetings 
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BOARD OF 
DIRECTOR 

นายทัน เทียนสุวรรณ  

กรรมการ 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา 
• การอบรม Directors Accreditation  
 Program (DAP) 2547  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย  

ปจจุบัน 

• กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอรตี้ 
• กรรมการ บจก. อารียา เซอรวิส 
• กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเมนต 
• กรรมการ บจก. คูลสเปซ 
• กรรมการ บจก. ไวตลิฟวงิ 
• กรรมการ บจก. ชิลลสเปซ 
• ที่ปรึกษา บจก.เลคการเดน 

ประสบการณ 

• กรรมการ บจก.เอส ที ซี คอปอรเรชั่น 
• ผูชำนาญการของบริษัท บงล.ธนสยาม 
• หัวหนาสวนนิติกรรมสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย 
• เจาพนักงานท่ีดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

• (ไมมี) 

จำนวนครั้งที่เขาประชุม 

• คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
• คณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จาก 14 คร้ัง 
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Mr. THUN 
THIANSUWAN 

Mr. Thun Thiansuwan 

Director  

Education  

• LL.B (Bachelor of Laws) Ramkhamhaeng University 
• Thai Barrister at Law Bar Association 
• Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 

Present 

• Executive Director, Areeya Property PCL. 
• Director, Areeya Service Co., Ltd. 
• Director, Areeya Management Co., Ltd. 
• Director, Cool Space Co., Ltd. 
• Director, White Living Co., Ltd. 
• Director, Chill Space Co., Ltd. 
• Advisor, Lake Garden Co., Ltd. 

Experience 

• Director, STC Corporation Co., Ltd. 
• Specialist, Dhana Siam Finance and Securities PCL. 
• Chief, Juristic Act Credit,  
 Siam Commercial Bank PCL. 
• Chief Land Officer, Department of Land, Ministry of 

Interior 

Percentage of shareholding as of December 31, 2011 

• None 

Meeting attendance 

• 10 attendances of 10 Board of Directors meetings 
• 14 attendances of 14 Executive Committee meetings   
 



090

นายไพโรจน รัตนะโสภา 

กรรมการ 
(แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทวันที่ 17 ตุลาคม 2554) 
 
การศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 

• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาตร 
 
ปจจุบัน 

• กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอรตี้ 
 

ประสบการณ 

• ผูชำนาญการ การแกไขและปรับปรุงหนี้  
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

• (ไมมี)  
 
จำนวนครั้งที่เขาประชุม 

• คณะกรรมการ 2 ครั้ง จาก 10 ครั้ง  
• คณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง จาก 14 ครั้ง 
 

BOARD OF 
DIRECTOR 
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Mr. Piroj Ratanasopa 

Director 
(Appoint to Director on 17 October 2011) 
 
Education 

• BA. Accounting (Monetary and Banking), 
Thammasart University 

• Mini MBA, Thammasart University 
 
Present 

• Executive Director, Areeya Property PCL. 
  
Experience 

• Experts to resolve the debt restructuring, Krungthai 
Bank PCL. 

 
Percentage of shareholding as of December 31, 2011 

• None 
 
Meeting attendance 

• 2 attendances of 10 Board of Directors meetings 
• 2 attendances of 14 Executive Committee meetings 

Mr. Piroj  
Ratanasopa 
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BOARD OF 
DIRECTOR 

นายวันชัย ตันติกุล  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 

2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย  
 
ปจจุบัน 

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. อารียา พรอพเพอรตี้ 
• กรรมการ บจก. ไดโช (ประเทศไทย) 
• กรรมการ บจก. คณิต อัญชัญ 
• กรรมการ บจก. สยามไบเซนท คอมเมอรเชียล 
 
ประสบการณ 

• กรรมการ บจก. เทพ 
 
สดัสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

• (ไมมี) 
  
จำนวนครั้งที่เขาประชุม 

• คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
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Mr. WANCHAI 
TANTIKUL 

Mr. Wanchai Tantikul 

Independent Director and Chairman of the  
Audit Committee 
 
Education 

• LL.B (Bachelor of Laws), Thammasart University 
• Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 
 
Present 

• Independent Director and Chairman Audit Committee, 
Areeya Property Public Co., Ltd. 

• Director, Daisho (Thailand) Co., Ltd. 
• Director, Kanit Anchan Co., Ltd. 
• Director, Siam Bicent Commercial Co., Ltd. 
 
Experience 

• Director, Thep Co., Ltd. 
 
Percentage of shareholding as of December 31, 2011 

• None 
 
Meeting attendance 

• 10 attendances of 10 Board of Directors meetings 
• 7 attendances out of 7 Audit Committee meetings 
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BOARD OF 
DIRECTOR 

นายปรีชา บุณยกิดา  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
การศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 

• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 
2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย  

 
ปจจุบัน 

• กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. อารียา พรอพเพอรตี้ 
• ที่ปรกึษา กรรมาธิการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร 
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร อพารทเมนท 
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร ปโตรเลี่ยม 
 
ประสบการณ 

• ผูจัดการฝายการเงิน บจก. ดิก อิท อัพเอ็กซปอรต 
• กรรมการ บจก.คอนโดทาวน 
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

• (ไมมี)  
 
จำนวนครั้งที่เขาประชุม 

• คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
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MR. PREECHA 
BOONYAKIDA 

Mr. Preecha Boonyakida 

Independent Director and Audit Committee 
 

Education 

• BA. Accounting, Thammasart University 
• BA. Law, Thammasart University 
• BA. Economics, Thammasart University 
• MS. Accounting, Thammasart University 
• Certificate of Public Law, Thammasart University 
• Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 
 

Present 

• Independent Director and Audit Committee Areeya 
Property PCL. 

• Advisor of the Foreign Committee, Thai parliament 
• Certified Public Accountant issued by Ministry of 

Commerce, Thailand 
• Director, Yingthaworn Apartment Co., Ltd.  
• Director, Yingthaworn Petroleum Co., Ltd. 
 
Experiences 

• Financial Manager, Dig It Up Export Co., Ltd. 
• Director, Condotown Co., Ltd. 
 
Percentage of shareholding as of December 31, 2011 

• None 
 
Meeting attendance 

• 10 attendances of 10 Board of Directors meetings 
• 7 attendances out of 7 Audit Committee meetings 
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A COMPLETE LIVING SPACE 
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THE FRAMEWORK  
BUSINESS PROFILE 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ อารียา”) ทะเบียนเลขที่ 0107546000431 มีชื่อยอหลักทรัพย 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “A” โดยเริ่มจากการประกอบธุรกิจรับจางสรางบานบนที่ดินที่เปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลอื่น และ 
ไดพัฒนามาเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อขายเปนที่ดินจัดสรรพรอมบานภายใตกลยุทธโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ใหลูกคาหลังจากท่ีลูกคาชำระคาที่ดินครบถวน จากนั้นจึงรับจางปลูกสรางบานใหลูกคา ตอมาในป 2545 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยการจัดสรรที่ดิน และรับจางสรางบาน โดยโครงการตางๆ ดำเนินการภายใตชื่อ “อารียา” ในป 2546 
บริษัทฯ ไดเปลี่ยนเปนบริษัทมหาชน และบริษัทฯ ไดนำหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยในป 2547 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยแบงสินคาออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. โครงการบานเดี่ยว โดยบริษัทจะขายท่ีดินเปลาซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทและรับจางปลูกสรางบานบนที่ดินในโครงการดังกลาว 
หรือขายที่ดินพรอมบานสรางเสร็จ โดยในปจจุบันนั้นมีอยูดวยกัน 2 ทำเล อันไดแก เกษตร-นวมินทร และลาดปลาเคา เปนตน 

2. โครงการทาวนเฮาส บริษัทไดพัฒนาทาวนเฮาส แบงเปน 3 รูปแบบ 

n แบบ 2 ชั้น (เดอะ คัลเลอรส และเดอะคัลเลอรส พรีเมี่ยม) เปนโครงการจัดสรรทาวนเฮาส หนากวาง 5.7 เมตร 2 ชั้น เพื่อ
รองรับกลุมลูกคาที่มีความตองการที่อยูอาศัย สำหรับกลุมครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวที่เกือบใหมโดยในปจจุบันนั้น มีอยู
ดวยกัน 4 ทำเล อันไดแก เกษตร-นวมินทร, แจงวัฒนะ-ติวานนท, บางนา และรังสิต โดยบริษัทยังมีแผนในการเพ่ิมจำนวน
ทำเลเพื่อรองรับความตองการในรูปแบบเดียวกันใหคลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

n แบบ 3 ชั้น (อารียา โมวา, อารียา ทูบี และเดล่ี) เปนโครงการจัดสรรทาวนเฮาส หนากวาง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั้น 
เพื่อตอบสนองความตองการกลุมลูกคาครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เพื่อเปนทางเลือกสำหรับผูบริโภคโดยใน
ปจจุบันนั้นมีอยูดวยกัน 2 ทำเล อันไดแก เกษตร-นวมินทร และสุขุมวิท 77 

n แบบ 4 ชั้น (แมนดารีนา) เปนโครงการจัดสรรทาวนเฮาส หนากวาง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั้น เพื่อตอบสนองกลุม
ลูกคาทาวนเฮาสในเกรดพรีเมี่ยมที่ตองการพื้นที่ใชสอยจำนวนมาก และมีความโดดเดนในเรื่องการออกแบบเพ่ือตอบโจทย 
ในเรื่องความตองการที่แตกตางของกลุมลูกคาในกลุมนี้ ในปจจุบันนั้นมีอยูดวยกัน 2 ทำเล อันไดแก สุทธิสาร และสุขุมวิท 77 

3. โครงการคอนโดมิเนียม โดยจุดเดนของสินคาของบริษัท คือ จะตั้งอยูบนที่ดินที่ใกลใจกลางเมือง ใกลแหลงคมนาคม และสถานที่
อำนวยความสะดวกตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมนั้นเนนพัฒนาเปน 
3 รูปแบบ 

n แบบ 8 ชั้น (เอ สเปซ มี) เปนโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ชั้น พื้นที่แตละอาคารไมเกิน 10,000 ตร.ม. เปนโครงการ
คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยในปจจุบันนั้นมีอยูดวยกัน 4 ทำเล อันไดแก เกษตร-นวมินทร, อโศก-รัชดา, สุทธิสาร, สุขุมวิท 77 
และบางนา โดยบริษัทฯ ยังมีแผนในการเพ่ิมจำนวนทำเลเพ่ือรองรับความตองการในรูปแบบเดียวกันใหคลอบคลุมพื้นที่ทั่ว
กรุงเทพมหานคร 
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Overall Business  
Areeya Property Public Company Limited (the “Company” or “Areeya”), registration number 0107546000431, 
with the security symbol “A” on the Stock Exchange of Thailand, start from house construction service. 
Furthermore in year 2002, the Company expands to be property developer by allotting land and constructing house 
in the named of “Areeya”.  In year 2003, the Company registered as a public company.  And then its security was 
listed in the Stock Exchange of Thailand in year 2004. 
 
Type of Business 
Areeya Property PCL. operates its business with three product lines, namely: 

1. Single Detached House Project: The Company sells company-owned vacant plots of land and undertakes to 
contract for the construction of houses on plots of land in the said Project or sells plots of land on which a 
complete house is built. At the present, the Company owns two project locations in Kaset-Nawamintr and Lad-
Plakhao areas, etc. 

2. Town House Project: At present, the Company has developed the townhouse project with three distinctive 
designs as follows: 

n Two-Storey Design (The Colors and The Colors Premium) Townhouse project is a 2-storey townhouse  
with 5.7 meters wide compartment to accommodate groups of customers who need residence for  
small-sized family and those would be new families. Currently, the Company has 4 project locations in 
Kaset-Nawamintr, in Tiwanon, Bangna and in Rangsit respectively. Moreover, the Company is planning to 
increase project locations to meet similar demand to cover areas around Bangkok Metropolis and its 
peripheral areas. 

n Three-storey Design (Areeya Mova, Areeya ToBe and Daily) Townhouse project with 5 meters wide 
compartment and 5.5 meters wide compartment, 3-storey high, to meet the demand of small and medium 
family customers to provide them with alternative options. Currently, this project is located in two locations 
in Kaset-Nawamintr and Sukhumvit 77. 

n Four-storey Design (Mandarina) Townhouse project with 5 meters wide compartment and 5.5 meters wide 
compartment, 4-storey high, to meet the demand of premium-grade townhouse customers who require larger 
utility areas with distinctive design to response to a variety of needs of this group of customers. At present, 
this project has two locations in Sutthisan and in Sukhumvit 77. 

3. Condominium Project.  The Company’s salient product line is that it is centrally located in vicinity of urban 
area, of communication facilities and various public amenities to fully meet the needs of customers. The 
condominium projects focus on 3 distinctive designs as follows: 

n The 8 storey condominium (a space ME) is 7-8 storey condominium and each building had area of 10,000 
sq.m. and is small and medium condominium projects. At the present, the Company’s condominium project 
is located in 4 locations in Kaset-Nawamintr, Asoke-Ratchada, Sutthisan, Sukhumvit 77 and Bangna. 
Moreover, the Company is planning to increase its project locations to meet similar needs to cover all areas 
around Bangkok Metropolis.  
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n แบบเกิน 8 ชั้น แตไมเกิน 30,000 ตร.ม. ตออาคาร (เอ สเปซ ไอดี) เปนคอนโดมิเนียมขนาดกลางเนนความเปนสวนตัวและ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เพิ่มข้ึน โดยในปจจุบันนั้น มีอยูดวยกัน 1 ทำเล อันไดแก อโศก-รัชดา 

n แบบเกิน 8 ชั้น เกิน 30,000 ตร.ม. ตออาคาร (อารียา เรสซิเดนท) เปนโครงการเซอรวิสอาพารทเมนตขนาดใหญเนนพัฒนา 
ในพื้นที่ CBD เพื่อเนนการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคากลุมพรีเมี่ยม ประกอบกับจุดขายในสวน Private Club 
เพ่ือตอบโจทยกลุมลูกคาท่ีตองการบริการระดับพรีเมี่ยมเกรด โดยในปจจุบันนั้น มีอยูดวยกัน 1 ทำเล อันไดแก ราชดำริ โดย
บริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจำนวนทำเลเพ่ือรองรับความตองการในรูปแบบเดียวกันใหคลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร 
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n The 8 storey condominium but less than 30,000 sq.m. (a space I.D.) is a medium condominium which had the 
privacy and increased other infrastructure projects. At present, the Company has one condominium project 
area located on Asoke-Ratchada road.  

n Over the 8 storey condominium and over 30,000 sq.m. (Areeya Resident) is the large-sized service apartment 
project emphasizing meeting the needs of premium customers group on central business district. Its  
sales point is private club to meet the needs of customers who require premium-grade services. At present,  
the Company has one project area located on Rajdamri road. Moreover, the Company is planning to increase 
its project locations to meet similar needs to cover all areas around Bangkok Metropolis. 
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WHAT’S GOING ON? 
INDUSTRIAL OUTLOOK 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ทิศทางอุตสาหกรรมในป 2555 
 
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยคาดวายังตองเผชิญกับปญหาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจ 

ของผูซื้อและกำลังการซื้อท่ีอยูอาศัย ประกอบกับสถานการณน้ำทวมท่ีเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปที่แลว ซึ่งกลายเปนปจจัยใหมที่มี

อิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อบานของผูบริโภค 

 

ในชวงเวลาที่เกิดสถานการณน้ำทวมนั้น ทุกโครงการทั้งทาวนเฮาสและบานเด่ียวที่อยูในพื้นท่ีน้ำทวมตางประสบภาวะการไมมียอด

ขาย ในขณะที่โครงการท่ีไมอยูในพื้นท่ีน้ำทวมมียอดขายตามปกติหรือยอดขายต่ำลง เนื่องจากภาวะหดหูและความเชื่อมั่นใน 

ภาพตลาดโดยรวมลดลง ดังนั้นโครงการคอนโดมิเนียมจึงถูกพิจารณาใหเปนบานหลังที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่อยูในเมือง

ชั้นใน และโครงการที่ไมอยูในพื้นที่น้ำทวม จึงมียอดขายที่ดีขึ้น 

 

แมวาสถานการณน้ำทวมไดกลับมาสูภาวะปกติแลว บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะโครงการทาวนเฮาสและบานเดี่ยว 

สวนใหญตางรอดูสถานการณ เนื่องจากเห็นไดชัดวาผูบริโภคไมอยูในอารมณที่จะซื้อบาน ซึ่งอาจจะตองใชเวลาอยางนอยหนึ่งไตรมาส

หรืออาจถึงไตรมาสท่ีสองของปนี้ เพื่อใหความเช่ือมั่นและความตองการของผูบริโภคกลับมา 

 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเช่ือวาคนท่ีมีบานอยูในพื้นท่ีน้ำทวมจะยังไมยายแหลงที่อยูอาศัย แตผูบริโภคที่ตองการบานใหมมีแนวโนม 

ที่จะเลือกซื้อที่อยูอาศัยในพื้นที่น้ำไมทวม หรือผูบริโภคที่มีทางเลือกท่ีจำกัดคือไมตองการยายแหลงท่ีอยูอาศัยนั้นมีแนวโนมที่จะเลือก

โครงการท่ีน้ำไมทวมแตอยูในเขตพื้นที่น้ำทวม  

 

ดังนั้น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญที่มีแผนที่จะเปดโครงการคอนโดมิเนียมใหมบริเวณในเมืองตามแนวรถไฟฟาบีทีเอส  

หรือรถไฟฟาใตดิน หรือในพื้นท่ีที่น้ำไมทวมนั้น ไดมีการเล่ือนเปดตัวโครงการใหมในปที่แลวมาเปนไตรมาส 1 ปนี้ และยังคง 

มีโครงการอีกจำนวนมากท่ีจะเปดตัวโครงการใหมในไตรมาส 2 ซึ่งจะสงผลทำใหตลาดจะเต็มไปดวยอุปทานคอนโดมิเนียมใหม 

เนื่องจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดวิเคราะหวาผูซื้อจะตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเปนบานหลังที่สองสำหรับพักอาศัยหากมี 

น้ำทวมอีกครั้ง นอกจากนี้ ผูบริโภคบางสวนที่ยังตองอยูในพ้ืนที่น้ำทวมจะมีตองการเปล่ียนจากทาวนเฮาสและบานเดี่ยว 

เปนคอนโดมิเนียมแทน 

 

ซึ่งตลาดคอนโดมิเนียมมีการแขงขันที่รุนแรง ตั้งแตแนวโนมตลาดเปนขาขึ้น และเพ่ือระบายสินคาคงเหลือของปที่แลว ดังนั้น 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ จึงมีการใชแคมเปญการตลาดเชิงรุก ทั้งราคาที่นาสนใจรวมถึงกิจกรรมสงเสริมการตลาด  

เพื่อกระตุนการตัดสินใจของผูซื้อ 
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Industrial Outlook 2012 
 
Property sector anticipate to face an obstacle due to the economic slowdown in Thailand that will affect buyers’ 
decisions and their capacity to afford residential units. Together with the Flooding situation in quarter 4 last year 
has become a new decision making factor for consumers to consider when buying house. 
 
During the flood period, all low rise projects in flood zones experienced no sales, while those in non flooded 
locations experienced usual or lower sales due to the depressed market sentiment.  Meanwhile, condominium 
projects are consider to be a second home particularly those in inner city and no flooded areas are experienced 
better sales. 
 
Though, the flood has receded, most low rise developers were in a wait and see situation as consumers were clearly 
not in mood to buy a house. This dull period may take at least a quarter to resume or until the second quarter of this 
year.   
However, we still believe that people whose houses were in a flood zone will not shift location, but the demanding 
of the new houses will likely prefer non flood zones or consumers will likely to choose a non flooded projects in  
an flood prone zone if they have limited choice or do not want to shift the location. 
 
Therefore, Most of developers have revised their business models in terms of both location and project launches 
this year, as to postpone launching the new projects located in flood zones especially low rise projects, and provide 
the new design of houses and condominium which will all require flood protection system. 
 
Meanwhile Most of developers who planned to launch new condominium projects last year which located in the 
inner city along the BTS and MRT line or non flood zones also postpone to be launched in the first quarter of this 
year, and there are still many projects will continue to launch in the second quarter. Consequences, The market will 
be filled of condominium supply since developers analyzed that some condominium buyers decide to buy a unit as 
a second home for flood evacuation.  Some appeared to shift from low rise units in locations severely hit by the 
flood. 
 
The intense rival in the condominium market will arise since many developers will using the aggressive marketing 
campaign and price war plus the promotion to stimulus the buyer’s decision since the trend is upward in absorption 
rate and they need to release the remains inventories from last year. 
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THE LOOKOUT 
RISK FACTORS 
ปจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเปนในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีเปาหมายท่ีจะบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูใน
ขอบเขตที่กำหนด จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีตอการดำเนินงานในอนาคต 
เปนไปดังนี้ 
 
1. ความเสี่ยงในงานกอสราง 

1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง  

 จากความผันผวนของราคาวัสดุที่ใชในการกอสราง ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได บริษัทฯ จึงบริหาร
จัดการความเสี่ยงนี้ โดยการกำหนดยืนราคาวัสดุกอสรางหลักไวลวงหนากับผูคาวัสดุกอสรางรายใหญทั้งหมดทุกโครงการ 
เพื่อใหผูรับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผูคาวัสดุที่บริษัทฯ ไดเจรจาตอรองราคาไวแลว ทำใหสามารถลดความผันผวนของราคา
วัสดุกอสรางไดในระยะหน่ึง จึงสามารถควบคุมตนทุนท่ีใชในการกอสรางได และเพื่อเปนการปองกันผูคาวัสดุรายเดิมข้ึน
ราคา บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะทำงานติดตามราคาวัสดุกอสรางและจัดหาวัสดุทดแทนจากผูผลิตรายใหม เพื่อใหสามารถ
กำหนดราคารับจางกอสรางที่ทันตอสถานการณ และในระดับราคาที่แขงขันไดในตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดต้ังทีมวิจัย
และพัฒนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถลดตนทุนในการกอสราง และทำใหงานกอสรางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อาทิเชน Aluminium Formwork System, Precast Element, Bathroom Pods, Solar cell 
System, Design Improvement เปนตน สงผลใหระยะเวลาในการกอสรางบานแบบทาวนโฮม 2-3 ชั้นสามารถสรางเสร็จ 
ทั้งโครงการภายใน 6-7 เดือน จึงสามารถควบคุมความเสี่ยงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุไดเปนอยางดี สวนโครงการ
คอนโดมิเนียมซึ่งตองไดเวลากอสราง 1-2 ป บริษัทฯ ไดคำนวนความผันผวนดังกลาวรวมเขาไปในตนทุนการกอสรางอยูแลว 

1.2 ศักยภาพและประวัติการทำงานของผูรับเหมา 

 เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดจากผูรับเหมา บริษัทฯ จึงไดกอตั้งบริษัท วัน อัพ จำกัด (ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ถือ
หุนรอยละ 99.99) ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถควบคุมตนทุน คุณภาพ และระยะเวลา
การสงมอบงานใหไดตรงตามแผนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดคัดเลือกทีมบริหารท่ีเปนมืออาชีพ จบการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาชั้นนำ และมีประสบการณในดานการบริหารงานกอสรางทั้งแนวราบและแนวดิ่ง รวมถึงทีมบุคลากรสนับสนุน 
ที่มีคุณภาพเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการวาจางผูรับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญเขามาดำเนิน
การกอสรางดวย ซึ่งบริษัทฯ จะเปนผูคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลงานที่มีคุณภาพ มีความม่ันคงทางการเงิน เพราะผูรับ
เหมากลุมนี้จะมีความรับผิดชอบสูง และไมมีปญหาในดานการจายคาแรงใหแกคนงาน จึงลดความเส่ียงที่ทำใหโครงการ
กอสรางลาชาหรือหยุดดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดคาจางเหมารวมคาแรงและคาวัสดุกอสรางใหกับผูรับเหมา และจะ
ทำการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการทำงาน และตนทุนการกอสรางใหเปนไปตามท่ีบริษัทฯ กำหนดไว  

1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานกอสราง 

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงคุณภาพในการผลิตผลงานใหเปนตามมาตรฐานสากล โดยไดกำหนดใหบริษัทยอย (บริษัท วัน อัพ 
จำกัด) มุงเนนการปฏิบัติงานกอสรางใหมีคุณภาพตามขอกำหนด ISO ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และตอมาบริษัท วัน
อัพ จำกัด ไดผานการตรวจประเมินและไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก Moody International Co., Ltd. 
ในป 2551 และยกระดับมาตรฐานเปน ISO 9001: 2008 ในป 2552  
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The Company recognizes the need for risk management; the company aims to manage the risks of the company. 
Within certain limits. Of the nature of its business. Risk factors that may have occurred and the impact it has on 
future operations is as follows. 
 
1. The risk of construction. 

1.1 Fluctuations in the prices of construction materials. 

 Fluctuations in the prices of materials used in construction. The demand for the company. The Company 
has no control over the management of this risk. It stands for the main construction material is subject to 
all the major commercial construction projects. The contractor can buy materials from material suppliers 
to the company. Have already negotiated prices. Reduce the volatility of prices of construction materials in 
a while. It can be used to control the cost of construction. In order to prevent the prices of existing 
materials trading company has established a working group to track prices of building materials and 
renewable supply of new products. To be able to set up a construction contract. And at competitive prices 
in the market, the company has established R & D team. To learn more about technology. And innovations 
that can reduce the cost of construction. And work more efficiently, such as Aluminium Formwork 
System, Precast Element, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement, etc., the period of 
construction of 2-3 storey townhome project can be completed within 6-7 months to control the risk of 
fluctuations in material prices as well. The projects, which must be at least 1-2 years of construction, the 
company has a number of uncertainties such as the construction costs already. 

1.2 Experience and capacity of contractors. 

 To prevent problems that may be caused by the contractor, the company has its day’s limit (which is a 
subsidiary of the Company holds 99.99 percent) in November of 2007 with the aim to control costs and 
quality. time delivery to meet the plan, the Company has a selection of a professional management team. 
He graduated from the Academy. And experience in construction management, both horizontally and 
vertically. The team deals with a lot of Furthermore, the company has hired other contractors, both small 
and large from the construction of which the company will be selected based on the quality. The financial 
security. The contractor will be responsible for this group. And there is no problem in paying wages to 
workers. Thereby reducing the risk of project delay or stop the process, the Company will pay the 
contractor, including labor and materials to the contractor. And the quality of the work. The work period. 
And construction costs shall be determined by the Company. 

1.3 The quality and standards of construction. 

 The company is aware of the quality of produce to meet international standards. By the Company  
(the company’s day, Ltd.) is focused on the construction of high quality according to ISO, which is 
recognized internationally. Consequently, the company’s daily limit has been assessed and certified ISO 
9001: 2000 by Moody International Co., Ltd. In 2008 and raised the standard of ISO 9001: 2008 in 2009. 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมบริหารระบบคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวย QA, QC และ Inspector ในการตรวจสอบ 
หนางานและรายงานผลตอผูบริหาร เพื่อใหมั่นใจไดวาคุณภาพของผลิตภัณฑเปนไปตามขอกำหนด ในสวนของบุคลากร 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรม ใหความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงานใหแกพนักงาน ผูรับเหมา และคนงานใหมี
ความเขาใจและมีทิศทางการทำงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน พรอมทั้งกำหนดสมรรถนะของบุคลากร (Competency) 
เพื่อใหสามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามท่ีองคกรตองการ โดยเชิญวิทยากรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เขามาใหความรูที่เปนมาตรฐานแกบุคลากรของบริษัทฯ  

1.4 การขาดแคลนแรงงานในภาคกอสราง 

 จากกรณีน้ำทวมใหญที่ผานมา มีสิ่งปลูกสรางเสียหายมากมาย รอการซอมแซม แตแรงงานท่ีมีฝมือ มีอยูจำนวนจำกัด 
บริษัทฯ จึงลดการใชชางฝมือ ดวยการหาเทคโนโลยีที่ทำใหการกอสรางงายขึ้น อาทิเชน Aluminium Formwork System, 
Precast Element, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement เปนตน และคัดเลือกคนงานที่ม ี
ความซื่อสัตย และทำงานรวมกับองคกรมาเปนเวลานาน เขาพัฒนาทักษะฝมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มจำนวน
แรงงานฝมือของบริษัทฯ 

1.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ผูรับเหมา ตลอดจนผูพักอาศัย และเพื่อนบานที่อยู 
โดยรอบโครงการทุกโครงการ บริษัทฯ ไดวางระบบความปลอดภัย โดยจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำ
ไซตงานเพื่อควบคุมดูแลใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอยางเครงครัด จากแผนบริหารความเสี่ยงนี้
สามารถปองกันความเสี่ยงอันจะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินไดในระดับหนึ่ง อีกท้ังจะชวยใหบริษัทฯ 
สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดคาใชจายในการปรับปรุงโครงการใน
อนาคตไดอีกดวย 

 
2. ความเสี่ยงในการจัดซื้อท่ีดินเพื่อการพัฒนาโครงการในบริเวณใจกลางเมือง 

 โครงการสวนใหญของบริษัทฯ จะมีทำเลท่ีตั้งอยูบริเวณใจกลางเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคาที่จะเขามาอยูอาศัยใน
แตละโครงการใหสามารถเดินทางเขาออกอยางสะดวก ทั้งนี้ที่ดินบริเวณศูนยกลางชุมชนเปนที่ดินที่บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริม 
ทรัพยตางๆ ตองการนำมาสรางโครงการ และที่ดินในบริเวณดังกลาวมีอยูอยางจำกัด สำหรับวิธีการปองกันความเส่ียงในสวนนี้ 
บริษัทฯ ไดมีการวางแผนระยะยาวไวแลว โดยบริษัทฯ ไดดำเนินการจัดซื้อที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองในปริมาณที่สามารถรองรับ
กับแผนงานกอสรางโครงการตางๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพื้นที่อีกสวนหน่ึงที่ทีมคนควาและวิจัยการตลาดได
ทำการวิเคราะหไววามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเปนศูนยกลางความเจริญของธุรกิจและแหลงชุมชน อาทิ เชน แจงวัฒนะ เกษตร-นว
มินทร เปนตน 

 
3. การเปนผูประกอบการที่เชี่ยวชาญตลาดคอนโดมิเนียม 

 บริษัทฯ เริ่มเปดโครงการคอนโดมิเนียมตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน ภายใตชื่อ เอ สเปซ ทั้งหมด 6 โครงการ จำนวน 4,430 ยูนิต 
เปนสิ่งที่ยืนยันไดถึงความเปนผูประกอบการมืออาชีพในตลาดคอนโดมีเนียม แตยังคงอาจจะมีความเสี่ยงในเร่ืองความผันผวนใน
ตนทุนการสรางคอนโดมิเนียมได เนื่องจากเปนการขายกอนสราง บริษัทฯ จึงลดความผันผวนดังกลาวโดยการทำสัญญาจางเหมา
แบบเบ็ดเสร็จกับผูรับเหมาและมีการเจรจาส่ังจองซื้อวัสดุที่สำคัญลวงหนากอนเปดการขายซึ่งเปนการปองกันการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัสดุ 
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 The Company has established a quality management system. This includes QA, QC and Inspector in the 
inspection and report to the executive. To ensure that the quality of the product is compliant. The company 
provides staff training. The knowledge and skills related to employees, contractors and workers to 
understand and work in the same direction. And the performance of personnel (Competency) to be able to 
recruit and develop staff to meet organizational needs. By invited speakers from the Department of Labor 
to provide a standard for our personnel. 

1.4 The shortage of labor in the construction sector. 

 The great flood of the past. There are many buildings damaged to repair, but skilled labor. There is a 
limited company to reduce its artisans. With the technology that makes construction easier, such as the 
Aluminium Formwork System, Precast Element, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement 
and selected the ones that have to be honest. And working with organizations for a long time. 
He developed skills with the Department of Labor. To increase the number of skilled workers of the 
company. 

1.5 Protect lives and property. 

 The company is aware of life safety and property of employees, contractors and residents. The 
neighborhood surrounding the project, the company has a security system. By providing staff safety in the 
work site to supervise the compliance with strict safety standards. Of the risk management plan can be a 
risk to cause damage to life and property at a certain level. It will help the company. Investment budget to 
be controlled effectively. Save money and help improve future projects as well. 

 
2. The risk of purchasing land for development projects in the downtown area. 

 The majority of the company. It is located near the city center. To make it easier for customers to access 
housing in the project can get out easily. The land is a community center for the company. The developer wants 
to build the project. And land in the area are limited. As for how to hedge the Company has long-term planning 
is already the company has purchased land in the downtown area in the capacity to plan construction projects 
that will be held in future also. The company also has a team of market research and analysis that are likely to 
increase as the growth of business and community facilities such as agriculture - Nawamin etc. 

 
3. To a specialized market for condominiums. 

 The company began its projects since 2003 to date under the Space Program of 4430, all six units is confirmed 
as a professional trader in the market for condominiums. I still have the risk of fluctuations in the cost of a 
condominium. Since it is sold before a company can reduce the volatility of such a turnkey contract with a 
contractor and negotiating the purchase of materials prior to the sale, which will prevent the change of the 
material. 
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 แมวาบริษัท วันอัพ จำกัด ดังกลาว ซึ่งเปนบริษัทยอยนั้น จะเพิ่งกอต้ังในเดือนพฤศจิกายนป 2550 แตดวยทีมบริหารมืออาชีพที่มี
ประสบการณในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทักษะการบริหารงานกอสราง ตลอดจนความเชี่ยวชาญในงานกอสรางทุกประเภท จะเห็น
ไดจากผลงานในชวง 4 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จจำนวน 16 โครงการ ประกอบดวย 

n โครงการคอนโดมิเนียม 6 โครงการ คือ เอ สเปซ อโศก เฟส 1, เอ สเปซ อโศก เฟส 2, เอ สเปซ อโศก เฟส 3, เอ สเปซ 
เกษตร, เอ สเปซ สุขุมวิท, เอ สเปซ ไฮดอเวย และ เอ สเปซ เพลย สุทธิสาร 

n โครงการทาวนโฮม 10 โครงการ คือ เดอะ คัลเลอร เกษตร เฟส 1, เดอะ คัลเลอร เกษตร เฟส 2, เดอะ คัลเลอร ติวานนท 
เฟส 1, อารียา โมวา, เดอะ คัลเลอรส พรีเมี่ยม เกษตร, เดอะ คัลเลอรส พรีเมี่ยม แจงวัฒนะ-ติวานนท เฟส 1, เดอะ 
คัลเลอรส พรีเมี่ยม แจงวัฒนะ-ติวานนท เฟส 2, อารียา ทูบี, อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 และ เดอะ คัลเลอร พรีเมี่ยม 
บางนา 

 สำหรับป 2011 นี้ บริษัทฯ มีโครงการที่กำลังดำเนินการกอสรางจำนวน 7 โครงการ จนถึงวันนี้ บริษัทฯ ไดพิสูจนแลววาบริษัทฯ 
สามารถกาวขึ้นสูหนึ่งในบริษัทฯ ชั้นนำของธรุกิจอสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนคอนโดมิเนียม บานเด่ียว และทาวนเฮาส และมุงมั่น
ที่จะสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพเชนนี้ตอไป 

 
4. ความเสี่ยงในเร่ืองการมีผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 ปจจุบันบริษัทมีผูถือหุนรายใหญอยู 2 กลุม ไดแก กลุมตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุมตระกูลพรเจริญชัยศิลป จะถือหุนอยู 
ในบริษัทรอยละ 28.91 และรอยละ 25.31 ตามลำดับ ซึ่งถาหากในอนาคตกลุมผูถือหุนใหญทั้งสองกลุมนี้มีการรวมตัวกัน 
เกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนไดเกินคร่ึงหนึ่ง ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่อง
อื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน มติพิเศษที่ตองอาศัยเสียงของที่ประชุมผูถือหุนมากกวา 3 ใน 4 ดังนั้น 
ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได อยางไรก็ตาม บริษัทมี 
คณะกรรมการตรวจสอบที่จะเขามาตรวจสอบและพิจารณาเพ่ือไมใหเกิดรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง และเพื่อกอใหเกิด
ความโปรงใสในการดำเนินงานของบริษัท 

 
5. ความเสี่ยงในดานการเงิน 

 สิ้นป 2554 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจำนวน 644.39 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 1,940.99 ลานบาท จากสถาบันการ
เงินเพื่อลงทุนในโครงการบานเดี่ยว, ทาวนเฮาส และคอนโดมิเนียมของบริษัท โดยปจจุบันบริษัทมีอัตราหน้ีสินธนาคารตอสวนของ
ผูถือหุนเทากับ 1.19 เทา และอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.36 เทา บริษัทจึงมีความเส่ียงในดานการเงินลดลงเปน
จำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

 
6. ความเสี่ยงจากปญหาความไมแนนอนทางการเมือง 
 ปญหาความไมแนนอนทางการเมือง ที่ยังคงมีความลอแหลมตอความวุนวายท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งทุกครั้งที่มีปญหาทางการเมืองเกิดข้ึน 

ก็จะทำใหผูซื้อชะลอการตัดสินใจออกไป ซึ่งแมวาปนี้จะมีปจจัยเสี่ยงตางๆ แตธุรกิจอสังหาฯ ก็ยังมีแนวโนมทีจะเติบโตได เพราะ
ความตองการที่อยูอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลมีอยูอยางตอเน่ือง 
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 Although the day’s limit, which is a subsidiary. The newly founded in November 2007, but with a professional 
management team with extensive experience in real estate. Construction management skills. It specializes in 
the construction of all types. The potential of the four years the company has completed 16 projects. 

n The 6 condominium projects are a space Asoke Phase I, a space Asoke Phase II, a space Kaset, a space  
On-Nuch, a space Hide away, a space Play. 

n The 10 townhome projects are The Colors Kaset, The Colors Kaset Phase II, The Colors Tiwanon Phase  
I, Areeya MOVA, The Colors Premium Kaset, The Colors Premium Chaengwatthana-Tiwanon Phase  
I, The Colors Premium Chaengwatthana-Tiwanon Phase II, Areeya To Be, Areeya Mandarina Sukhumvit 77 
and The Colors Premium Bangna. 

 For the year 2011, the company has projects currently under construction, 7 projects. To date the company has 
proven to be the company. Can become one of the company. Leading real estate. The house condominiums and 
townhouses. And is committed to creating quality work like this to. 

 
4. The risk of a shareholder of the company. 
 Its shareholders are the two groups of families meeting the full Rangsi and family Prehriy victory Arts will hold 

its percent 28.91 percent 25.31, respectively, if the group’s major shareholder. Both groups have banded 
together to control the tone of the meeting was half over. Whether the appointment of directors. Or to seek a 
resolution in which the majority of the shareholders, unless a special resolution requiring the voice of the 
shareholders’ meeting for more than three in four, so the other shareholders may not be able to collect votes for. 
and the balance of the shares offered to the Company’s Audit Committee to examine and consider the list to 
avoid potential conflicts. And to bring transparency in the operations of the company. 
 

5. Financial risk. 
 The end of 2011, the Company had short-term loans of 644.39 Million Baht and long-term loans of 1,940.99 

Million Baht from financial institutions to invest in a house, townhouse and condominium company, the 
company has bank debt to equity ratio equal to 1.19 times and debt to equity equal to 1.36 times. The company 
had financial risk decreased when compared to the previous year.  

 
6. The risk of political instability. 
 Problem of political instability. Still be vulnerable to the chaos that will occur. Every time there is a political 

problem. It will allow buyers to postpone their decision. Although this is a risk factor. However, the real estate 
business. It also tends to grow. The demand for housing in the greater Bangkok area are continuing. 
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โครงสรางการถือหุน 

n หลักทรัพยของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 949.6 ลานบาท ชำระแลวจำนวน 758.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 
758,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

n ผูถือหุน 

รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงที่สุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละของจำนวนหุนทั้งหมด 

1. กลุมตระกูลเลาหพูนรังษี 219,153,000 28.91% 

2. นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป 191,859,100 25.31% 

3. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 7.92% 

4. นายฐกร นิติปญญาวุฒิ 39,114,000 5.16% 

5. นายธวัช ตันติวรสิทธิ์ 35,455,000 4.68% 

6. นายธรรมนูญ บุตรดี 32,240,900 4.25% 

7. นางสาวฐิติพร อัศวรักษาวงศ 24,200,000 3.19% 

8. นายธงชาติ ธรรมปราโมทย 23,120,000 3.05% 

9. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ 20,000,000 2.64% 

10. นายอำนาจ จันทรทนุพงศ 19,249,600 2.54% 

 รวม 664,391,600 87.65% 

HOW THINGS WORK 
ShereholdeRs structure AND 
Management 
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
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Shareholders Structure 

n Ordinary Shares 

The Company’s registered capital, as of December 31, 2011, is Baht 949.6 million, with issued and paid-up capital 
of Baht 758.0 million, consisting of 758,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share. 

n Shareholders 
 

The ten largest shareholders as of December 31, 2011 are as follows: 

No. Name No. of shares % 

1. Laohapoonrungsee Family 219,153,000 28.91% 

2. Mrs. Patcharee Porncharoenchaisilp 191,859,100 25.31% 

3. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 7.92% 

4. Mr. Thakorn Nitipanyawut 39,114,000 5.16% 

5. Mr. Thawat Tantivorasit  35,455,000 4.68% 

6. Mr. Thummanu Bootdee 32,240,900 4.25% 

7. Ms. Thitiporn Assawaraksawong 24,200,000 3.19% 

8. Mr. Tongchart Thammapramote 23,120,000 3.05% 

9. Mrs. Niphapat Romerattanaphun 20,000,000 2.64% 

10. Mr. Amnart Chandhanupong 19,249,600 2.54% 

 Total 664,391,600 87.65% 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหาร
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมดของป 2554 

1. นายวิศิษฎ   เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ 10/10 

2. นางนิภาพัฒน  โรมรัตนพันธ  กรรมการ 10/10 

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 10/10 

4. นายไพโรจน  รัตนะโสภา กรรมการ 2/10 

5. นายวันชัย  ตันติกุล กรรมการอิสระ  10/10 

6. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการอิสระ  10/10 

จำนวนครั้งของการประชุมทั้งป 10 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ เลาหพูนรงัษี ลงลายมือชื่อรวมกับนางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ และประทับตรา
สำคัญของบริษัท หรือกรรมการหน่ึงในสองทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกับนายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายไพโรจน รัตนะโสภา รวมเปน 
สองทานและประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้  

1. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผูถือหุน เวนแตในเรื่องที่ตองได
รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการ เชน เร่ืองที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน การทำรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สำคัญตาม กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามท่ีหนวยงานราช
การอื่นๆ กำหนด เปนตน 

2. กำหนด หรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย 

กลยุทธ และทิศทางท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุนและการ 
เติบโตอยางยั่งยืน 

4. พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่มีสาระสำคัญ เชน แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ อำนาจการบริหาร และรายการ
อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร 
6. รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยมีความต้ังใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
7. จัดใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามผล 
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Management Structure 
 
The Company’s management structure consists of the Board of Directors, the Audit Committee and the Executive 
Committee, which are described below: 

1. Board of Directors 

 As of December 31, 2011, there are six directors as the names were shown below: 

No. Name Position 

Number of attended 
meetings/all meetings  

of year 2011 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman of the Board of Director 10/10 

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 10/10 

3. Mr. Thun Thiansuwan Director 10/10 

4. Mr. Piroj  Ratanasopa  Director 2/10 

5. Mr. Wanchai Tantikul Independent Director 10/10 

6. Mr. Preecha Boonyakida Independent Director 10/10 

Total number of meetings 10 
 
Authorized signatories are Mr. Wisit Laohapoonrungsee, signing together with Mrs. Niphapat Romerattanaphun 
with affixing the company’s seal. In addition, the authorized signatories can also be either of these two directors 
signing with Mr. Thun Thiansuwan or Mr. Piroj Ratanasopa with affixing the company’s seal. 

Scope of duty and responsibility of the Board 
1. To perform their job legally and follow the company objectives and rules as well as the resolution in the 

shareholders’ meeting with the following exception that need approval from shareholders’ meeting before 
execution such as the activities that the law assign to have the resolution from the shareholders’ meeting, 
relating transactions and purchasing and selling any securities according to the regulation of the Stock 
Exchange of Thailand or as assigned by other Government section. 

2. To appoint or change the company’s authorized signatories. 
3. To set policy, strategy and direction of company management as well as to supervise the executive to carry on 

the work effectively in accordance with the business policy, strategy and direction, in order to supremely 
increase economic value for the shareholders and for sustainable growth. 

4. To consider and decide in important activities such as business plan, budget, mass investment projects, or any 
legal regulation. 

5. To assess the results of the performance and determine the payment for the executives. 
6. To be responsible for the results of execution and duty performance of executives with intention and 

carefulness. 
7. To conduct accounting system, financial report and accounting report, to set the process in assessing the proper 

internal control, as well as to have an efficient and effective of internal audit; risk management; financial 
reporting and monitoring. 
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8. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท 
9. กำกับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
10. กำหนดขอบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเร่ืองตางๆ 
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไว

ในรายงานประจำป และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ 
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้นๆ ได 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมี นายวันชัย 
ตันติกุล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับกรรมการตรวจสอบทานที่ 3 อยูระหวางการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการ
ตรวจสอบทานเดิมท่ีลาออกจากตำแหนง เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ทาน ประกอบดวย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมดของป 2554 

1. นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 7/7 

จำนวนครั้งของการประชุมทั้งป 7 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนองคกรอิสระ ใหการสนับสนุน และเพื่อสอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุน 
และผูที่เกี่ยวของอื่น 

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปน

อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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8. To prevent conflict of interest among the company’s stakeholders. 
9. To supervise duty performance to be in ethical behavior. 
10. To set internal regulation and company code. 
11. To report their job responsibility, in conducting financial report, together with the audited financial report 

revealed in the annual report; and include important activities in accordance with the Stock Exchange of 
Thailand policy of desirable performance for the company’s board. 

12. To appoint someone to administer the company business activities under their supervision or give the person 
authority and/or within the agreed time period; and the board can cancel, discharge or change this authority at 
any time. 

2.  Audit committee 

 The Audit Committee of Areeya Property Public Company Limited consists of 3 independent members; 
Mr.Wanchai Tantikul as the Chairman and Mr.Preecha Bunyakida as a member of the Audit Committee. They 
are all appointed from the meeting of the Board. The third audit committee member is in the process of 
selection to replace the member who resigned from the committee since October 7, 2011. The audit committee 
consists of two independent directors as follow: 

No. Name Position 
Number of attended meetings/ 

all meetings of year 2011 

1. Mr. Wanchai Tantikul Chairman of Audit Committee 7/7 

2. Mr. Preecha Boonyakida Audit Committee 7/7 

Total number of meetings 7 

 Audit Committee is an independent organization to support, review the financial information, and report to the 
shareholders and other related persons. 

Scope of duty and responsibility of the audit committee 
1. To review the Company’s financial report is accuracy and adequacy. 
2. To ensure that the Company has a suitable and efficient internal control system and internal audit, the audit 

committee shall consider the following issue: 
 - To strengthen the independence of the internal audit department, the audit committee shall approve any  

 selection, promotion, rotation or termination of the department head. 
 - To ensure the independence of the internal audit department, the audit committee shall consider other factors  
  that might impact its independent performance, including reporting and supervision processes. 
3. To ensure that Company compliance with the securities and stock exchange laws, the Stock Exchange of  
 Thailand’s regulations and other business laws. 
4. To consider, select, nominate and recommend remuneration of the Company’s external auditor. The audit 

committee shall consider the following issues: 
 - To ensure the independence of the external auditor. The audit committee shall consider any factors that may  

 conflict with the auditor’s efficient and professional operations. 
 - To freely discuss significant matters, the audit committee shall meet privately with the external auditor once  

 a year, without the management team being present. 
5.   To ensure that the firm complies all related rules when is a connected transaction or transaction that  

may lead to conflict of interests 
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6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
 (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
 (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจาก 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ทาน ประกอบดวย  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมดของป 2554 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 14/14 

2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการบริหาร 14/14 
3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 14/14 
4. นายไพโรจน รัตนะโสภา กรรมการบริหาร 2/14 

จำนวนครั้งของการประชุมทั้งป 14 

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบ
อำนาจตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อำนาจ หรือมอบอำนาจชวงท่ีทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ 
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศ
กำหนด) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว 

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดใหสอดคลองและ
สนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกำหนดและแถลงไวตอผูถือหุน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เอื้อตอสภาพการดำเนินธุรกิจ 
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6.   To make Audit’s Committee’s performance report which is signed by the chairman of Audit Committee and 
disclosed in the Company’s annual report, its report should include the following information: 

 (a) accurateness, completeness and credibility of the company’s financial report 
 (b) adequacy of the firm’s internal control system 
 (c) compliance with SEC’s and SET’s laws and regulation and other laws relevant to the company’s business 
 (d) suitability of the external auditor 
 (e) transactions that may cause conflicts of interest 
 (f) the number of committee meetings and attendance of each member 
 (g) other concerns that have arisen as the audit committee performed its duties as defined in the committee’s  

 charter. 
 (h) anything else which should be made available to shareholders and general investors within the scope of  

 duties and responsibilities assigned by the Board. 
7. To perform any other activities assigned by the Board of Directors and agreed by Audit Committee. 
 
3. Executive Committees 

 Executive Committees of the Company consist of four executive committees as follow: 

No. Name Position  
Number of attended meetings/ 

all meetings of year 2011 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chief of Executive Committee 14/14 

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Executive Director 14/14 

3. Mr. Thun Thiansuwan Executive Director 14/14 

4. Mr. Piroj  Ratanasopa  Executive Director 2/14 

Total number of meetings 14 
 
The member shall be appointed by the Board to have duty and responsibility. Their power are unable to authorize 
items or persons that can gain and loss, or may have a conflict of interest (according to the designation of The 
Securities and Exchange Commission, Thailand) except in approve some activities that agree with policies, 
methods or regulations that Board approved. 
 
Scope of duty and responsibility of Executive Committee 
1.  To determine policies, directions strategies and structures of the Company’s business to support an economic 

conditions and competition that has announced to the shareholders to ask for and agreement of the Board. 
2.  To determine business plan, budget and managing authority of the Company to ask for an agreement of the 

Board. 
3.  To examine and monitor the determined policy and managing method to be efficiently and benefit to the 

company. 
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4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีกำหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว 
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทท่ีกำหนด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม จำนำ จำนองค้ำประกัน และการอื่นรวมถึงการซ้ือ

ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของบริษัท  
7. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจใหผูบริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนิน

การเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท 
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

4. คณะผูบริหาร 

 คณะผูบริหารของบริษัทในป 2554 จำนวนทั้งสิ้น 8 ทาน ประกอบดวย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลยพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกอสราง 

3. นายจุมพลภัทร พูลทรัพย  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 

4. นายเชินชิน เชิดชูชัย  ผูอำนวยการอาวุโสฝายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณองคกร 

5. นางสาวอัญศศิร หงษคณะรักษ ผูอำนวยการฝายการตลาดและการขาย 

6. นายกุลพันธ แสนพิพัฒน ผูอำนวยการฝายกอสราง 

7. นายจิรโรจน วงศเลิศ ผูอำนวยการฝายกฎหมาย 

8. นายเอกรัตน สาขากร ผูอำนวยการฝายการเงิน 

 

5. คณะกรรมการในบริษัทยอย 

 บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี กรรมการผูจัดการ 

2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการ 

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 
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4.  To monitor the company’s progress to follow the approved business plan. 
5.  To consider an investment project of the company in order to offer to the Board. 
6.  To make the legal act with the financial institution of opening an account, borrowing, mortgaging, pawning, 

guaranteeing, bargaining and register a proprietary right in order to run company’s business. 
7.  To supervise and approve company’s normal business activities, and may hand over power to the Directors or 

other people to run tine work. 
8.  To run other business activities as the Board assigned. 
 
4.  Management Team 

 The 2011 management team of the Company consists of eight top executives: 

No Name Position 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman and Chief Executive Officer 

2. Mr. Archawan   Eiampaiboonphan EVP - Construction Department 

3. Mr. Chumpolpat Puldrapaya  EVP - Finance & Accounting Department 

4. Mr. Chernchin   Cherdchoochai  SVP - Brand Corporate Department 

5. Ms. Ansasi Hongkanarug VP - Sales & Marketing Department 

6. Mr. Kunlapan Saenpipat VP - Construction Department 

7. Mr. Jiraroj Wonglerttanakij VP - Legal Department 

8. Mr. Akerut Sakhakorn VP - Finance Department 

 
5. Board of Directors in subsidiary companies 

 Areeya Service Co., Ltd. 

No Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Managing Director 

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 

3. Mr. Thun  Thiansuwan Director 
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 บริษัท วันอัพ จำกัด 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ 

2. นายออง บูน เซียง กรรมการผูจัดการ 

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลยพันธ กรรมการ 

4. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการ 

5. นายอมร วัชรากร กรรมการ 

 บริษัท อารียา แมนเนจเมนต จำกัด  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี กรรมการผูจัดการ 

2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการ 

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 

 บริษัท คูลสเปซ จำกัด 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี กรรมการผูจัดการ 

2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการ 

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 

 บริษัท ไวตลิฟวิง จำกัด  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี กรรมการผูจัดการ 

2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการ 

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 

 บริษัท ชิลลสเปซ จำกัด 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี กรรมการผูจัดการ 

2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการ 

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 
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 One Up Co., Ltd. 

No Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Chairman 
2. Mr. Dennis Ong Boon Seong CEO 
3. Mr. Archawan Eiampaiboonphan Director 
4. Mr. Somphol Thiansuwan Director 
5. Mr. Amorn Vacharakorn Director 

 Areeya Management Co., Ltd. 

No Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Managing Director 

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 

3. Mr.Thun  Thiansuwan Director 

 Cool Space Co., Ltd. 

No Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Managing Director 

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 
3. Mr.Thun  Thiansuwan Director 

 White Living Co., Ltd. 

No Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Managing Director 

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 
3. Mr.Thun  Thiansuwan Director 

 Chill Space Co., Ltd. 

No Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Managing Director 

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 
3. Mr.Thun  Thiansuwan Director 
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6. กรรมการผูจัดการ 

 กรรมการผูจัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี 

 คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบ
อำนาจตามขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ โดยการมอบอำนาจดังกลาวตองไมมีลักษณะ
เปนการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน 
ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว 

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1. ดำเนินการในการบรหิารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว 
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง หรือมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ 
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท 
4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อใหการปฎิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และเพื่อ

รักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองคกร 
5. อนุมัติการวาจางบุคคลากร และการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานของบริษัท 
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารไดมอบหมาย ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัท 

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำนาจหนาที่ดังกลาวตองอยู ภายใตอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาอนุมัติไว 
 

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใชจายเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในสวนธุรกรรม
ทางการเงิน อาทิเชน การกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูค้ำประกัน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
วงเงินอนุมัติ 

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน  

กรรมการผูจัดการ ไมเกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 100 ลานบาท 

คณะกรรมการบริหาร ไมเกิน 200 ลานบาท ไมเกิน 500 ลานบาท 

คณะกรรมการบริษัท ไมจำกัดจำนวน ไมจำกัดจำนวน 
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6.  Chief Executive Officer 

 Chief Executive Officer of the company is Mr. Wisit Laohapoonrungsee. 

 The Board of Directors has assigned Chief Executive Officer (CEO) to have duties and responsibilities in 
operation.  The detail of assigned authority conforms to the scope of duty and responsibility of Chief Executive 
Officer which the authority assignment of CEO and other persons as the approval by CEO have not included 
the power and/or authority to approve any transactions that CEO or the authorized person may have any 
conflict of interests or any advantage from the company or subsidiary company (compliance with the 
Regulation of the Securities and Exchange Commission).  Such transactions have to be proposed in the Board 
of Directors’ meeting and/or Shareholders’ meeting for consideration and approval as indicated in the 
company’s Articles of Association or related law except the approval of transactions following the company’s 
Policies, Methods, Rules approved by the Board of Directors or Executive Committee. 

Scope of duty and responsibility of Chief Executive Officer 
1. To operate and manage the company’s business complying with plan and budget approved by the Board of 

Directors 
2. To operate and manage the company’s business entirely complying with the company’s Objectives, Policies, 

Rules, Articles of Association, Orders, Resolutions of Board of Directors’ Meetings or Executive Committee’s 
Meetings 

3. To have an authority to operate and act as the company’s representative for the related business beneficial to the 
company 

4. To have an authority to issue the Announcement, Orders or Memorandum in order to control the operation 
complying with the company’s Policies and benefit and to maintain the disciplines in the organization work 

5. To approve the appointment of Staffs and Consultants in any fields necessary for the company’s operation 
6. To operate as assigned by the Board of Directors or Executive Committee under the company’s Rules and 

Articles of Association 

The approval of transactions under the scope of duty and responsibility has to comply with the payment approval 
authority approved by the Board of Directors. 
 
Payment Approval Authority 

The Board of Directors has determined the payment approval authority for the company’s normal course of 
business, financing, credit facility requesting, including mortgaging with the details as follows: 

 
Payment Approval Authority 

Normal course of business 
transactions Financial transactions 

Chief Executive Officer Not over Baht 50 Million Not over Baht 100 Million 

Executive Committee Not over Baht 200 Million Not over Baht 500 Million 

Board of Directors No Limit No Limit 
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7. เลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท คือ นางสาวศิริลักษณ ตั้งวิบูลยพาณิชย โดยกำหนดขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน ทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามใหมีการ

ปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
3. เก็บบันทึกขอมูลและเอกสารบริษัท 
4. จัดทำรายงานประจำปของบริษัท 
5. ดำเนินการตางๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
 
การสรรหากรรมการ 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา 
เนื่องจากในปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดสรรบุคคล ผูมีคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะกรรมการ
อิสระ บริษัทไดใหความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเปนพิเศษ ดังจะเห็นไดวากรรมการอิสระของบริษัท ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมี
ความสัมพันธทางเครือญาติกับผูถือหุนใหญหรือผูบริหาร และไมเคยเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีสวนไดเสียใดๆ  
กับบริษัทมากอน ทั้งนี้กรรมการอิสระตองไมใชผูบริหารของบริษัทยอย ขอบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได ดังนี้ 
1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชคะแนนเสียงขางมากและใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง 
(2) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจำนวนไมเกินกวาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหที่

ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการท่ีผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจาก 
ผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูตาม (1) โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3)  ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการมีจำนวนเกินกวาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหใช
วิธีการลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแตละคนท่ีผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนน
เสียงจากผูถือหุนตามจำนวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูตาม (1) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มากหรือนอยเพียงใดไมได โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ  ลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จำนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

2. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลืออยูกระทำการแทนในนาม 
ของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น 

3. ภายใตขอ 2. ขางตน ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคล 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
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7. Secretary of the Company 

 The Secretary of the Company is Ms. Siriluck Tangwiboonpanich. By scope of duty and responsibility are as 
follows:  

Scope of duty and responsibility of the Secretary of the Company 
1. Monitor the activities of the Board to perform their job legally and follow the rule and regulation. 
2. Establish the Board of Directors’ Meeting and the Shareholders’ Meeting, including Invitation of Shareholders’ 

Meeting. 
3. Maintain information and document of the Company. 
4. Prepare Annual Report. 
5. Follow the Regulation of The Security and Exchange Commission, Thailand. 
 
Nomination of the Board of Director 
At present, the company has no the nominating committee for selecting directors and independent directors. 
However, the Board has to consider the person who has good qualifications, knowledge, capabilities and related 
experiences. In addition, he (or she) shall not have prohibited characteristics according to the law. The independent 
directors are not the company’s employee, advisor or stakeholder, not have any family related with major 
shareholder and not a management of subsidiary.  The company’s director selection is as follow regulation: 

1.  Committee election by the shareholders shall follow the majority of votes by the following the rules and 
method below: 
1)  Each shareholder will have a number of votes equal to one share per one vote. 
2)  In case that the number of nominees is less than the number of the member required, the shareholders shall 

vote according to their belonging shares as the subject (1). The votes can not be divided to any other 
person. 

3)  Casting a vote one by one shall be used, in case that the number of nominees is more than the number of 
member required. Each nominee shall get the vote from the shareholders according to their belonging 
shares as the subject (1). The votes can not be divided to any other person. Nominee who gets the highest 
votes shall carry an election. The number of nominees who carry an election depends on the member 
required. The chairman of the meeting shall decide if voted are tie. 

2.  In case that member of the Board vacates until unable to be a quorum, remaining directors have to work on 
behalf of the Board only to run an election for replacing directors. 

3.  Subject 2 above, in case that a vacant position comes from other factors except retiring by rotation, the Board 
will, at the next scheduled meeting, to select a replacing director who has proper qualification and shall not 
have prohibited characteristics according to the law. The said director shall be on duty as long as the term of 
office of the retiring director remains. Unless the term of office is less than 2 months, there will be no replacing 
director. 
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มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวสอดคลองกับหลักเกณฑของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก 
ทรัพย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง 
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนทีมีนัย หรือ 
ผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ 
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคา
บริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ 
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน 
รอยละหนึ่งของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุน 
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามขอกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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The Board’s resolution according to the first clause comprises more than 3/4 of votes. 
 
Furthermore, The Company specifies the qualifications of its independent director in accordance with the 
requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, as 
follows: 

1.  Holds shares not exceeding 1% of the total voting shares of the Company, its parent company, subsidiaries, 
associates, major shareholders, and controlling parties of the Company, provided that the shares held by the 
related parties of such independent director shall be included. 

2.  Is not or has never been an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, nor controlling 
parties of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries, major 
shareholders, or controlling parties of the Company. 

3. Is not the person who has relationship by means of descent or legal registration under the status of father, 
mother, spouse, brothers and sisters, and children. The prohibitive persons also include spouses of daughters 
and sons of management, major shareholders, controlling party or the person who is in the process of 
nomination to be the management or controlling party of the Company or its subsidiary. 

4. Have no or never had business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, associates, 
major shareholders, or controlling parties of the Company in respect of controlling which may harm the 
independent decision-making, including not being or never been the significant shareholder, or controlling 
parties of any person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, 
associates, major shareholders, or controlling parties of the Company 

5.  Is not or has never been the auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major 
shareholders, or controlling parties of Company, and is not the significant shareholder, controlling parties, or 
partner of the auditing firm which employs such auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, 
associates, major shareholders, or controlling parties of the Company. 

6.  Is not or has never been the professional service provider, including but not limited to legal service or financial 
advisor with received the service fee more than 2 Million Baht per year from the Company, its parent company, 
subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties, and is not the significant shareholder, 
controlling parties, or partner of the above mentioned service firms. 

7. Is not the director who is nominated to be the representative of directors of the Company, major shareholders, 
or any other shareholders related to the major shareholders. 

8.  Do not operate the same and competitive business with the business of the Company, or its subsidiaries, or is 
not a significant partner of the partnership, or is not an executive director, employee, staff, advisor who 
receives salary, nor holds share of more than 1% of the total voting shares of any other company which 
operates same and competitive business with the business of the Company, or its subsidiaries. 

9.  Is not any otherwise which is unable to have the independent opinion regarding the business operation of the 
Company. 

After being appointed as the independent director in accordance with the conditions under the article (1) - (9), such 
independent director may be assigned by the board of directors to make decision in respect of collective decision 
on business operation of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries, major 
shareholders, or controlling parties of Company. 

The definition of independent director of the Company is equal to the minimum requirement of the Securities and 
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. 
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คาตอบแทนผูบริหาร 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

1.1 คาตอบแทนในฐานะกรรมการ 

 ในป 2554 บริษัทจายคาตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง จำนวนเงิน 

1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ - 

2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการ และกรรมการบริหาร - 

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร - 

4. นายไพโรจน รัตนะโสภา กรรมการ และกรรมการบริหาร - 

5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 449,000 

6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 449,000 

 
โดยคาตอบแทนดังกลาวอยูในรูปเบ้ียประชุมและบำเหน็จกรรมการ สวนกรรมการที่ดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริหารจะมีเงินเดือน
ประจำ แตจะไมไดรับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ 

 1.2 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 

  ในป 2554 คณะกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทรวม 13 ทาน (คาตอบแทนในสวนของกรรมการแสดงแยกไว 
  ตางหาก สวนคาตอบแทนในฐานะผูบริหารไดรวมในหัวขอนี้แลว) มีคาตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุน 
  สำรองเลี้ยงชีพรวมท้ังสิ้น 71.66 ลานบาท 

2. คาตอบแทนอื่น 

 -ไมมี- 
 
การกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันการนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนเปนอยางยิ่ง 
จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลซึ่งยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกำหนดใหผูรับรูจำกัดเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของ
เทานั้น 

ทั้งนี้ บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
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Remuneration of Directors 
1. Monetary Remuneration. 

1.1 Director Remuneration 

 In 2011, the Company paid remuneration in the following: 
(Unit : Baht) 

No. Name Position Amount 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman and Chief Executive Officer (CEO)   - 
2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director and Executive Director - 
3. Mr. Thun Thiansuwan Director and Executive Director - 
4. Mr. Piroj  Ratanasopa  Director and Executive Director - 
5. Mr. Wanchai Tantikul  Independent Director and Chairman  

   of Audit Committee 449,000 
6. Mr. Preecha Boonyakida Independent Director and Audit Committee 449,000 

 
The remuneration was given in term of a meeting allowance and annual premium. The directors who act as The  
Executive Committee will not be paid. 

 1.2 Remuneration of the Executive committee and Management 

  In 2011, the Company spent Baht 71.66 Million Baht including salary, bonus and provident fund  
  on thirteen members for the Executive Committee and Management Team.  

2. Other Remuneration 
 -None- 
 
Monitoring the Usage of Insider Information 
Board of Directors has realized about defense to be misused by someone with self-exploitation. They are stipulated 
information confidentiality policy to limit access to information within company for authorized staffs solely. 

The company informs executives, including executive’s spouses and minor children to report their holding or 
changing the company’s securities to the Securities and Exchange Commission (the office) under the rule and 
procedures of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 section 59 and its punishment of section 275. 
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อีกทั้งบริษัทหามมิใหกรรมการผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวทำการซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท โดยใชขอมูลภายในซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทท่ีไมเขาขายกรณีขางตน ใหรายงานตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งที่ทำการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยดังกลาวภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่
เกิดรายการขึ้นพรอมท้ังสงสำเนารายงานนี้ใหกับบริษัท เพื่อเก็บเปนหลักฐานทกุครั้ง 

นอกจากนี้บริษัทยังไดมีนโยบายที่ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและ
ยุติธรรมอยางสม่ำเสมอ และไมใหเขาไปมีสวนรวมในการกระทำหรือปกปดการกระทำใดๆ ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบริษัท ทั้งนี้ 
หากพบวา บุคคลขางตนไดนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน บริษัทถือวาบุคคลดังกลาวมีความผิดทางวินัยอยาง
รายแรง และจะถูกลงโทษตามขอบังคับพนักงานของบริษัทตอไป 
 
การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอ 
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2554 จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ  
1. องคกรและสภาพแวดลอม  
2. การบริหารความเส่ียง  
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  โดยทุกองคประกอบมีการปฏิบัติตาม
อยางมีประสิทธิผล และไดนำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2554 แกคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 

บริษัทฯ ไดมีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผูบริหารไดสนับสนุนใหตระหนักถึงความจำเปน 
ในการควบคุมภายใน โดยจัดให มีการกำกับดูแลองคกรที่ดี กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมทั้งไดกำหนดระเบียบ  
ขอบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการท่ีเหมาะสมอยางเปนลายลักษณอักษร 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรง 
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมตางๆ ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ
องคกรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผานมาไมพบวามีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญตอระบบการควบคุมภายในแตประการใด 

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจำป 2554  
ไดประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นวาจำเปน ซึ่งพบวา ไมมีจุดออนของระบบการควบคุมภายใน 
ที่มีสาระสำคัญแตประการใด 
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Also, such mentioned persons as directors, management and employees including their spouse and minor children, 
are prohibited to make any security transaction; either purchasing, or selling, or transferred by taken advantage of 
the internal confidential information, which has not yet been disclose to the public. However, in case of the 
transactions occur in normal business, directors and management including their spouse and minor children, he/she 
had to report to the office within three working days since the event takes place, and copy to documents will be 
handled to company as evidence. 

In addition, the company provides ethical policy that director, management and employees are always expected to 
observe honestly and virtuously, and should not participate to any immoral behaviors deteriorating company 
recognition. If any evidence has shown that company information confidentiality are disclosed by self exploitation 
insiders, it’s doomed that such a person is accused of severe disciplinary violation and may be deserved 
condemnation according to employee regulation. 
 
Internal Control 
In the Audit Committee Meeting No. 1/2012 held on January 26 2012, Audit Committee had evaluated the 
sufficient and appropriated internal control system. This annual evaluation based on summary data of 5 main 
categories as follows: 
1. Organization and Environment 
2. Risk Management 
3. Management Control 
4. Information Technology System 
5. Monitoring System 

The Audit Committee give an opinion that the company’s Internal Control System is sufficient and all of functions 
work effectively. The 2011 Annual Evaluation Questionnaire of Sufficient of an Internal Control System is 
submitted to Board of Directors for consideration in the Board of Directors’ Meeting No. 2/2012 held on February 
29, 2012. 

The Company provides effective management and internal control system where executives have contributed to be 
aware of the importance on internal control by providing effective organizational supervision, definitely assign 
roles and responsibilities, including regulations, rules, policies, management level, and authorization level in 
written form. 

The Company also provides Internal Control Department, whose independently follow-up and evaluate internal 
control system and report directly to Audit Committee, to review operating systems to meet overall corporate 
objectives and goals. In previous audit, there are no mistake found that affect internal control substantially. 

Furthermore, the Audit Committee has frequently organized meetings with our external auditors (KPMG 
Phoomchai Auditor Ltd.) to review the efficiency of company’s internal control, and found no significantly 
deficiencies in the company’s internal control system. 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

ในปจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และทุนสำรองตางๆ ทั้งหมดแลว และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของ
บริษัทอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ 
บริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเปน ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหาร
งานของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูถือหุน 
 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

 บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ จึงไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลกิจการ โดยมุงเนนใหความสำคัญตอการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม การคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
ทุกฝาย การใหความสำคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูลอยาง 
ครบถวน ถูกตอง และความโปรงใสในการดำเนินกิจการ 

2. สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุน โดยใหความสำคัญกับการประชมุผูถือ
หุน โดยเฉพาะอยางย่ิง องคประกอบตางๆ ของการประชุมเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในระหวางผูถือหุน อันไดแก การจัด
ประชุมผูถือหุน โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม ขอมูลทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจในท่ีประชุมผูถือหุนทางบริษัทไดแจงใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา นอกจากการการสงหนังสือ
นัดประชุมท่ีมีวัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระ
เสนอใหแกผูถือหุนกอนการประชุมอยางนอย14 วัน ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 29 เรื่องการเรียกประชุมผูถือหุนแลว บริษัทได
เผยแพรเอกสารการประชุมบนเว็บไซดของบริษัท (www.areeya.co.th) ลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน  

 ถึงแมวาคณะกรรมการมิไดกำหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการหรือเพิ่มวาระการ 
ประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน ในการประชุมผูถือหุนของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเปนประธานในท่ี 
ประชุมจะดำเนินการใหมีการพิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เปนไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม 
นอกจากนั้น บริษัทไดแจงคะแนนเสียงที่ตองการในแตละวาระใหผูถือหุนทราบกอนลงคะแนนท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ 
ความถูกตองในการลงคะแนนเสียง นอกจากน้ีไดมีการวาจางสำนักงานทนายความอิสระมาเปนผูตรวจนับคะแนน และขออาสา
สมัครจากตัวแทนผูถือหุนรวมเปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนนโดยใชเคร่ือง 
อานแถบขอมูล (Bar code)  

 คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน ใหมีสาระสำคัญครบถวนอันไดแก คำชี้แจงที่เปนสาระ
สำคัญ คำถาม ขอคิดเห็นตางๆ รวมท้ังคะแนนเสียงที่ตองการในแตละวาระ นอกจากนั้น ในสวนของรายงานการประชุม บริษัทมี
การจัดทำรายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด รวมท้ังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถ
ตรวจสอบและอางอิงได ทั้งนี้ เพื่อใหรายงานการประชุมมีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกวิธีการลง
คะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมดวย 
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Dividend Policy 
The company has the policy to pay dividend in the amount of approximately 40% of the Company’s net profit after 
corporate income tax and all kinds of reserve fund, provided that such dividend payment must not materially affect 
the Company’s normal operation and shall depend on the Company’s results of operations and financial condition, 
liquidity, business growth, the necessity and other appropriate matters in the future, as well as other factors related 
to the management of the Company as the Board of Directors considers appropriate or advisable for the maximize 
benefits of the shareholders. 
 
Corporate Governance 
1. The corporate governance policy 

 The company considers on fair-treated to all the shareholders, internal control system, internal audit risk 
management, and justice implementation to assure the consistent growth of the company. 

2. The right of the shareholders  

 The Company adopts the policy on equal treatment to shareholders by acknowledging the shareholder’s rights. 
It also gives priority to shareholders’ meeting especially with respect to the components of the meeting to 
maintain impartiality among the shareholders. For instance, the Company shall organize the shareholders’ 
meeting on date, time and venue which will not prevent the shareholder form attending the meeting. All 
information relating to the matter to be concluded in the meeting will be adequately informed to all 
shareholders in advance. Apart from giving invitation letter for the meeting describing objectives and 
background of each agenda as well as recommendation of the Board in advance for not less than 14 days 
pursuant Section 29 of the Company’s articles of association regarding calling for shareholders’ meeting, the 
Company also publicize such meeting documents in its website (www.areeya.co.th) prior to the meeting for not 
less than 30 days.  

 Although the Board has not prescribed the procedures for the minor shareholders to nominate person as a 
member of the Board or to add agenda in advance before the shareholders’ meeting date, during the 
shareholders’ meeting, the Board, the Audit Committee and related executives shall attend the meeting. 
Chairman of the Board or person nominated by the meeting to act as the Chairman of the meeting will manage 
to have agendas considered and voted by the meeting as per the order of agenda specified in the invitation 
letter. Further, the Company will inform the shareholders number of vote required for each resolution before 
casting vote to ensure transparency and validity. In addition, independent law firm will be retained for counting 
votes while volunteers from the shareholders will be asked to witness such vote count. Vote count is facilitated 
by applying bar code reader.   

 The Board shall cause to be recorded the minutes of the shareholders’ meeting which will materially contain 
details such as significant statement, question and opinion including votes required for each agenda. The 
preparation of meeting report shall be completed before the end of period specified by law and it shall be kept 
in good filling system which can be traceable and citable. In order to obtain more complete and valid meeting 
report, the Company provides the record of vote casting and count in its meeting report. 
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 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาประชุมไดดวยตัวเอง บริษัทยังมีการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูถือหุน ใหสามารถเลือกท่ีจะแตงตั้งกรรมการ
อิสระอยางนอย 1 ทานจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเปนผูรับมอบอำนาจจากผูถือหุน ซึ่งที่ผานมาก็ไดมีทานผูถือหุนหลาย
ทานไดมอบอำนาจใหกับทานกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูลงคะแนนแทนในหลายครั้งที่ผานมา ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขา
รวมประชุมได บริษัทสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ 

 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 ที่ผานมา บริษัทใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนกลุมพนักงาน เจาหนี้ ลูกคา ผูคา ผูถือหุน ผูตรวจ
สอบบัญชี ผูประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชนใกลเคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู เพื่อใหสนองตอบตอนโยบายของบริษัทฯ 
“Areeya admire You” เพื่อใหผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายไดรับรูถึงความต้ังใจท่ีตัองการใหทุกฝายเกิดความประทับใจ นอกจากน้ี 
บริษัทยังใหความสำคัญกับนโยบายการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงานอีกดวย 

 ผูถือหุน : บริษัทมุงใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดำเนินการใหมีผลประกอบการที่ดีอยางสม่ำเสมอ และมีการ
พัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง พรอมท้ังมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกปองผลประโยชนของบริษัทและ 
ผูถือหุน 

 ลูกคา : บริษัทฯ มีความเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ซึ่งอยูในฐานะทั้งเปนผูมีสวนไดเสียและผูสนับสนุนบริษัท โดยการพัฒนา
โครงการท่ีมีศักยภาพ และคุณภาพ อีกทั้งบริษัทไดจัดต้ังหนวยงานซอมดวนตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือบริการลูกคากรณีบานลูกคาเกิด
ปญหาตางๆ รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอมภายในโครงการใหดูดีอยูเสมอ โดยบริษัทไดจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ รูปแบบ
บาน วัสดุมาตรฐานที่บริษัทเลือกใชอยางละเอียดใหลูกคาไดพิจารณากอนตัดสินใจ 

 นอกจากนี้ บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวและสังคม จึงไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นตามวาระสำคัญ เพื่อให 
ลูกคามารวมพบปะสังสรรคกันทั้งลูกคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์แลวและลูกคาใหม  อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เชน การจัดกิจกรรม Areeya New Year Party ใหกับลูกบานที่โครงการลาดปลาเคา และ
โครงการ เอ สเปซ อโศก-รัชดา (สำหรับลูกบานเอ สเปซ ทุกโครงการ) โดยไดมีการจัดคอนเสิรต, ฉายหนังกลางแปลง และ 
แจกของรางวัลใหกับลูกบาน, เตนแอโรบิก, ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา, จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลที่อยู
อาศัย เปนตน 

 เจาหนี้และคูคา : บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกผูรับเหมา (คูคา) อยางยุติธรรม และโปรงใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา
อยางเครงครัด และพิจารณาถึงปญหาตางๆท่ีเกิดกับผูรับเหมาเสมอเพ่ือรวมกับแกปญหาที่เกิดขึ้น อาทิเชน จัดอบรมเพ่ือเพิ่ม
ความรูใหแกผูรับเหมา จัดหาแหลงเงินกูใหโดยเจรจากับธนาคารเพื่อผูรับเหมาสามารถนำใบสงงานไปค้ำประกันเงินกู และชวยใน
การจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลน 

 คูแขงทางการคา : บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมโดยปฏิบัติตามกติกาการแขง
ขันทีดีและเปนที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพ่ือความไดเปรียบทางการคา 

 พนักงาน : บริษัทไดใหการดูแล ใหความสำคัญตอการพัฒนาพนักงาน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมท้ังสงเสริมการมีสวน
รวมดังนี้ 

n จัดทำแผนฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรประจำป 
n จัดใหมีการอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกพนักงาน มีการสงพนักงานและผูบริหารไปดูงานตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู และติดตามเทคโนโลยีใหมๆ ในอุตสาหกรรมท้ังการกอสรางและการออกแบบผลิตภัณฑ 



145

 In the event that the shareholder is not able to attend the meeting by him/herself, the Company provides option 
for such shareholder by designating at least 1 independent director from all of the Company’s independent 
directors to be a person to be authorized by such shareholder. In the past, many shareholders have chosen to 
authorize such independent director to vote on their behalf in many various meetings. In case any shareholder is 
not able to attend the meeting, the Company encourages him/her to use ballot especially on significant agenda.  

3. The right of stakeholders 

 The company has given the priority to the right of all the groups who involve the company: the officers, the 
creditors, the customers, the dealers, the shareholders, the auditor, the independent appraisal agency, the 
Government sector, and the closed-communication. This is because it will respond to the company’s policy, 
“Areeya admire You.” Moreover, the company also gives the priority to energy saving and conserve 
environment policy. 

 Shareholders: The Company aims to ensure that the shareholders receive appropriate returns for their 
investment by ensuring sound business operation results and continued business development. The Company 
also implements effective and efficient internal control system to ensure that the benefits of the Company and 
the shareholders are protected. 

 Customer: The Company pays attention to and is responsible for the customer, either as a stakeholder or 
supporter, through the development of promising and quality project. The Company has also set up 24-hour 
emergency repair unit for the customer whose residence has troubles while the project environment will be 
always maintained in good condition. The Company has prepare project details, house design, standard material 
used in the project to the extent that it will enable the customer to satisfactorily consider before making his/her 
decision.  

 In addition, the Company always realizes the significance of family and social institution. Therefore, on such 
special occasion, the customers will be invited to join the Company in an exclusive party either those being 
transferred of title or the new ones and at the same time, these activities can also strengthen family bond such 
as Areeya New Year Party held for customer at Lad Pla Khao Project or A Space Asoke-Ratchada (for all A 
Space Projects’ customers) in which the attendants enjoyed with concert, outdoor theatre and giving a prize 
aerobic Dance, merit priest on important religious, provide training about residential care etc. 

 Creditors and Trade Partners : The Company has a fair and transparency policy to select a contractor. The 
Company seriously follows trade condition and consistently consider about the problem happens with our 
contractor so that the company can solve it along. For example, organize a training to increase their knowledge, 
find the loaning source by negotiating with the bank so that our contractor can use an invoice to guarantee of 
loan, and provide some construction materials which are not available in the market. 

 Trade Competitor : The Company supports and encourages a fair and trade competition according to the 
acceptable rules and avoids the dishonest trading. 

 Employee : The Company takes care, pays attention on employee developing, and gives a reasonable 
remuneration. Moreover, the Company also encourages participating in the following activities by: 

n Planning to have a training plan and employee developing program annually. 
n Planning to have a training and seminar to increase their knowledge. And the Company sends employees and 

executives to see the foreign jobs to accumulate knowledge and keep track of new technologies in 
construction and design products. 
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n สงเสริมความสัมพันธระหวางพนักงานดวยกัน ทุกปบริษัทจะจัดกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ ทั้งผูบริหารและพนักงานเขารวมเกม 
การแขงขัน มีการจัดสนามแบดมินตันและสนามฟุตบอลใหพนักงานและผูบริหารไดใชออกกำลังกายรวมกัน 

 สังคม : บริษัทฯ มีนโยบายในการใหความสำคัญกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบและเอาใจใสสังคมอยางสม่ำเสมอและ 
ตอเนื่อง โดยไดจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นภายใตชื่อโครงการ Love to Live และสำหรับในป 2554 นั้น บริษัทฯ มีโครงการตอ
เนื่องจากป 2553 ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อรวมถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสที่ทรงครองราชสมบัติ
ครบ 60 ป โดยการเชิญบุคคคลมีชื่อเสียงระดับประเทศ 12 ทานในตางสาขาวิชาชีพ รวมกันสรางสรรคเสื้อยืด Limited Edition 
“Long Live Our King” เพื่อจัดจำหนาย โดยรายไดหลังหักคาใชจายรวมกับเงินที่บริษัทฯ จะสมทบเพ่ิมนั้นจะนำไปบริจาคเพื่อ
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำหองเรียนและหองสมุด
ใหกับโรงเรียนในตางจังหวัด และบริษัทไดรวมบริจาคเงินใหกับสมาคมนักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภฯ (AUA) 
เพื่อนำไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ำทวม 

4. การประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการของบริษัทไดใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางยิ่ง โดยในการประชุมผูถือหุนของบริษัท จะมีกรรมการ
เขารวมประชุมดวย ตามรายชื่อที่เปดเผยในรายงานการประชุม และมีนโยบายใหผูบริหารเขารวมการประชุมผูถือหุนดวยทุกครั้ง  
โดยระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะขอคิดเห็นหรือแนวทางตางๆ อยางเทาเทียมกัน และไดทำการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่
สำคัญไวในรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

5. ภาวะผูนำและวิสัยทัศน 

 คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนิน
การใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดแก
ผูถือหุน นอกจากน้ีบริษัทยังไดกำหนดขอบเขตและอำนาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบไวอยางชัดเจนอีกดวย 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ดูแล 
ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทดวย 

 คณะกรรมการไดทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสม 
อยางรอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยในสวนของราคาและเง่ือนไขเสมือนทำ
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจำเปน ไว
ในรายงานประจำป และแบบ 56-1 แลว นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขา
รวมกระบวนการตัดสนิใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่อาจมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของบริษัทและบุคคลเหลานั้น 
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n Encouraging employees’ relationship by set a Sport day. And the Company provides badminton and football 
field for employees and executives have exercised together. 

 Society:  The Company adopts the policy that always and constantly gives priority to social responsibility by 
organizing various activities under the project titled “Love to Live”. For the year 2011, the Company continued 
to run the projects of 2010 in commemoration of the celebrations on the auspicious occasion of His Majesty the 
King’s 60th Accession to the Throne where 12 VIP persons from different sectors were invited to create T-shirt 
design limited edition “Long Live Our King” and sell for raising fund which, after deducted by the expenses 
and added up with donation from the Company, will be donated to The Chaipattana Foundation under Royal 
Patronage. In addition, the Company donated funds to construct classroom and library to the school and 
donated to the American University Alumni Association (AUA) for helping suffering from flood. 

4. Shareholders’ Meeting 

 A shareholder’s meeting is a very important process for the Board. The directors shall attend in every meeting 
(as the names mentioned in the meeting report). During the meeting, the chairperson proposes the opportunity 
to the shareholders to review the company’s operation. Question, and given opinions are recorded in the 
meeting report already. 

5. Leadership and Vision  

 The Board participates in approving the company polices, managing direction and supervising the management 
to follow the company’s policies effectively in order to get the highest wealth to the shareholders as well. 
Furthermore, the company has defined scope of duty and authority of the Board, the Executive Committee and 
the Audit Committee clearly. 

6. Conflict of Interest 

 The company set up the Audit Committee in order to consider about revelation of company information which 
some transactions may impact or cause a conflict of interest. The disclosed information must be accuracy and 
adequacy to prevent those conflicts among all stakeholders. 

 The Board of Directors is aware of each incidence of a potential conflict of interest or related-party transaction 
and considers the appropriateness of each occurrence. The Company complies with the principles of the stock 
exchange whereby prices and conditions are negotiated strictly on an arm’s-length basis. The details of each 
transaction, its value, the parties involved, and the reason or necessity for the transaction are explained in the 
Annual Report and Form 56-1. In particular, directors, management and employees are not allowed to consider 
or cast their votes on matters in which they may have a potential conflict of interest. 
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7. จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทมีขอกำหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และขอกำหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะ 
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับธุรกิจ บริษัทไดออกขอพึงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร พนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม 
ทั้งตอบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ทาน ประกอบดวย 
n กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 4 ทาน 
n กรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน  

9. การรวมหรือการแยกตำแหนง 

 ถึงแมวาบริษัทจะมีประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตามการทำรายการตาง ๆ ที่ไมใช
การดำเนินงานตามปกติของบริษัทจะผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงมีกรรมการท่ีเปนอิสระรวมอยูดวย 3 ใน 7 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการตางๆ จะผานการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้งสิ้นรวมถึงการอนุมัติ 
ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ  

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมซึ่งอยูในรูปของบำเหน็จกรรมการ สำหรับ 
คาตอบแทนผูบริหารจะจายตามผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละทาน โดยอยูในรูปของเงินเดือนและ
โบนัส ซึ่งคาตอบแทนกรรมการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเปน โดยมีการกำหนดวาระอยางชัดเจน 
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ บริษัทมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในป 2554 
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 10 คร้ัง และไดมีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการ ประชุมเปนลายลักษณอักษร
ทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได  

12. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ 

 บริษัทรับทราบขอมูลดานการประเมินผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดและมี 
การประเมินผลงานของคณะกรรมการดวยความระมัดระวังและรอบคอบตามความเหมาะสม เพื่อนำมาใชปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตอไป 

13. คณะอนุกรรมการ 

 บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหงบการเงินมีความถูกตอง 
โปรงใส และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และไดกำหนด ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระจำนวน 3 ทาน โดยอยางนอย 1 ทาน 
เปนผูที่มีความรูดานบัญชีหรือการเงิน 
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7. Code of Conduct  

 The company has the code of conduct to regulate the Board of Directors and employees to act in the way that 
prevent cause of the conflict of interest. The company adds more ethical notices about the code of conduct of 
the Board of management and employees to work honesty and justice. 

8. Balanced Power of the Committee (Non-Executive Directors)  

 The Board’s members consist of 7 persons who are: 
 n 4 member of Executive Directors  
 n 3 members of Independent Directors  

9. Combination and Separation of Authority 

 The Chairman and the CEO of the company is the same person, however the Board of Directors which consists 
of 3 Independent Directors must approve all kinds of special business activities.  Any decision to invest in each 
project also requires an approval from the Board of Directors, including decision to acquire some lands for 
future development. 

10. Directors and management Remuneration  

 The company’s policy of remuneration for the committee is rather the same as in industrial business that is 
being paid in terms of a premium and meetings’ allowance only to none Executive Directors and shall be 
approved by the resolution of the shareholders’ meeting. And paid in term of salary, bonus and provident fund, 
but depend on the company’s profits and an achievement of each person. 

11. Board of Director’s Meeting  

 The Board of Directors has regular meetings and special meetings (as needed) by fixing the agendas and 
business monitoring agendas. The company will send out an invitation letter with meeting agendas and all 
related information document at least 7 days before meeting so that the committee members have enough time 
to prepare for the meeting.  In year 2011, the Board held tenth meetings and all meeting details were recorded 
in the reports. 

12. Self Evaluation Of The Board Of Directors 

 The Company acknowledges the information about performance evaluation of the Board of Directors in 
accordance with the regulation set by SET. The Company carefully and appropriately evaluates the 
performance of the Board of Directors and to use this information to improve and develop more performance 
efficiency of the Board of Directors 

13. The Sub-Committee 

 The Audit Committee has been appointed to assist in handling company’s business and to ensure the 
correctness, transparency and adequacy of information disclosure in the company’s financial statements. The 
scope of duty and responsibility is determined by The Stocks Exchange of Thailand. The committee consists of 
3 Independent Directors. At least one member will be a specialist in finance or accounting. 
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 ในสวนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการกำหนดผลตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้ง เนื่องจาก
เห็นวาคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไมมากนัก และสามารถเรียกประชุมเพื่อดำเนินงานในสวนของงานทั้งสองที่วาไดในการ
ประชุมคณะกรรมการอยูแลว 

14. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทใหความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยจัดต้ังสำนักตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ ทำหนาที่ตรวจสอบ 
และประเมินผล มีการจัดทำคูมือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อการตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติการ 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามขอกำหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบพิเศษ และรายงานตรงตอ
ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแนะนำและชวยใหผูปฏิบัติงานในองคกรทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 

15. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน
รายงานประจำป งบการเงินดังกลาวไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใชนโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปด
เผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

16. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา มีผูรับผิดชอบในการใหขอมูลขาวสารตอนักวิเคราะห  
นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน และเจาหนาที่ภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือ
ได ทันเวลา และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถดูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทไดทาง www.areeya.co.th 

 ทั้งนี้ บริษัทมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของ
บริษัทใหแกผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไปอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสรางภาพ
ลักษณ ทัศนคติที่ดี และความเช่ือมั่นใหกับนักวิเคราะหและนักลงทัน โดยนักลงทุนหรือผูที่สนใจสามารถติดตอหนวยงานดังกลาว
ไดที่โทรศัพทหมายเลข 0-2539-4000 ตอ 1108 หรือ ir@areeya.co.th 
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 The Company has not yet established the Nominating Committee and Remuneration Determination Committee 
because the Company can have the meeting of mentioned Committee at the same time of the Board of 
Directors’ meeting. 

14. Internal Control and Internal Audit 

 The company pays significant attention to our internal control system by setting an Internal Audit Officer as an 
independent unit. The committee has an authority to audit and evaluate other departments. There was an 
internal audit manual for auditing finance, operation, administration, information technology, execute 
company’s regulation, compliance auditing and report directly to the CEO and Audit Committee. There duties 
are for advising and marking other people can work effectively and it is also one of the risk management 
methods. 

15. The Board of Directors’ report  

 The Board takes a responsibility to the consolidated financial statement of the Company and its subsidiary 
disclosing together with the report of certified public accountant, which is provided in an annual report. The 
financial report is made conformity with the Generally Accepted Accounting Standard in Thailand. The proper 
accounting polices are carefully judged and the best budgeting are consistently followed and it is also 
appropriate disclosed information in the notes to financial statement. 

16. Investor Relations 

 The Company has a policy to disclose accurate, transparent, timely and adequate information. The Investor 
Relations Department has been set up to take responsibility in providing company’s information to 
stakeholders. This unit shall be a representative to give the complete, reliable and timely information to 
analysts, investors, shareholders and government officers. At the same time, all investors can access to the 
company’s basic information via www.areeya.co.th. 

 The Company has set up the Investor Relations Department to be responsible for communication and provision 
of the Company information and activities to the shareholders, analysts and other investors, fairly and equally. 
The role of the Investor Relations also includes to create and to ensure positive image, attitude, and confidence 
from the analyst and investors. The investors or any parties can contact the IInvestor Relations at the telephone 
number (662) 539-4000 ext. 1108 or ir@areeya.co.th. 
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PARTY LIST 
RELATED TRANSACTIONS 
รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันในป 2554 แบงตามประเภทไดดังนี้ 

1. รายการคาที่เปนปกติของบริษัท 

 บริษัทมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเก่ียวของกับกลุม
บริษัทและบริษัท โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวของกันนี้เปนรายการคาปกติและเปนประโยชนตอกิจการคา 

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ 

 บริษัทมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเก่ียวของกับกลุม
บริษัทและบริษัท โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวของกันนี้เปนรายการคาปกติและเปนประโยชนตอกิจการคา 

3. รายการความชวยเหลือทางการเงิน 

 บริษัทมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเก่ียวของกับ 
กลุมบริษัทและบริษัท โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
และขอ 15 

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวของกันนี้เปนรายการคาปกติและเปนประโยชนตอกิจการคา 
 
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหวางกัน 

สำหรับบริษัทยอย เปนรายการท่ีกระทำเพ่ือประโยชนสูงสุด และเพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจไดตามแผนงานและเปาหมายของบริษัท 
เปนรายการที่มีการกำหนดตามราคาตลาดทั่วไป ในสวนของอัตราดอกเบ้ียจายนั้นเปนไปตามอัตราท่ีตกลงกันโดยอางอิงอัตราดอกเบ้ีย
ตามราคาตลาดทั่วไป ณ ตอนกูยืม 

สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน เปนรายการคาปกติมีการซ้ือขายตามราคาตลาด 
 
นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

สำหรับบริษัทยอยซึ่งบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 51 อาจมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะ
จัดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ทั้งนี้ หากรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนอื่นใดในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนและเหมาะสมของ 
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น เนื่องจากรายการดังกลาว 
ตองใชความรู หรือความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ บริษัทจะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยว 
กับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผย
รายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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Related transactions in the year 2011 classified by categories are as follows:  

1. An ordinary and usual course of business transaction 

 The Company has transactions with related parties are those linked to the Group and the Company as 
shareholders or by common shareholders or directors as disclosed in Note to Financial Statement No. 5.  

 Comments of independent directors on these related transactions are the ordinary and usual course of business 
transaction with normal commercial terms. The related transactions created the benefits to the Company.   

2. An asset or service transaction 

 The Company has transactions with related parties are those linked to the Group and the Company as 
shareholders or by common shareholders or directors as disclosed in Note to Financial Statement No. 5.  

 Comments of independent directors on these related transactions are the ordinary and usual course of business 
transaction with normal commercial terms. The related transactions created the benefits to the Company.   

3. A financial support transaction 

 The Company has transactions with related parties are those linked to the Group and the Company as 
shareholders or by common shareholders or directors as disclosed in Note to Financial Statement No. 5. and 15. 

 Comments of independent directors on these related transactions are the ordinary and usual course of business 
transaction with normal commercial terms. The related transactions created the benefits to the Company. 

 
Reason(s) for making related transaction(s) 
 
Transactions with the subsidiaries were created for the company’s benefit so that the company can successfully 
achieve its business strategies and objectives. In case of lending/borrowing between parent company and 
subsidiary, the interest rate is an agreed rate based on market rate at the time of lending/borrowing. 
 
The transactions with the other related parties were the ordinary and usual course of business transaction with 
normal commercial terms. 
 
Policy and Trend of Related Transaction(s)  
 
The related transaction with our subsidiary, at least own 51% by the company, are made as part of normal business 
operations. Therefore, it is likely that such transactions will occur in the future on the continual basis. However, the 
company will obey the security law, rules & regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Federation of 
Accounting Professions (“FAP”) and with generally accepted accounting principles in Thailand. Moreover, the 
company will consider the reasonable reason of the transactions.  
 
If the company makes related transaction with any person with possibility of creating any conflict of interest, the 
company will consult with the Audit Committee who will review and comment the necessity and suitability of that 
related transaction(s). In case that the Audit Committee does not have expertise in any specific area, the company 
will arrange to hire an expert or company’s auditor to provide comments to the Audit Committee or shareholders 
for approving the transaction(s). The company also discloses the related transaction(s) in the Notes to Financial 
Statement as part of the Audited Financial Statements. 
 



154

 งบการเงินรวม / Consolidated 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม / As of December 31 2554 / 2011 2553 / 2010 2552 / 2009 

งบกำไรขาดทุน (ลานบาท) 
Statement of Income (Million Baht) 

   

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 
Revenue from Sales of Real Estate 

1,534 3,330 3,383 

รายไดจากการรับจางสรางบานและขายวัสดุกอสราง 
Service Income from House Construction and Sales  
 of Construction Materials 

12 4 53 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 
Cost of Sales of Real Estate 

955 2,176 2,377 

ตนทุนรับจางสรางบานและขายวัสดุกอสราง 
Cost of Service from House Construction and Cost  
 of Construction Materials 

12 13 41 

กำไรกอนตนทุนทางการเงิน, ภาษีเงินได และคาใชจายทางการตลาด 
Profit before Finance Costs, Income Tax  
 expenses and Marketing Expenses 

359 892 788 

กำไรสุทธิ 
Net Profit 

76 428 518 

งบดุล (ลานบาท) 
Balance Sheet (Million Baht) 

   

รวมสินทรัพย 
Total Assets 

5,731 5,513 5,344 

รวมหนี้สิน 
Total Liabilities 

3,307 3,158 3,418 

รวมสวนของผูถือหุน 
Total Shareholders’ Equity 

2,424 2,354 1,926 

EXECUTIVE INSIGHTS 
STATEMENT OF ANALYSIS 
FROM MANAGEMENT 
คำอธิบายและการวิเคราะหจากผูบริหาร 
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 งบการเงินรวม / Consolidated 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม / As of December 31 2554 / 2011 2553 / 2010 2552 / 2009 

อัตราสวนทางการเงิน 
Financial Ratio 

   

อัตราสวนหนี้สินธนาคารตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
Bank-Debt-to-Equity Ratio (Time) 

1.19 1.08 1.30 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
Debt-to-Equity Ratio (Time) 

1.36 1.34 1.77 

อัตรากำไรขั้นตน 
Gross Profit Margin 

37.48% 34.35% 29.63% 

อัตรากำไรสุทธิ 
Net Profit Margin 

4.74% 12.75% 14.98% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
Return on Asset 

2.81% 10.88% 12.58% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
Return on Equity 

3.37% 20.00% 31.07% 

ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 
Book Value per Share (Baht) 

3.20 3.08 2.30 

กำไรสุทธิตอหุน (บาท) 
Basic Earning per Share (Baht) 

0.10 0.56 0.68 

จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว (ลานหุน) 
Issued and Paid-Up Share Capital (Million shares) 

758.00 758.00 758.00 
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1) ขอมูลทั่วไป  

 บริษัทไดเริ่มกอตั้งขึ้นเม่ือป 2543 ตอมาในป 2546 บริษัทไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดนำหุนเขาจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยในป 2547 นอกจากนี้ในปเดียวกันบริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย (บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด) โดยมีสัดสวนใน
การถือหุนรอยละ 99.99 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการหลังการขายดานอสังหาริมทรัพย และในป 2550 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย 
(บริษัท วันอัพ จำกัด) โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 64.99 เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางสำหรับโครงการอารียาและลูกคา
ภายนอก และตอมาในป 2551 บริษัทไดซื้อหุนรอยละ 35 ในบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท วันอัพ จำกัด) จากผูถือหุนเดิม ทำให
สัดสวนการถือหุนเปล่ียนเปนรอยละ 99.99 และในป 2551 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย 2 บริษัท โดยมีสัดสวนในการถือหุนรอยละ 
99.99 ประกอบดวย บริษัท อารียา แมนเนจเมนต จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 
และ บริษัท คูลสเปซ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และในป 2552 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มอีก 1 บริษัท 
โดยมีสัดสวนในการถือหุนรอยละ 99.99 คือ บริษัท ไวตลิฟวิง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  นอกจากนี้ในป 
2553 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดสวนในการถือหุนรอยละ 99.99 คือ บริษัท ชิลลสเปซ จำกัด เพื่อ
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อขายและรับจางปลูกสรางบานซึ่งเปนโครงการบาน
เดี่ยวทั้งหมด ตอมาในป 2548 บริษัทเริ่มขายบานสรางกอนขาย ทั้งบานเด่ียวและทาวนเฮาส 3 และ 4 ชั้น และในป 2549-2554 
บริษัทไดเพิ่มสินคาหลัก อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแตงพรอมอยู และทาวนเฮาส 2 ชั้น ตกแตงพรอมอยู เพื่อตอบ
สนองความตองการของลูกคาในตลาด 

 นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกอสราง เพื่อใหเชาในยานสุขุมวิท 77 
 
2) สรุปภาพรวมและการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ 

 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจากเดิมหุนละ 2 บาท เปน 
หุนละ 1 บาท ซึ่งทำใหจำนวนหุนเพิ่มจากเดิมจำนวน 379,000,000 หุน เปน 758,000,000 หุน  

 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติใหออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ 
บริษัทชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได โดยเสนอใหแกสถาบันการเงินซึ่งเปนเจาหน้ีของบริษัททั้งในขณะนี้และในอนาคต
จำนวนไมเกิน 40,000,000 หนวย และผูถือหุนเดิมจำนวน 151,600,000 หนวยในสัดสวนหุนสามัญเดิม 5 หุน จะไดรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวน 1 หนวยโดยไมคิดมูลคา ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 36 เดือน นับแตวันที่ออก และไดมีมติเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 758,000,000 บาท เปน 949,600,000 บาท (949.6 ลานหุน) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ทั้งนี้ในป 2551 บริษัทไมไดทำการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาว เนื่องจากบริษัทไมไดทำการ 
กูยืมจากสถาบันการเงินดังกลาวแลว ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิจึงสิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิ 
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1) General Information 
 The company was founded in 2000.  Later in 2003, the company has transformed into a public limited 

company and registered its stocks in the stock market in 2004.  In addition, the subsidiary (Areeya Service 
Co., Ltd.) has been formed to provide after-sale services for property with 99.99% ownership interest.  In 
2007, the company has established a subsidiary company (One Up Co., Ltd.) with 64.99% ownership interest 
to provide construction services to Areeya’s projects and outside customers.  Subsequently 2008 the company 
purchased 35% of the share capital of One Up from other shareholder.  As a result, the company’s ownership 
interest increased to 99.99%.  In addition, in the year 2008 the company had formed 2 companies with 
99.99% ownership interest which consisted of Areeya Management Co., Ltd. for development of real estate 
projects and to provide a management service for juristic person and Cool Space Co., Ltd. for development of 
real estate projects.  And in the year 2009 the company had formed a company with 99.99% ownership 
interest which consisted of White Living Co., Ltd. for development of real estate projects. Moreover, in the 
year 2010 the company had formed a company with 99.99% ownership interest which consisted of Chill 
Space Co., Ltd. for development of real estate projects. 

 The company business is real estate development business: land for sale and house construction, which all are 
single house projects.  Since 2005, the company has started to sell the pre-built house and 3, 4-storey 
townhouse and additionally in 2006-2011 the company has introduced two new products to the market.  They 
are fully-furnished modern condominium and fully-furnished 2-storey townhouse. 

 In the year 2011, the company started business on Investment properties for rent under construction in 
Sukhumvit 77. 

 
2) Overview Summary and Significant Change 

 At the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on July 19, 2005, the shareholders approved the resolution 
to change the company’s par value from Baht 2 per share to Baht 1 per share, resulting in the increase of share 
number from 379,000,000 shares to 758,000,000 shares. 

 In addition, on June 29, 2007, the 1/2007 Extraordinary General Meeting has resolved to issue 191.6 million 
units of Warrant to be offered to (1) institutional lender(s) of the company for not more than 40 million units; 
and (2) existing shareholders for 151.6 million units in proportion of existing 5 shares to 1 unit of warrant at 
no cost.  The newly issued warrant has 36-month useful life after issuing date.  The EGM also resolved to 
increase registered capital and share from 758 Million Baht to 949.6 Million Baht (949.6 Million shares) to 
cope up with the future exercise of Warrant.  In 2008, the company had not offered the said warrants to public 
due to no loan transaction occurred with the said financial institution. So the warrants had been expired. 
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 ในป 2554 บริษัทมีโครงการที่เปดดำเนินการทั้งหมดจำนวน 22 โครงการ ดังนี้ 

ลำดับ โครงการ ที่ตั้ง ประเภทสินคา 

1 อารียา บุษบา ลาดพราว 130 บานเด่ียว 
2 สวนา 3 เกษตร-นวมินทร บานเด่ียว 
3 อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร บานเด่ียว 
4 แอทโฮม เกษตร-นวมินทร ทาวนเฮาส 
5 อารียา โมวา เกษตร-นวมินทร ทาวนเฮาส 
6 เดอะ คัลเลอรส เกษตร เฟส 1 เกษตร-นวมินทร ทาวนเฮาส 
7 เดอะ คัลเลอรส เกษตร เฟส 2 เกษตร-นวมินทร ทาวนเฮาส 
8 เดอะ คัลเลอรส พรีเม่ียม เกษตร เกษตร-นวมินทร ทาวนเฮาส 
9 อารียา ทูบี เกษตร-นวมินทร ทาวนเฮาส 
10 เดอะ คัลเลอรส ติวานนท แจงวัฒนะ-ติวานนท ทาวนเฮาส 
11 เดอะ คัลเลอรส พรีเม่ียม ติวานนท  แจงวัฒนะ-ติวานนท ทาวนเฮาส 
12 เดอะ คัลเลอรส พรีเม่ียม ติวานนท เฟส 2 แจงวัฒนะ-ติวานนท ทาวนเฮาส 
13 เดอะ คัลเลอรส พรีเม่ียม ติวานนท เฟส 3 แจงวัฒนะ-ติวานนท ทาวนเฮาส 
14 เดอะ คัลเลอรส พรีเม่ียม บางนา เฟส 1 บางนา ทาวนเฮาส 
15 เดอะ คัลเลอรส พรีเม่ียม บางนา เฟส 2 บางนา ทาวนเฮาส 
16 เดอะ คัลเลอรส รังสิต รังสิต ทาวนเฮาส 
17 อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 ทาวนเฮาส 
18 เอ สเปซ อโศก อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม 
19 เอ สเปซ เกษตร เกษตร-นวมินทร คอนโดมิเนียม 
20 เอ สเปซ เพลย รัชดา-สุทธิสาร รัชดา-สุทธิสาร คอนโดมิเนียม 
21 เอ สเปซ สุขุมวิท สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม 
22 เอ แอ็ททิจูด อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม 

 
3) ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

n รายไดและตนทุน 

 รายไดของบริษัทประกอบดวยรายไดจากการขายท่ีดินและบาน ซึ่งรับรูเม่ือไดรับชำระครบถวนตามสัญญาจะซ้ือจะขายและได
โอนกรรมสิทธิ์ใหกับผูซื้อแลว และรายไดจากการรับจางสรางบาน ซึ่งรับรูรายไดตามสัดสวนของงานท่ีทำเสร็จ โดยรายไดสวน
ใหญของบริษัทมาจากการขายที่ดินและบาน  ทั้งนี้ ตั้งแตป 2548 ที่บริษัทเริ่มขายบานสรางกอนขายและทาวนเฮาส เพื่อตอบ
สนองความตองการของผูบริโภค ทำใหสัดสวนรายไดจากการขายที่ดินและบานเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 65.34  
ในป 2548, เปนรอยละ 89.08 ในป 2549, เปนรอยละ 89.02 ในป 2550, เปนรอยละ 88.28 ในป 2551, เปนรอยละ 98.46  
ในป 2552, เปนรอยละ 99.85 ในป 2553, และรอยละ 99.19 ในป 2254 ซึ่งมีสาเหตุจากในระหวางป 2549 - 2554 บริษัทเปด
ขายโครงการทาวนเฮาสใหมเพิ่มอีก 14 โครงการและคอนโดมิเนียมอีก 5 โครงการ โดยยังไมมีโครงการใหมที่เปนการรับจาง
สรางบาน 
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 In 2011, the company has 22 current projects as follows: 

No. Project Location Type of Product 

1 Areeya Bussaba Laoprao 130 Single Detached House 
2 Sawana 3 Kaset-nawamintr Single Detached House 
3 Areeya Metro Kaset-nawamintr Single Detached House 
4 At Home Kaset-nawamintr Townhouse 
5 Areeya Mova Kaset-nawamintr Townhouse 
6 The Colors Kaset Phase 1 Kaset-nawamintr Townhouse 
7 The Colors Kaset Phase 2 Kaset-nawamintr Townhouse 
8 The Colors Premium Kaset Kaset-nawamintr Townhouse 
9 Areeya To Be Kaset-nawamintr Townhouse 

10 The Colors Tiwanon Tiwanon Townhouse 
11 The Colors Premium Tiwanon Tiwanon Townhouse 
12 The Colors Premium Tiwanon Phase 2 Tiwanon Townhouse 
13 The Colors Premium Tiwanon Phase 3 Tiwanon Townhouse 
14 The Colors Premium Bangna Phase 1 Bangna Townhouse 
15 The Colors Premium Bangna Phase 2 Bangna Townhouse 
16 The Colors Rangsit Rangsit Townhouse 
17 Areeya Mandarina Sukhumvit 77 Sukhumvit 77 Townhouse 
18 a space Asoke Asoke-Ratchada Condominium 
19 a space Kaset Kaset Condominium 
20 a space Play Ratchada-Sutthisan  Ratchada-Sutthisan Condominium 
21 a space Sukhumvit 77 Sukhumvit 77 Condominium 

22 A Attitude Asoke-Ratchada Condominium 

 
3) Previous Performance Results 

n Revenue and Cost  

 The company’s revenues consist of revenue from sales of land and houses which are recognized upon full 
payment and the land title deeds and constructions had been transferred to the buyers.  And service income 
on house constructions which are recognized in proportion to the stage of completion of the contract.  Since 
the company has sold the pre-built houses and townhouses since 2005 to maximize the customer satisfaction, 
the portion of revenue from sales of land and houses have increased continuously from 65.34% of the total 
revenue in 2005 to 89.08% in 2006, slightly decreased to 89.02% in 2007, 88.28% in 2008, 98.46% in 2009 , 
increased again 99.85% in 2010 and increased again 99.19 % in 2011.  The main reason was that during  
2006 - 2011 the company launched additional 14 townhouse projects and 5 condominium projects without 
any new project for the house construction. 
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 ในป 2554 รายไดรวมเทากับ 1,602.74 ลานบาท โดยลดลง 1,754.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -52.26 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปที่แลว 3,357.43 ลานบาท ซึ่งการท่ีรายไดลดลง เนื่องจากในปที่แลวบริษัทโอนกรรมสิทธิ์และรับรูรายไดของคอนโดมิเนียม 
แถวอโศกและแถวสุทธิสารซึ่งโอนเกือบครบทั้งโครงการแลว 

ตารางรับรูรายไดในป 2554 และป 2553 ของบริษัท โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย 

รายได 

ป 2554 ป 2553 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คอนโดมิเนียม 634 42 2,551 77 

ทาวนเฮาส 894 58 779 23 

บานเดี่ยว 6 - - - 

รวม 1,534 100 3,330 100 

n อัตรากำไรขั้นตน 

 ในป 2554 บริษัทมีอัตรากำไรข้ันตนเทากับรอยละ 37.48 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.13 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 รอยละ 34.35 
เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีการปรับปรุงตนทุนของโครงการเกาที่ปดโครงการ 

n คาใชจายในการขาย 

 ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ 201.20 ลานบาท โดยลดลง 100.68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -33.35 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่แลว 301.88 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดลดการทำโฆษณาผานทางโทรทัศน แตเนนโฆษณาผานทางอินเทอร
เน็ตแทน เพราะสามารถทำใหบริษัทเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดดีขึ้น 

n ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ในป 2554 บริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 39.26 ลานบาท โดยลดลง 98.88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -71.58 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่แลว มีภาษีเงินไดนิติบุคคล 138.14 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลง บริษัทจึงมี
ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีลดลงดวย 

n อัตรากำไรสุทธิ 

 ในป 2554 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 4.74 โดยลดลงรอยละ -8.01 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 รอยละ 12.75 
เนื่องจากในปนี้บริษัทมีกำไรสุทธิเทากับ 76.00 ลานบาท แตปที่แลวมีกำไรสุทธิเทากับ 427.95 ลานบาท 

n ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดำเนินงานในอนาคต 

 เนื่องจากปญหาอุทกภัยรุนแรงในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในชวงปลายป 2554 สงผลใหเกิดภาวะหยุดชะงักของตลาดท่ีอยูอาศัยไป
จนถึงไตรมาสแรกของป 2555 โดยภายหลังน้ำลดจะเปนชวงเวลาของการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยเปนหลัก ความตองการ
สินเชื่อเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยนาจะมีมาก แตความตองการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยูอาศัยใหมจะลดลงเพราะมีการชะลอการขอโอน
กรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 
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 For the year 2011, the total revenue was in the amount of Baht 1,602.74 million, decreased by Baht 1,754.69 
million or -52.26%, compared to Baht 3,357.43 million in last year. Which the revenue was down due to last 
year the company transferred and recognized revenue of condominium units at Asoke and Sutthisan which 
transferred almost entire projects. 

 
Table: Recognized Revenue of Company in 2011 and 2010, separated by type of real estate 

 
Revenue  

Year 2011 Year 2010 

Million Baht Percent Million Baht Percent 

Condominium 634 42 2,551 77 

Townhouse 894 58 779 23 

Single Detached House 6 - - - 

Total 1,534 100 3,330 100 

n Gross Profit Margin 

 In 2011, the company had gross profit margin at 37.48% of total sales revenue, increased by 3.13% compared 
to 34.35% in year 2010 due to the company adjusted cost of old projects which closed in year 2011. 

n Selling Expenses 

 In 2011, Selling Expenses was in amount Baht 201.20 million, decreased by Baht 100.68 million or -33.35%, 
compared to Baht 301.88 million in last year due to the changed of advertising approach from mass media to 
internet. This makes the company reach the target group directly. 

n Corporate income tax 

 In 2011, Corporate income tax was in amount Baht 39.26 million, decreased by Baht 98.88 million or  
-71.58 %, compared to Baht 138.14 million in last year due to the Company had profit from operations 
decreased, relating to the decrease of corporate income tax. 

n Net Profit Margin 

 In 2011, the company had net profit margin at 4.74 %, decreased by -8.01%, compared to 12.75 % in last 
year. Due to the company had net profit Baht 76.00 million in this year but had net profit Baht 427.95 million 
in last year.  

n Important factor which may result to the operation in the future 

 Because of Inundation violence in Bangkok and Metropolitan area in forth quarter of year 2011 resulted in a 
stop condition of the housing market through the first quarter of year 2012. After this situation passed, the 
citizen will be renovated housing. The demand ‘s renovating home loan is more than demand’s the buying a 
new home loan because of slow down the transferring the land title deeds and constructions. 



162

 อยางไรก็ตาม ตลาดท่ีอยูอาศัยอาจเริ่มปรับตัวดีขึ้นไดเล็กนอยในชวงไตรมาส 2 และหากสามารถผานพนชวงกลางปไปได 
โดยไมมีปจจัยเสี่ยงและความทาทายทั้งเรื่องอุทกภัย เศรษฐกิจ และการเมืองแลว ตลาดท่ีอยูอาศัยนาจะดีขึ้นตอเน่ืองในชวงครึ่ง
หลังของป 2555 

 
4) ฐานะการเงิน 

4.1 สินทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวนท้ังสิ้น 5,730.73 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้น 218.03 ลานบาท หรือรอยละ 
3.96 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553 จำนวน 5,512.70 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ระหวางกอสรางเพ่ือใหเชา เนื่องจากในปนี้บริษัทมีการกอสราง Community Mall เพื่อใหเชาในยานสุขุมวิท 77 ซึ่ง 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยของบริษัทท่ีสำคัญมีดังนี้: 

n เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 87.24 ลานบาท โดยลดลง 25.03 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ -22.29 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553 เทากับ 112.27 ลานบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6) 
เนื่องจากปนี้บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินโครงการบริเวณดอนเมืองและบางนา 

n ตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเทากับ 4,907.77 ลานบาท โดยลดลง 
177.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ -3.50 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 เทากับ 5,085.69 ลานบาท เนื่องจากในปนี้ 
บริษัทมีการจัดประเภทรายการใหมสำหรับที่ดินของ Community Mall ไปแสดงรายการเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อ 
การลงทุนระหวางกอสรางเพื่อใหเชา 

n เงินมัดจำคาที่ดิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินมัดจำคาที่ดินเทากับ 140.00 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 114.00 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 100 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553 เทากับ 26.00 ลานบาท เนื่องจากในปนี้บริษัทไดจายมัดจำคาซื้อที่ดินโครงการ
เดอะ คัลเลอร พรี่เม่ียม บางนา จำนวน 120.00 ลานบาท และเขาทำสัญญารวมพัฒนาพื้นที่กับสมาคมศิษยเกา
สหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมป (AUA) ในฐานะผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขาลงทุนบนท่ีดินของสำนักงานพระคลัง
ขางที่จำนวน 20.00 ลานบาท 

n อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สำคัญ 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยสำหรับ ป 2554 ลดลงจากป 2553 จากรอยละ 2.81 เปนรอยละ 10.88 ทั้งนี้เปนไปตาม
กำไรสุทธิที่ลดลง เนื่องจากในปนี้บริษัทมีรายไดลดลงเนื่องจากในปที่แลวบริษัทโอนกรรมสิทธิ์และรับรูรายไดของ 
คอนโดมิเนียม แถวอโศกและแถวสุทธิสารซ่ึงโอนเกือบครบทั้งโครงการแลว 
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 However, housing market had slightly increased in the second quarter of year 2012 and if these passed the 
middle year 2012 without risk factors and challenges both flood, economy and politics, housing market 
would be better continued in the second half of year 2012. 

 
4) Financial Status 

4.1 Assets 

 Total Assets as at December 31, 2011, accounted for Baht 5,730.73 million, increased by Baht 218.03 
million or 3.96% compared with Baht 5,512.70 million in 2010.  The Increase was mainly based on 
Investment properties for rent under construction due to this year the Company has been building 
Community Mall for rent in Sukhumvit 77. Major change in company assets are as follows: 

n Cash and cash equivalents 

 Cash and cash equivalents as at December 31, 2011, accounted for Baht 87.24 million, decreased by 
Baht 25.03 million or -22.29% compared with Baht 112.27 million in year 2010(please see Notes to 
Financial Statement No. 6) due to the Company had invested in land along Donmuang and Bangna area 
in this year. 

n Real estate projects development costs  

 Real estate projects development costs as at December 31, 2011 was Baht 4,907.77 million, decreased 
by Baht 177.92 million or -3.50 % compared with Baht 5,085.69 million in year 2010. Due to this year 
the Company had classified land of the Community Mall to present in  Investment properties for rent 
under construction. 

n Deposit in land 

 Deposit in land as at December 31, 2011 was Baht 140.00 million, increased by Baht 114.00 million or 
100% compared with Baht 26 million in year 2010. Due to this year the Company had paid deposit in 
land for The Colors Premium Bangna amount of Baht 120.00 million and acknowledged the contract 
between American University Alumni Association (AUA) and the Company as an investor on the land 
of the Privy Purse Office amount of Baht 20.00 million 

n Efficiency Ratios 

 Return on Assets and Return on Fixed Assets decreased from 10.88 % in 2010 to 2.81% in year 2011.  
As a result from decrease in net profit due to last year the company transferred and recognized revenue 
of condominium units at Asoke and Sutthisan which transferred almost entire projects. 
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4.2 สภาพคลอง 

n กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

 ในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดำเนินงานเทากับ -60.02 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 บริษัทมีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเทากับ 51.69 ลานบาท สาเหตุหลักที่ทำใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง
เนื่องมาจากในปนี้บริษัทจายมัดจำคาซื้อที่ดินโครงการเดอะ คัลเลอร พรี่เมี่ยม บางนา จำนวน 120.00 ลานบาท และเขา
ทำสัญญารวมพัฒนาพื้นท่ีกับสมาคมศิษยเกาสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมป (AUA) ในฐานะผูไดรับการคัดเลือกให
เปนผูเขาลงทุนบนที่ดินของสำนักงานพระคลังขางที่จำนวน 20.00 ลานบาท 

n กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุน ป 2554 เทากับ -137.94 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไป
ในกิจกรรมการลงทุน -10.14 ลานบาท  สาเหตุหลักที่ทำใหกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทนำ
เงินไปฝากบัญชีเพื่อนำไปใชเปนหลักประกันเพื่อออกหนังสือค้ำประกันคาสาธารณูปโภคและนำไปใชเปนหลักประกันให
กับธนาคารสำหรับวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินและเงินเบกิเกินบัญชีธนาคาร  

n กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2554 เทากับ 172.92 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน -95.58 ลานบาท สาเหตุหลักที่ทำใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมี 
การเปดโครงการใหมประเภททาวนเฮาส 3 โครงการ และประเภทคอนโดอีก 2 โครงการ ทำใหตองกูเงินมาสนับสนุน
โครงการดังกลาว 

n อัตราสวนสภาพคลอง  

 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มข้ึนจาก 3.50 เทา ในป 2553 เปน 4.17 เทา ในป 2554 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 
264.58 ลานบาท หรือรอยละ -17.56 ซึ่งประกอบดวยรายการหลักๆ คือ บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและกูระยะสั้น
จากสถาบันการเงินลดลง 375.02 ลานบาท เนื่องจากในปนี้บริษัทไดเปลี่ยนสภาพต๋ัวสัญญาใชเงินเปนเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน แตบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลงเพียง 92.57 ลานบาท หรือ รอยละ -1.76 

4.3 หนี้สินและแหลงที่มาของเงินทุน 

 หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 3,306.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จำนวน 148.34 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 4.70 โดยหนี้สินสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อจายคาที่ดิน และคาพัฒนาที่ดินใน
โครงการตางๆ ซึ่งค้ำประกันการกูยืมดวยการจดจำนองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของแตละโครงการท่ีเสนอกู ทั้งนี้ บริษัทไมมี
หนี้สินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ จึงไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดของเงินกู
ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 
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4.2 Liquidity 

n Cash Flows from Operating Activities 

 Cash flows use in operating activities at end of year 2011 was equal to Baht -60.02 million. Compared 
with year 2010, the company had cash flows from operating activities equal to Baht 51.69 million.  The 
main reason of decrease balance because  this year the Company had paid deposit in land for The Colors 
Premium Bangna amount of Baht 120.00 million and acknowledged the contract between American 
University Alumni Association (AUA) and the Company as an investor on the land of the Privy Purse 
Office amount of Baht 20.00 million. 

n Cash Flows from Investing Activities 

 Cash flow used in investing activities of year 2011 was Baht -137.94 million whereas Baht -10.14 
million in year 2010 the mainly due to the company used of saving deposits as collateral for the banks to 
issue the letter of guarantee, promissory notes and bank overdrafts. 

n Cash Flows from Financing Activities 

 Cash flows from financing activities of year 2011 was Baht 172.92 million whereas Baht -95.58 million 
in year 2010. Increase in Cash flows from financing activities the mainly due to the Company has 
launched the new projects dividing into 3 townhouse and 2 condominium projects. As a result, the 
company borrowed loan to support these projects. 

n Liquidity ratio 

 Liquidity Ratio increased from 3.50 times in 2010 to 4.17 times in 2011 due to decrease in current 
liability in amount of Baht 264.58  million or -17.56 % which consisted of main transactions as follows:  
the company had Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions decreased amount 
Baht 375.02 million because this year the Company has converted promissory note to the long-term loan 
from financial institutions , but the company has current assets decreased only 92.57 million or -1.76%. 

4.3 Liabilities and Source of Funds 

 Total Liabilities as at December 31, 2011 amount of Baht 3,306.79  million, increased from total liabilities 
as end of year 2010 by Baht 148.34 million or 4.70 %.  This was mainly the long-term loan from financial 
institutions for land and land development mortgaged by the land of such projects as collateral.  The 
company has no foreign exchange liabilities, the company has no exposure to foreign exchange rate 
fluctuation.  Detail of loan from financial institutions as of December 31, 2011 are as follows: 



166

ประเภทเงินกูยืม 
มูลคาการกูยืม 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบ้ีย/ 
คาธรรมเนียม 

ระยะเวลา 
ครบกำหนด 

หลักประกัน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (O/D) 107.5 MOR ตอป และดอกเบ้ียเงิน
ฝากออมทรัพย +  
อัตราคงท่ีตอป 

ไมมีกำหนด เงินฝากออมทรัพย 
ของบริษัทและของกรรมการ

ทานหนึ่ง 

เงินกูยืมระยะสั้น (P/N) 536.9 MOR ตอป และดอกเบ้ียเงิน 
ฝากออมทรัพย /  

ประจำ + อัตราคงท่ีตอป 

ภายใน 90 หรือ 
180 วันนับจาก 
วันที่ออกต๋ัว 

เงินฝากออมทรัพย 
ของบริษัทและของกรรมการ

ทานหนึ่ง และที่ดิน 
และสิ่งปลูกสรางใน 
โครงการตางๆ 

เงินกูยืมระยะยาว 2,232.4 MLR, MLR บวก / ลบ อัตรา
คงที่ตอป และ  

SPRL-อัตราคงท่ีตอป 

ตามสัญญาจนถึง 
ป 2560 

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ในโครงการตางๆ 

n เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจากป 2553 จำนวน 375.02 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ -36.79 และเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากป 2553 จำนวน 704.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.16 
เนื่องจากในปนี้บริษัทไดเปลี่ยนสภาพตั๋วสัญญาใชเงินเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และมีการกูยืมเงินสำหรับ
โครง การใหมประเภททาวนเฮาส 3 โครงการ และประเภทคอนโดอีก 2 โครงการ 

n อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงินที่สำคัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 1.34 เทาในป 2553 เปน 1.36 เทา 
ในป 2554 และมีอัตราสวนหนี้สินธนาคารตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 1.08 เทาในป 2553 เปน 1.19 เทา ในป  
2554 เนื่องจากในปนี้บริษัทมีการเปดโครงการใหมประเภททาวนเฮาส 3 โครงการ และประเภทคอนโดอีก 2 โครงการ 
ทำใหตองกูเงินมาสนับสนุนโครงการดังกลาว 
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Loan Type 
Amount 
(Million 

Baht) 

Interest rate / Fees 
(%) Due Date Collateral 

Bank Overdraft (O/D) 107.5 MOR, Saving deposits 
rate + Fixed rate  

per annum 

No due date Company deposits, 
A Director deposits 

Short-term Loans (P/N) 536.9 MOR, 
Saving/ Fixed deposits 

rate + Fixed rate  
per annum 

Within 90 days and 
180 days after 
issuing date 

Company deposits, 
A Director deposits, 

Project lands and 
construction 

Long-term Loans 2,232.4 MLR and MLR +/- 
Fixed rate per annum, 

SPRL- Fixed rate 
per annum 

As per loan 
agreements-- until 

Year 2017 

Project lands and 
construction 

n Loans from Financial Institutions 

 Bank overdraft and short-term loan as at December 31, 2011 decreased from year 2010 by Baht 375.02 
million or -36.79 %, while long-term loan increased from 2010 by Baht 704.99 million or 46.16 % due 
to this year the Company has converted promissory note to the long-term loan from financial institutions 
and the new loan from the new projects dividing into 3 townhouse and 2 condominium projects. 

n Financial Policy Ratios 

 The company’s Debt-to-Equity ratio as at December 31, 2011 increased from year 2010 by 1.34 times to 
1.36 times in year 2011. Bank-Debt-to-Equity ratio increased from year 2010 by 1.08 times to 1.19 
times in year 2011 due to the Company has launched the new projects dividing into 3 townhouse and 2 
condominium projects. 
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสำนักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบป 2552 ถึงป 2554 มีดังนี้ 

(หนวย : บาท) 

รายละเอียด ป 2554 ป 2553 ป 2552 

สำนักงานสอบบัญชี: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด    

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) 1,550,000 1,550,000 1,550,000 

บริษัทยอย 900,000 850,000 850,000 

รวม 2,450,000 2,400,000 2,400,000 

2) คาบริการอื่น  

 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
และสำนักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบป 2551 ถึง 2554 
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Auditors’ Remuneration  
1) Audit fee 

 In during the year 2008 - 2011, the Company and subsidiary paid to the audit firm and/or its related parties as 
follows: 

(Unit: Baht) 

Description Year 2011 Year 2010 Year 2009 

Auditor: KPMG Phoomchai Audit Ltd.    

Areeya Property PCL. 1,550,000 1,550,000 1,550,000 

Subsidiary companies 900,000 850,000 850,000 

Total 2,450,000 2,400,000 2,400,000 

 

2) Non-audit fee 

 In during the year 2008 - 2011, the Company and subsidiary did not have any services from audit firm and/or 
its related parties. 
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คณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท 
ที่ปรากฎในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฎิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป 
 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี และดำรงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยาง 
มีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินตลอดจนเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตหรือ 
การดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ  
 
งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4098 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูล
และเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบ
บัญชีไดปรากฎในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 
 
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยาง 
มีเหตุผลไดวางบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
มีความเชื่อถือได โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  
 
 
 
 
 
 
นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 
 

ALL THINGS CONSIDERED  
BOARD OF DIRECTORS' 
RESPONSIBILITY FOR  
FINANCIAL REPORTING 

....................................
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน  



171

The Board of Directors of Areeya Property Public Co., Ltd. is responsible for financial statements and consolidated 
financial statements presented in this annual report.  The aforementioned financial statements are prepared in 
accordance with generally accepted accounting principles, using careful judgment and the best estimations.  
Important information is adequately and transparently disclosed in the notes to financial statements for the 
company’s shareholders and investors. 
 
The Board of Directors has provided and maintained efficient internal controls to ensure that accounting records 
are accurate, reliable and adequate to protect its assets that may be presented in order to prevent fraud or materially 
irregular operations. 
 
The financial statements of the company and the consolidated financial statements of the company have been 
examined by external auditor, KPMG Phoomchai Audit Ltd.  To conduct the audits and express an opinion in 
accordance with generally accepted auditing standards, the auditor was provided with all of the company’s records 
and related data as requested.  The auditors’ opinion is presented in the auditors’ report as part of this annual report. 
 
The Board of Directors is satisfied that an efficient internal audit control is rendered credibility and reliability to 
financial statements of Areeya Property Public Co., Ltd. And its consolidated financial statements for the year 
ended December 31, 2011.  The Board of Directors also believed that all these financial statements have been 
prepared in accordance with generally accepted accounting principles and related regulations. 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Wisit Laohapoonrungsee 
Chairman and Chief Executive Officer 
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เสนอ ผูถือหุนบริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของบริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด 
(มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน 
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไมการตรวจสอบรวมถึงการ 
ใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน งบการเงิน การประเมินความเหมาะสม 
ของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจน 
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่
เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะ 
บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 3 กิจการไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
ไดปรับปรุงใหมแลว 
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
 

THE FINAL CHECK 
AUDITOR’S REPORT
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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To the shareholders of Areeya Property Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated and separate statements of fi nancial position as at 31 December 
2011 and 2010, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash fl ows for the years 
then ended of Areeya Property Public Company Limited and its subsidiaries, and of Areeya Property Public Com-
pany Limited, respectively. The Company’s management is responsible for the correctness and completeness of 
information presented in these fi nancial statements. My responsibility is to express an opinion on these fi nancial 
statements based on my audits.

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standards require that 
I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the fi nancial statements are free of 
material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements.  An audit also includes assessing the accounting principles used and 
signifi cant estimates made by management, as well as evaluating the overall fi nancial statement presentation.
I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the consolidated and separate fi nancial statements referred to above present fairly, in all material 
respects, the fi nancial positions as at 31 December 2011 and 2010 and the results of operations and cash fl ows
for the years then ended of Areeya Property Public Company Limited and its subsidiaries, and of Areeya Property 
Public Company Limited, respectively, in accordance with Financial Reporting Standards.

As explained in notes 2 and 3 to the financial statements, with effect from 1 January 2011 the Company 
has adopted certain new and revised fi nancial reporting standards.  The consolidated and separate fi nancial statements 
for the year ended 31 December 2010 have been restated accordingly.

(Vannaporn Jongperadechanon)
Certifi ed Public Accountant
Registration No. 4098

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok 
29 February 2012
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STATEMENTS OF FINANCIAL 
POSITION
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

 (บาท) 
สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  6 87,237,016 112,266,876 47,433,019 60,854,378 

ลูกหนี้การคา 5,7 2,860,930 1,831,545 1,443,893 13,896,407 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 5, 8, 31(ง) 4,907,768,041 5,085,691,637 4,204,742,837 4,376,142,638 

เงินมัดจำคาที่ดิน 9, 31(จ) 140,000,000 26,000,000 140,000,000 26,000,000 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - 119,154,041 341,620,961 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10 38,936,086 43,585,025 24,618,922 30,260,984 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  5,176,802,073 5,269,375,083 4,537,392,712 4,848,775,368 

      

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่ใชค้ำประกัน 34 183,928,229 93,557,856 175,748,611 67,651,832 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 1, 11 - - 300,999,539 300,999,539 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ระหวาง 
   กอสรางเพ่ือใหเชา 12,15 196,915,107 - 194,806,975 - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 157,637,080 142,724,925 110,492,072 98,308,365 

สินทรัพยไมมีตัวตน 14 1,799,185 1,213,771 1,485,220 837,020 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  13,645,179 5,823,981 12,359,526 4,202,958 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   553,924,780 243,320,533 795,891,943 471,999,714 

      

รวมสินทรัพย  5,730,726,853 5,512,695,616 5,333,284,655 5,320,775,082 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at 31 December 2011 and 2010 

 
Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 
(Restated) 

2011 2010 
(Restated) 

 (in Baht) 
Assets      
Current assets      
Cash and cash equivalents 6 87,237,016 112,266,876 47,433,019 60,854,378 
Trade accounts receivable  5,7 2,860,930 1,831,545 1,443,893 13,896,407 
Real estate projects under development 5, 8, 31(d) 4,907,768,041 5,085,691,637 4,204,742,837 4,376,142,638 
Deposits for land 9, 31(e) 140,000,000 26,000,000 140,000,000 26,000,000 
Other receivables - related parties 5 - - 119,154,041 341,620,961 
Other current assets 10 38,936,086 43,585,025 24,618,922 30,260,984 
Total current assets  5,176,802,073 5,269,375,083 4,537,392,712 4,848,775,368 
      
Non-current assets      
Deposits at banks used as collateral 34 183,928,229 93,557,856 175,748,611 67,651,832 
Investments in subsidiaries  1, 11 - - 300,999,539 300,999,539 
Investment properties       
 for rent under construction 12, 15 196,915,107 - 194,806,975 - 
Property, plant and equipment 13 157,637,080 142,724,925 110,492,072 98,308,365 
Intangible assets 14 1,799,185 1,213,771 1,485,220 837,020 
Other non-current assets  13,645,179 5,823,981 12,359,526 4,202,958 
Total non-current assets  553,924,780 243,320,533 795,891,943 471,999,714 
      
Total assets  5,730,726,853 5,512,695,616 5,333,284,655 5,320,775,082 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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STATEMENTS OF FINANCIAL 
POSITION
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

 (บาท) 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 
 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 644,394,068 1,019,419,038 582,686,162 962,741,361 

เจาหนี้การคา 5,16 119,575,058 165,559,957 174,550,862 227,038,697 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ 
 ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 15 291,389,563 3,717,150 291,389,563 3,717,150 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึง 
 กำหนดชำระภายในหนึ่งป 15 14,874,836 11,266,827 7,450,873 6,600,277 

เงินประกนัการกอสราง ที่ถึงกำหนด 
 ชำระภายในหน่ึงป  31,212,960 39,333,635 30,773,868 38,065,971 

คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได 7 40,793,403 65,049,923 40,473,403 63,717,223 

ภาษีเงินไดคางจาย  4,874,013 34,518,147 - 30,607,831 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,17 95,140,681 167,965,429 373,702,394 359,080,180 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,242,254,582 1,506,830,106 1,501,027,125 1,691,568,690 
      
หนี้สินไมหมุนเวียน      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  15 1,940,985,290 1,523,669,114 1,585,468,307 1,338,802,314 

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย 5,15 - - 9,700,000 9,700,000 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  15 36,223,952 27,702,286 11,491,262 10,064,876 

เงินประกันการกอสราง 5 - - 954,827 42,862,526 

เงนิรับคาสวนกลาง  49,220,023 46,720,413 32,391,285 32,120,868 

เงินประกันสาธารณูปโภค  10,197,737 36,922,465 10,197,738 36,922,465 

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 18 8,007,115 - 7,110,336 - 

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 33 19,900,000 16,600,000 19,900,000 16,600,000 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  2,064,534,117 1,651,614,278 1,677,213,755 1,487,073,049 
      
รวมหนี้สิน  3,306,788,699 3,158,444,384 3,178,240,880 3,178,641,739 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at 31 December 2011 and 2010 

 
Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 
(Restated) 

2011 2010 
(Restated) 

 (in Baht) 
Liabilities and equity      
Current liabilities      
Bank overdrafts and short-term  
 loans from financial institutions 15 644,394,068 1,019,419,038 582,686,162 962,741,361 
Trade accounts payable 5,16 119,575,058 165,559,957 174,550,862 227,038,697 
Current portion of long-term loans 
 from financial institutions 15 291,389,563 3,717,150 291,389,563 3,717,150 
Current portion of finance lease  
 liabilities  15 14,874,836 11,266,827 7,450,873 6,600,277 
Current portion of construction  
 retentions  31,212,960 39,333,635 30,773,868 38,065,971 
Unrecognised income on  
 installments due 7 40,793,403 65,049,923 40,473,403 63,717,223 
Income tax payable  4,874,013 34,518,147 - 30,607,831 
Other current liabilities 5,17 95,140,681 167,965,429 373,702,394 359,080,180 
Total current liabilities  1,242,254,582 1,506,830,106 1,501,027,125 1,691,568,690 
      
Non-current liabilities      
Long-term loans from financial  
 institutions 15 1,940,985,290 1,523,669,114 1,585,468,307 1,338,802,314 
Long-term loans from subsidiary 5,15 - - 9,700,000 9,700,000 
Finance lease liabilities 15 36,223,952 27,702,286 11,491,262 10,064,876 
Construction retentions 5 - - 954,827 42,862,526 
Receipt for common expense 
 - juristic person  49,220,023 46,720,413 32,391,285 32,120,868 
Utilities guarantee  10,197,737 36,922,465 10,197,738 36,922,465 
Employee benefit obligations 18 8,007,115 - 7,110,336 - 
Provision for litigation 33 19,900,000 16,600,000 19,900,000 16,600,000 
Total non-current liabilities  2,064,534,117 1,651,614,278 1,677,213,755 1,487,073,049 
      
Total liabilities  3,306,788,699 3,158,444,384 3,178,240,880 3,178,641,739 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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STATEMENTS OF FINANCIAL 
POSITION 
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

 (บาท) 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

สวนของผูถือหุน      

ทุนเรือนหุน 19     

 ทุนจดทะเบียน  949,600,000 949,600,000 949,600,000 949,600,000 

 ทุนที่ออกและชำระแลว   758,000,000 758,000,000 758,000,000 758,000,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 524,909,894 524,909,894 524,909,894 524,909,894 

กำไรสะสม      

 จัดสรรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 20 51,842,600 50,889,000 51,842,600 50,889,000 

 ยังไมไดจัดสรร  1,089,185,660 1,020,452,338 820,291,281 808,334,449 

รวมสวนของผูถอืหุน  2,423,938,154 2,354,251,232 2,155,043,775 2,142,133,343 

      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  5,730,726,853 5,512,695,616 5,333,284,655 5,320,775,082 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at 31 December 2011 and 2010 

 

Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 
(Restated) 

2011 2010 
(Restated) 

 (in Baht) 

Liabilities and equity      

Equity      

Share capital 19     

 Authorised share capital  949,600,000 949,600,000 949,600,000 949,600,000 

 Issued and paid-up share capital   758,000,000 758,000,000 758,000,000 758,000,000 

Share premium 20 524,909,894 524,909,894 524,909,894 524,909,894 

Retained earnings       

 Appropriated to legal reserve  20 51,842,600 50,889,000 51,842,600 50,889,000 

 Unappropriated  1,089,185,660 1,020,452,338 820,291,281 808,334,449 

Total equity   2,423,938,154 2,354,251,232 2,155,043,775 2,142,133,343 

      

Total liabilities and equity  5,730,726,853 5,512,695,616 5,333,284,655 5,320,775,082 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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STATEMENTS OF 
COMPREHENSIVE INCOME
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

2554 2553 
(ปรับปรุงใหม) 

 (บาท) 
การดำเนินงานตอเนื่อง  

รายได 5 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  1,534,402,808 3,329,818,183 1,115,691,533 2,891,982,283

รายไดจากการรับจางสรางบานและขาย 
 วัสดุกอสราง  12,485,037 4,278,080 1,560,940 11,996,045

รายไดอื่น 22 55,856,358 23,332,865 41,022,475 11,721,246

รวมรายได  1,602,744,203 3,357,429,128 1,158,274,948 2,915,699,574
  
คาใชจาย   
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  954,931,767 2,175,672,116 720,505,921 2,009,320,701

ตนทนุรบัจางสรางบานและขายวัสดุกอสราง  12,160,584 13,320,777 1,537,942 9,445,805

คาใชจายในการขาย 23 201,199,123 301,875,719 151,804,432 224,575,979

คาใชจายในการบริหาร 24 276,348,480 276,193,444 217,814,634 228,526,345

ตนทุนทางการเงิน 5,27 42,844,443 24,278,369 34,991,575 22,555,857

รวมคาใชจาย  1,487,484,397 2,791,340,425 1,126,654,504 2,494,424,687
  
กำไรกอนภาษีเงินไดจากการดำเนินงาน 
 ตอเนื่อง  115,259,806 566,088,703 31,620,444 421,274,887

ภาษีเงินได 28 (39,258,223) (138,138,044) (12,550,452) (101,806,047)
  
กำไรสำหรับป  76,001,583 427,950,659 19,069,992 319,468,840
  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิ 
 จากภาษี  - - - -

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  76,001,583 427,950,659 19,069,992 319,468,840
  
กำไรตอหุน  29 
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.10 0.56 0.03 0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2011 and 2010 

 

Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 
(Restated) 

2011 2010 
(Restated) 

 (in Baht) 

Continuing operations  
Income 5 
Revenue from sales of real estate  1,534,402,808 3,329,818,183 1,115,691,533 2,891,982,283
Service income from house 
 construction and sales of  
 construction materials  12,485,037 4,278,080 1,560,940 11,996,045
Other income 22 55,856,358 23,332,865 41,022,475 11,721,246
Total income  1,602,744,203 3,357,429,128 1,158,274,948 2,915,699,574
  
Expenses  
Cost of sales of real estate  954,931,767 2,175,672,116 720,505,921 2,009,320,701
Cost of service from house  
 construction and cost of 
 construction materials  12,160,584 13,320,777 1,537,942 9,445,805
Selling expenses 23 201,199,123 301,875,719 151,804,432 224,575,979
Administrative expenses 24 276,348,480 276,193,444 217,814,634 228,526,345
Finance costs 5,27 42,844,443 24,278,369 34,991,575 22,555,857

Total expenses  1,487,484,397 2,791,340,425 1,126,654,504 2,494,424,687
  
Profit before income tax expense 
 from continuing operations  115,259,806 566,088,703 31,620,444 421,274,887
Income tax expense 28 (39,258,223) (138,138,044) (12,550,452) (101,806,047)
  
Profit for the year  76,001,583 427,950,659 19,069,992 319,468,840
  
Other comprehensive income for 
 the year, net of income tax  - - - -
Total comprehensive income for  
 the year  76,001,583 427,950,659 19,069,992 319,468,840
  
Earnings per share  29 
Basic earnings per share (in Baht)  0.10 0.56 0.03 0.42

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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STATEMENTS OF CHANGES 
IN EQUITY
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 งบการเงินรวม 

 

ทุนเรือนหุนที่ออก 
และชำระแลว สวนเกินมูลคาหุน 

กำไรสะสม 

รวมสวน 
ของผูถือหุน 

หมายเหตุ สำรอง 
ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 

 (บาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2553  758,000,000 524,909,894 34,915,000 608,475,679 1,926,300,573

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  

กำไรสำหรับป  - - - 427,950,659 427,950,659

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 427,950,659 427,950,659

โอนไปสำรองตามกฎหมาย 20 - - 15,974,000 (15,974,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553  758,000,000 524,909,894 50,889,000 1,020,452,338 2,354,251,232

  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554  
 ตามทีร่ายงานในปกอน  758,000,000 524,909,894 50,889,000 1,020,452,338 2,354,251,232

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
 นโยบายการบัญชี 3 - - - (6,314,661) (6,314,661)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554  
 ปรบัปรงุใหม  758,000,000 524,909,894 50,889,000 1,014,137,677 2,347,936,571
  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  
กำไรสำหรับป  - - - 76,001,583 76,001,583

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 76,001,583 76,001,583
  
โอนไปสำรองตามกฎหมาย 20 - - 953,600 (953,600) -
  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  758,000,000 524,909,894 51,842,600 1,089,185,660 2,423,938,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2011 and 2010 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
 

 

 Consolidated financial statements 

 Issued and  
paid-up 

share capital 
Share 

premium 

Retained earnings 

Total equity Note Legal reserve Unappropriated 

 (in Baht) 

Balance at 1 January 2010  758,000,000 524,909,894 34,915,000 608,475,679 1,926,300,573

Comprehensive income  
 for the year  

Profit for the year  - - - 427,950,659 427,950,659

Total comprehensive income  
 for the year  - - - 427,950,659 427,950,659

Transfer to legal reserve 20 - - 15,974,000 (15,974,000) -

Balance at 31 December 2010  758,000,000 524,909,894 50,889,000 1,020,452,338 2,354,251,232

  

Balance at 1 January 2011 -  
 as reported  758,000,000 524,909,894 34,915,000 608,475,679 1,926,300,573

Impact of changes in  
 accounting policies 3 - - - (6,314,661) (6,314,661)

Balance at 1 January 2011 -  
 restated  758,000,000 524,909,894 50,889,000 1,014,137,677 2,347,936,571
  
Comprehensive income for  
 the year  

Profit for the year  - - - 76,001,583 76,001,583

Total comprehensive  
 income for the year  - - - 76,001,583 76,001,583
  
Transfer to legal reserve 20 - - 953,600 (953,600) -
  
Balance at 31 December 2011  758,000,000 524,909,894 51,842,600 1,089,185,660 2,423,938,154
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STATEMENTS OF CHANGES 
IN EQUITY
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทุนเรือนหุนที่ออก 
และชำระแลว สวนเกินมูลคาหุน 

กำไรสะสม 

รวมสวนของ 
ผูถือหุน หมายเหตุ 

สำรอง 
ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 

 (บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  758,000,000 524,909,894 34,915,000 504,839,609 1,822,664,503

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  
กำไรสำหรับป  - - - 319,468,840 319,468,840

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 319,468,840 319,468,840

โอนไปสำรองตามกฎหมาย 20 - - 15,974,000 (15,974,000) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553  758,000,000 524,909,894 50,889,000 808,334,449 2,142,133,343

  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  

 ตามที่รายงานในปกอน  758,000,000 524,909,894 50,889,000 808,334,449 2,142,133,343

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
 นโยบายการบัญชี 3 - - - (6,159,560) (6,159,560)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  

 ปรับปรุงใหม  758,000,000 524,909,894 50,889,000 802,174,889 2,135,973,783

  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  
กำไรสำหรับป  - - - 19,069,992 19,069,992

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป  - - - 19,069,992 19,069,992

  
โอนไปสำรองตามกฎหมาย 20 - - 953,600 (953,600) -

  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  758,000,000 524,909,894 51,842,600 820,291,281 2,155,043,775

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



185185

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2011 and 2010 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
 

 

 Separate financial statements 
 Issued and  

paid-up 
share capital 

Share 
premium 

Retained earnings 

Total equity Note Legal reserve Unappropriated 
 (in Baht) 

Balance at 1 January 2010  758,000,000 524,909,894 34,915,000 504,839,609 1,822,664,503
Comprehensive income for  
 the year  
Profit for the year  - - - 319,468,840 319,468,840
Total comprehensive income  
 for the year  - - - 319,468,840 319,468,840
  
Transfer to legal reserve 20 - - 15,974,000 (15,974,000) -
  
Balance at 31 December 2010  758,000,000 524,909,894 50,889,000 808,334,449 2,142,133,343
  
Balance at 1 January 2011 -  
 as reported  758,000,000 524,909,894 50,889,000 808,334,449 2,142,133,343
Impact of changes in  
 accounting policies 3 - - - (6,159,560) (6,159,560)
Balance at 1 January 2011 -  
 restated  758,000,000 524,909,894 50,889,000 802,174,889 2,135,973,783
  
Comprehensive income for  
 the year  
Profit for the year  - - - 19,069,992 19,069,992
Total comprehensive income  
 for the year  - - - 19,069,992 19,069,992
  
Transfer to legal reserve 20 - - 953,600 (953,600) -
  
Balance at 31 December 2011  758,000,000 524,909,894 51,842,600 820,291,281 2,155,043,775
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STATEMENTS OF CASH FLOWS
งบกระแสเงินสด

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2011 2553 

 (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
กำไรสำหรับป 76,001,583 427,950,659 19,069,992 319,468,840
รายการปรับปรุง 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 37,543,583 39,803,530 14,332,291 14,191,034
ตนทุนทางการเงิน 42,844,443 24,278,369 34,991,575 22,555,857
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ : ลูกหนี้การคา 300,000 110,552 300,000 110,552
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ : อื่นๆ - 7,929,979 - 7,929,979
ประมาณการหนี้สินคดีฟองรอง 3,300,000 16,600,000 3,300,000 16,600,000
ขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 339,643 (849,730) 27,832 (1,448,668)
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน 
 บริษัทยอย - - - (1,103,852)
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 1,692,454 - 950,776 -
รายไดอื่นจากการยกเลิกสัญญา (31,421,220) - (31,421,220) -
ภาษีเงินได 39,258,223 138,138,044 12,550,452 101,806,047

 169,858,709 653,961,403 54,101,698 480,109,789
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน 
ลูกหนี้การคา (1,029,385) 34,813,473 12,452,514 12,036,124
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 127,899,284 (235,042,061) 112,839,868 (237,997,988)
เงินมัดจำคาที่ดิน (140,000,000) (26,000,000) (140,000,000) (26,000,000)
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 222,466,920 (230,531,373)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,516,258 93,603,727 5,509,382 76,129,389
สินทรัพยไมหมุนเวียน (7,821,198) 2,266,842 (8,156,569) (276,000)
เจาหนี้การคา (45,984,899) (75,091,600) (52,487,835) (40,766,677)
เงินประกันการกอสราง (8,120,675) 5,069,644 (49,199,801) 18,731,682
คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได 7,164,700 (238,318,400) 8,177,400 (236,465,540)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (73,372,339) 19,188,819 15,555,617 210,800,393
เงินรับคาสวนกลาง 2,499,609 (12,196,378) 270,416 (18,479,059)
เงินประกันสาธารณูปโภค (26,724,728) 11,787,318 (26,724,728) 11,787,318
จายภาษีเงินได (68,902,356) (182,352,539) (43,158,283) (141,967,192)
 
เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (60,017,020) 51,690,248 111,646,599 (122,889,134)

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

 (in Baht) 

Cash flows from operating activities 
Profit for the year 76,001,583 427,950,659 19,069,992 319,468,840
Adjustments for 
Depreciation and amortisation 37,543,583 39,803,530 14,332,291 14,191,034
Finance costs 42,844,443 24,278,369 34,991,575 22,555,857
Doubtful debts expense - accounts receivable 300,000 110,552 300,000 110,552
Doubtful debts expense - others - 7,929,979 - 7,929,979
Provision for litigation 3,300,000 16,600,000 3,300,000 16,600,000
Loss on disposal of property, plant and equipment 339,643 (849,730) 27,832 (1,448,668)
Reversal of impairment loss of investment  
 in subsidiary - - - (1,103,852)
Employee benefit obligations 1,692,454 - 950,776 -
Other income from cancellation contracts (31,421,220) - (31,421,220) -
Income tax expense 39,258,223 138,138,044 12,550,452 101,806,047
 169,858,709 653,961,403 54,101,698 480,109,789
Changes in operating assets and liabilities 
Trade accounts receivable  (1,029,385) 34,813,473 12,452,514 12,036,124
Real estate projects under development 127,899,284 (235,042,061) 112,839,868 (237,997,988)
Deposits for land (140,000,000) (26,000,000) (140,000,000) (26,000,000)
Other receivables - related companies - - 222,466,920 (230,531,373)
Other current assets 4,516,258 93,603,727 5,509,382 76,129,389
Other non-current assets (7,821,198) 2,266,842 (8,156,569) (276,000)
Trade accounts payable (45,984,899) (75,091,600) (52,487,835) (40,766,677)
Construction retentions (8,120,675) 5,069,644 (49,199,801) 18,731,682
Unrecognised income on installments due 7,164,700 (238,318,400) 8,177,400 (236,465,540)
Other current liabilities (73,372,339) 19,188,819 15,555,617 210,800,393
Receipt for common expense - juristic person 2,499,609 (12,196,378) 270,416 (18,479,059)
Utilities guarantee (26,724,728) 11,787,318 (26,724,728) 11,787,318
Income tax paid (68,902,356) (182,352,539) (43,158,283) (141,967,192)
 
Net cash provided by (used in) operating 
 activities (60,017,020) 51,690,248 111,646,599 (122,889,134)

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2011 and 2010 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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STATEMENTS OF CASH FLOWS
งบกระแสเงินสด

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารที่ใชค้ำประกันลดลง (เพิ่มข้ึน) (90,370,373) 5,528,602 (108,096,779) 20,870,010

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - (999,940)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกอสราง 
 เพื่อใหเชา (18,696,852) - (16,588,719) -

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (28,186,623) (16,628,260) (16,712,668) (11,922,930)

จำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 454,750 1,448,598 - 1,448,598

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,136,492) (487,706) (1,044,151) (475,615)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (137,935,590) (10,138,766) (142,442,317) 8,920,123
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จายตนทุนทางการเงิน (144,490,796) (125,590,856) (129,583,301) (106,260,906)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 
 จากสถาบันการเงิน 3,908,871,340 4,366,397,588 3,277,113,691 3,902,935,911

ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (4,283,896,309) (3,587,126,442) (3,657,168,890) (3,165,466,052)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,092,100,435 1,865,011,137 1,598,180,952 1,592,092,638
 
ชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,387,111,845) (2,606,726,514) (1,063,842,545) (2,152,360,714)

จายชำระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (12,550,075) (7,541,330) (7,325,548) (4,916,667)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 172,922,750 (95,576,417) 17,374,359 66,024,210
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง สุทธิ (25,029,860) (54,024,935) (13,421,359) (47,944,801)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 112,266,876 166,291,811 60,854,378 108,799,179

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 87,237,016 112,266,876 47,433,019 60,854,378
     
รายการที่ไมใชเงินสด 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทและบริษัทซื้ออุปกรณและรถยนตในราคาทุนจำนวน 24.6 ลานบาท และ  
9.6 ลานบาท ตามลำดับ (2553: 20.7 ลานบาท และ 9.2 ลานบาท ตามลำดับ) โดยการทำสัญญาเชาการเงิน 

 

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 2011 2010 2011 2010 
 (in Baht) 
Cash flows from investing activities 
Decrease (increase) in deposits at banks used  
 as collateral (90,370,373) 5,528,602 (108,096,779) 20,870,010
Investments in subsidiaries - - - (999,940)
Investment properties for rent under  
 construction (18,696,852) - (16,588,719) -
Purchases of property, plant and equipment (28,186,623) (16,628,260) (16,712,668) (11,922,930)
Sales of property, plant and equipment 454,750 1,448,598 - 1,448,598
Purchases of intangible assets (1,136,492) (487,706) (1,044,151) (475,615)
Net cash provided by (used in)  
 investing activities (137,935,590) (10,138,766) (142,442,317) 8,920,123
 
Cash flows from financing activities 
Finance costs paid (144,490,796) (125,590,856) (129,583,301) (106,260,906)
Bank overdrafts and short-term loans  
 from financial institutions 3,908,871,340 4,366,397,588 3,277,113,691 3,902,935,911
Repayment of bank overdraft and short-term  
 loans from financial institutions (4,283,896,309) (3,587,126,442) (3,657,168,890) (3,165,466,052)
Long-term loans from financial institutions 2,092,100,435 1,865,011,137 1,598,180,952 1,592,092,638
 
Repayment of long-term loans from financial 
 institutions (1,387,111,845) (2,606,726,514) (1,063,842,545) (2,152,360,714)
Repayment of finance lease liabilities (12,550,075) (7,541,330) (7,325,548) (4,916,667)
Net cash provided by (used in) financing 
 activities 172,922,750 (95,576,417) 17,374,359 66,024,210
 
Net decrease in cash and cash equivalents (25,029,860) (54,024,935) (13,421,359) (47,944,801)
Cash and cash equivalents at beginning of year 112,266,876 166,291,811 60,854,378 108,799,179
Cash and cash equivalents at end of year  87,237,016 112,266,876 47,433,019 60,854,378
     
Non-cash transaction 
During the year ended 31 December 2011, the Group and the Company acquired equipment and vehicles at a total cost 
of Baht 24.6 million and Baht 9.6 million, respectively (2010: Baht 20.7 million and Baht 9.2 million, respectively) by 
means of finance leases. 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2011 and 2010 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
 



190

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทำงบการเงิน 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
7 ลูกหนี้การคา 
8 โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
9 เงินมัดจำคาที่ดิน 

10 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
11 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
12 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางการกอสรางเพื่อใหเชา 
13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   
14 สินทรัพยไมมีตัวตน 
15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
16 เจาหนี้การคา 
17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
18 หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 
19 ทุนเรือนหุน 
20 สวนเกินทุนและสำรอง 
21 ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
22 รายไดอื่น 
23 คาใชจายในการขาย 
24 คาใชจายในการบริหาร 
25 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
26 คาใชจายตามลักษณะ 
27 ตนทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได 
29 กำไรตอหุน  
30 เครื่องมือทางการเงิน 
31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
32 สัญญาอื่นๆ 
33 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 
34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
35 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ และจัดทำเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทำ
ขึ้นจากงบการเงินภาษาไทยและไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเม่ือวันที่ 29กุมภาพันธ 2555 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยู 
เลขที่ 67/4 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2547 

บริษัทมีผูถือหุนใหญในระหวางป 2 กลุม ไดแก กลุมเลาหพูนรังษี (ถือหุนรอยละ 36.83) และกลุมพรเจริญชัยศิลป (ถือหุน 
รอยละ 25.31) 

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
มีดังนี้ 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี 

กิจการจัดต้ัง 

บริษัทถือหุนรอยละ 

2554 2553 

บริษัทยอยทางตรง     
บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด บริการหลังการขายดานอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 
บริษัท วัน อัพ จำกัด  บริการรับเหมากอสราง ไทย 99.99 99.99 
บริษัท อารียา แมนเนจเมนต จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย และบริหารนิติบุคคล อาคารชุด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท คูลสเปซ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไวตลฟิวิง จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ชิลลสเปซ จำกัด 
   (ดูหมายเหตุ 11) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 

 
2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 
และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

 ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวของ
กับการดำเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันท่ี 1 มกราคม 2554 
ดังตอไปนี้ 
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These notes form an integral part of the financial statements. 
 
The financial statements issued for Thai Statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai 
language.  These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory 
financial statements, and were approved and authorized for issued by the Board of Directors on 29 February 2012. 
 
1. General information 

Areeya Property Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered 
office at 67/4 Ladprao Road, Kwaeng Saphansong, Khet Wangthonglang, Bangkok. 
The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in April 2004. 
The Company’s major shareholders during the financial year were the Laohapoonrungsee (36.83%) and  
Porncharoenchaisilp (25.31%) family shareholdings. 
The principal business of the Company is the development of real estate projects. Details of the Company’s 
subsidiaries as at 31 December 2011 and 2010 were as follows: 

Name of the entities Type of business 
Country of 

incorporation 

Ownership interest 
2011 2010 

(%) 
Direct subsidiaries      
Areeya Service Co., Ltd. After sales services for property Thailand 99.99 99.99 
One Up Co., Ltd. Construction service Thailand 99.99 99.99 
Areeya Management Co., Ltd. Development of real estate  

 projects and property management 
Thailand 99.99 99.99 

Cool Space Co., Ltd. Development of real estate projects Thailand 99.99 99.99 
White Living Co., Ltd. Development of real estate projects Thailand 99.99 99.99 
Chill Space Co., Ltd. 
 (See note 11) 

Development of real estate projects Thailand 99.99 99.99 

 
2. Basis of preparation of the financial statements  

(a) Statement of compliance 
 The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS) 

and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”), applicable rules  
and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission. 

 During 2010 and 2011, the FAP issued the following new and revised TFRS relevant to the Group’s  
operations and effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2011:  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไมมีตัวตน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของ
กลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 
เปนตนไป และไมไดมีการนำมาใชสำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม 
ดังกลาวไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 
 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม  

(ค) สกุลเงินท่ีนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น 

(ง) การประมาณการและใชวิจารณญาณ 
 ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณและ 

ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินท่ีเกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
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TFRS Topic 
TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial Statements  
TAS 2 (revised 2009) Inventories  
TAS 7 (revised 2009) Statement of Cash Flows  
TAS 8 (revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  
TAS 10 (revised 2009) Events after the Reporting Period  
TAS 11 (revised 2009) Construction Contracts  
TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment  
TAS 17 (revised 2009) Leases  
TAS 18 (revised 2009) Revenue  
TAS 19 Employee Benefits 
TAS 23 (revised 2009) Borrowing Costs  
TAS 24 (revised 2009) Related Party Disclosures  
TAS 27 (revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements  
TAS 33 (revised 2009) Earnings per Share  
TAS 34 (revised 2009) Interim Financial Reporting  
TAS 36 (revised 2009) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets  
TAS 38 (revised 2009) Intangible Assets  
TFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate 
 

The adoption of these new and revised TFRS has resulted in changes in the Group’s accounting policies. 
The effects of these changes are disclosed in note 3.  
In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued during 2010 a number of other new  
and revised TFRS which are expected to be effective for financial statements beginning on or after 1 January 
2013 and have not been adopted in the preparation of these financial statements.  These new and revised 
TFRS are disclosed in note 36. 
(b) Basis of measurement 
 The financial statements have been prepared on the historical cost basis. 
(c) Presentation currency 
 The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information has been 

rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated. 
(d) Use of estimates and judgements 
 The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make 

judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of 
assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from estimates. 
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 ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 

 ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญ
ตอการรับรูจำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 มูลคาที่คาดวาจะไดรับของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 การวัดมูลคาของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 
 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ก) ภาพรวม 
 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามที่

กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปน้ี 

 l การนำเสนองบการเงิน 
 l การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 l การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 

 รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหมที่ถือปฏิบัติโดยกลุมบริษัทและผลกระทบตองบการเงินไดกลาวรวมใน หมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงินขอ 3 (ข) ถึง 3 (ง) ดังตอไปน้ี ผลกระทบตองบการเงิน 2554 สรุปไดดังนี้ 

งบการเงิน 2554 หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในปกอน  2,354,251 2,142,133
การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการปรับ มาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3(ง) (6,315) (6,160)

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม  2,347,936 2,135,973
  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554   
กำไรกอนภาษีเงินไดลดลงซึ่งรวมผลของการถือปฏิบัติ    
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3(ง) (1,692) (950)

ภาษีเงินไดลดลง  - -

กำไรลดลง   (1,692) (950)

  
กำไรตอหุนลดลง  
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.0022) (0.0013)
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 Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 
estimates are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 

 Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying  
accounting policies that have the most significant effect on the amount recognised in the financial  
statements is included in the following note:  

 Note 7 Provision for doubtful debts  
 Note 8 Realisable value of real estate projects under development 
 Note 18 Measurement of defined benefit obligations 
 Note 33 Provisions for litigation 

 
3. Changes in accounting policies 

(a) Overview 
 From 1 January 2011, consequent to the adoption of new and revised TFRS as set out in note 2, the 

Group has changed its accounting policies in the following areas: 
 l Presentation of financial statements 

 l Accounting for property, plant and equipment 
 l Accounting for employee benefits 

Details of the new accounting policies adopted by the Group and the impact of the changes on the  
financial statements are included in notes 3(b) to 3(d) below. The impact of the changes on the 2011 
financial statements is summarised as follows: 

2011 financial statements Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

(in thousand Baht) 
Statement of financial position  
Equity at 31 December 2010 - as reported  2,354,251 2,142,133
Impact of the adoption of :  
TAS 19 Employee benefits 3(d) (6,315) (6,160)
Equity at 1 January 2011 - restated  2,347,936 2,135,973
  
Statement of comprehensive income for the year  
 ended 31 December 2011 

 

Decrease in profit before income tax as a result of  
 the adoption of: 

 

TAS 19 Employee benefit 3(d) (1,692) (950)
Decrease in income tax expense    - -
Decrease in profit  (1,692) (950)
  
Decrease in earnings per share:  
Basic earnings per share (in Baht)  (0.0022) (0.0013)
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(ข) การนำเสนองบการเงิน 
 จากวันท่ี 1 มกราคม 2254 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนำเสนอ 

งบการเงิน ภายใตขอกำหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย 

 l งบแสดงฐานะการเงิน 
 l งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 l งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 l งบกระแสเงินสดและ 
 l หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ทั้งนี้เปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และแสดงการเปล่ียนแปลงท้ังหมดที่ไมใชสวนของผูถือหุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดย กอนหนานี้การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

 ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนำเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนำเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอกำไรหรือกำไรตอหุน 

(ค) การบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ ในการระบุและบันทึกบัญชีตนทุนและคาเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

 การเปล่ียนแปลงที่สำคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ (ก) การ
กำหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ (ข) มูลคา 
คงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาที่กิจการคาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น 
หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใชประโยชน นอกจากน้ีตองมีการสอบทานมูลคาคง
เหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 

 การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กำหนดในวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงใหมดังกลาว การเปลี่ยนแปลงไมมีผลกระทบตอผลกำไรและกำไรตอหุนสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 

(ง) การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน 
 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน 

 ภายใตนโยบายการบัญชีใหม หนี้สินของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน และหนี้สินผลประโยชนระยะ
ยาวอื่นไดบันทึกในงบการเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยทุกป 
ที่ผานมาหนี้สินเหลานี้รับรูเม่ือจะตองจายชำระ 

 หน้ีสินของกลุมบริษัทและบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนจำนวนเงิน 6.32 ลาน
บาท และ 6.16 ลานบาท ตามลำดับ กลุมบริษัทและบริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกลาวเปนรายการปรับปรุง
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลกระทบตอ
งบการเงิน 2554 มีดังตอไปนี้ 
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(b) Presentation of financial statements 
 From 1 January 2011, the Group has adopted TAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2009). 

Under the revised standard, a set of financial statements comprises: 
 l Statement of financial position; 
 l Statement of comprehensive income; 
 l Statement of changes in equity; 
 l Statement of cash flows; and 
 l Notes to the financial statements. 
 As a result, the Group presents all owner changes in equity in the statement of changes in equity and all 

non-owner changes in equity in the statement of comprehensive income. Previously, all such changes 
were included in the statement of changes in equity.  

 Comparative information has been re-presented so that it also is in conformity with the revised standard. 
Since the change in accounting policy only impacts presentation aspects, there is no impact on reported 
profit or earnings per share.  

(c) Accounting for property, plant and equipment 
 From 1 January 2011, the Group has adopted TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment in 

determining and accounting for the cost and depreciable amount of property, plant and equipment.  
 The principal changes introduced by the revised TAS 16 and affecting the Group are that: (i) the  

depreciation charge has to be determined separately for each significant part of an asset; and (ii) in  
determining the depreciable amount, the residual value of an item of property, plant and equipment has 
to be measured at the amount estimated receivable currently for the asset if the asset were already of the 
age and in the condition expected at the end of its useful life. Furthermore, the residual value and useful 
life of an asset have to be reviewed at least at each financial year-end. 

 The changes have been applied prospectively in accordance with the transitional provisions of the 
revised standard and there is no material impact on the profit and earnings per share for the years ended 
31 December 2011 and 2010. 

(d) Accounting for employee benefits 
From 1 January 2011, the Group has adopted TAS 19 Employee Benefits.  
Under the new policy, the Group’s liability for post-employment benefit obligations is recognised in the 
financial statements based on calculations performed annually by a qualified actuary using the projected 
unit credit method. Previously, this liability was recognised as and when payments were made. 
The Group’s and the Company’s liabilities for employee benefit obligations as at 1 January 2011 has 
been determined to be Baht 6.32 million and Baht 6.16 million, respectively.  The Group and the 
Company has opted to record the entire amount of this liability as an adjustment to retained earnings as 
at 1 January 2011, in accordance with the transitional provisions of TAS 19. The impact on the 2011 
financial statements was as follows:  
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในปกอน 1,020,452 808,334

หนี้สินผลประโยชนพนักงานเพ่ิมข้ึน (6,315) (6,160)

กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,014,137 802,174

 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ึนสงผลให 

 ตนทุนขายเพิ่มข้ึน (737) (98)

 คาใชจายในการขายเพิ่มข้ึน (14) (14)

 คาใชจายในการบริหารเพิ่มข้ึน (941) (838)

กำไรลดลง  (1,692) (950)
 
กำไรตอหุนลดลง 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.0022) (0.0013)

 
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวนที่ได 
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เรื่อง การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 

(ก) เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม 
 งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  

 บริษัทยอย 
 บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรง

หรือทางออมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจำเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท 

 การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก

รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะ

สั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 
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Consolidated 
financial statements  

Separate 
financial statements 

(in thousand Baht) 

Statement of financial position  

Retained earnings at 31 December 2010 - as reported 1,020,452 808,334

Increase in employee benefit obligations (6,315) (6,160)

Retained earnings at 1 January 2011 1,014,137 802,174
 
Statement of comprehensive income for the year  
 31 December 2011 

Increase in employee expenses resulting in : 

 Increase in cost of sales (737) (98)

 Increase in selling expenses (14) (14)

 Increase in administrative expenses (941) (838)

Decrease in profit (1,692) (950)
 
Decrease in earnings per share: 

Basic earnings per share (in Baht) (0.0022) (0.0013)
 
4. Significant accounting policies 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements except as explained in note 3, which addresses changes in accounting policies. 
(a) Basis of consolidation 
 The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiary (together referred to as 

the “Group”). 
 Subsidiaries 
 Subsidiaries are entities controlled by the Group.  Control exists when the Group has the power, directly 

or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its 
activities. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements 
from the date that control commences until the date that control ceases. 

 The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to align them with the 
policies adopted by the Group. 

 Transactions eliminated on consolidation  
 Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group 

transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements.   
(b) Cash and cash equivalents 
 Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and 

highly liquid short-term investments. 
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(ค) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคต
ของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจำหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

(ง) โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
 โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาคือโครงการที่ถืออสังหาริมทรัพยไวดวยความต้ังใจในการพัฒนาเพื่อการขาย

ในการดำเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาแสดงในราคาทุน และมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
โดยประมาณ  แลวแตราคาใดต่ำกวา มูลคาสุทธิที่จะไดรับคือราคาขายโดยประมาณหักดวยตนทุนที่เกิดขึ้นในการขาย 

 ตนทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาประกอบดวย ตนทุนของแตละโครงการ รวมตนทุนจากการ 
ไดมา คาใชจายในการพัฒนา ตนทุนการกูยืม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตนทุนการกูยืมซ่ึงกูมาโดยเฉพาะเพื่อใชใน
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนารวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ 

(จ) เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผ่ือดอยคา 

(ฉ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางการกอสรางเพ่ือใหเชา 
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางการกอสรางเพื่อใหเชาแสดงในราคาทุน  

 ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเองรวมถึง
ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใชงานและรวม
ถึงตนทุนการกูยืม 

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 การรับรูและการวัดมูลคา 
 สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 

 ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง 
รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้น 
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย
และตนทุนการกูยืม 

 สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละสวน
ประกอบที่มีนัยสำคัญแยกตางหากจากกัน 

 กำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจำหนาย
กับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกำไรหรือขาดทุน 
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(c) Trade and other accounts receivable 
 Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful  

accounts. 
 The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future 

expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred. 
(d) Real estate development projects 
 Real estate development projects are projects for the development of properties with the intention of sale 

in the ordinary course of business.  They are stated at the lower of cost and estimated net realisable 
value.  Net realisable value represents the estimated selling price less costs to be incurred in selling the 
properties. 

 The cost of real estate development projects comprises specifically identified costs, including acquisition 
costs, development expenditure, borrowing costs and other related expenditure.  Borrowing costs 
payable on loans funding real estate development projects are capitalised, on a specific identification 
basis, as part of the cost of the property until the completion of development. 

(e) Investments 
 Investments in subsidiaries 
 Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using 

the cost method less impairment.  
(f) Investment properties for rent under construction 
 Investment properties for rent under construction are stated at cost. 
 Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the investment property. The 

cost of self-constructed investment property includes the cost of materials and direct labour, and 
other costs directly attributable to bringing the investment property to a working condition for its 
intended use and capitalised borrowing costs. 

(g) Property, plant and equipment 
 Recognition and measurement 
 Owned assets 
 Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.  
 Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of  

self-constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly 
attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling 
and removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. 

 When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted 
for as separate items (major components) of property, plant and equipment. 

 Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing 
the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are 
recognised net within other income in profit or loss. 
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 สินทรัพยที่เชา 
 การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชานั้นๆ ใหจัดประเภท

เปนสัญญาเชาการเงิน สวนที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทำสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคา
ยุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา หักดวยคาเสื่อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชำระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงิน และสวนท่ีจะหักจากหน้ี
ตามสัญญา เพื่อทำใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึก
โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน 

 ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ถามี

ความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลคา
ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นใน
การซอมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 คาเสื่อมราคา 
 คาเสื่อมราคาคำนวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของ
สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 

 สวนปรับปรุงสัญญาเชา 3 และ 5 ป 
 อาคารคลับเฮาส 20 ป 
 อาคารชั่วคราว 5 ป 
 เครื่องตกแตง ติดตั้งและเคร่ืองใชสำนักงาน 3 และ 5 ป 
 เครื่องจักรและเคร่ืองมือกอสราง 3 และ 5 ป 
 ยานพาหนะ 5 ป 

 กลุมบริษัทและบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง 

 วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจำกัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและขาดทุน

จากการดอยคาสะสม 

 รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปนสินทรัพย

ที่สามารถระบุไดที่เกี่ยวของนั้น คาใชจายอื่นรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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 Leased assets 
 Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are  

classified as finance leases.  Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is 
capitalised at the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments at the 
inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses.  Lease payments are 
apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant 
rate of interest on the remaining balance of the liability.  Finance charges are charged directly to the 
profit or loss. 

 Subsequent costs 
 The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying 

amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow 
to the Group, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 
derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in 
profit or loss as incurred. 

 Depreciation 
 Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other 

amount substituted for cost, less its residual value. 
 Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 

component of an item of property, plant and equipment.  The estimated useful lives are as follows: 

Leasehold improvements 3 and 5 years 
Club house 20 years 
Temporary building 5 years 
Furniture, fixtures and office equipment  3 and 5 years 
Machinery and construction equipment 3 and 5 years 
Vehicles 5 years 

 No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. 
 Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 

adjusted if appropriate. 
(h) Intangible assets 
 Intangible assets that are acquired by the Group and have finite useful lives are measured at cost less  

accumulated amortisation and accumulated impairment losses. 
 Subsequent expenditure 
 Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in 

the specific asset to which it relates. All other expenditure is recognised in profit or loss as incurred.  
 Amortisation 
 Amortisation is calculated over the cost of the asset less its residual value.  



206

 คาตัดจำหนาย 
 คาตัดจำหนายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 คาตัดจำหนายรับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชน 
ในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมรวมคาความนิยม โดย
เริ่มตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนสำหรับป
ปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้ 

 คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 5  ป 

 วิธีการตัดจำหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบปบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ฌ) การดอยคา 
 ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มี

ขอบงชี้จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สำหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน  จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกปในชวงเวลาเดียวกัน 

 ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอให เกิดเงินสดสูง
กวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 

 การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคนื 
 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงภาษีเงินไดเพื่อให
สะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย สำหรับสินทรัพยที่ 
ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่ 
กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 

 การกลับรายการดอยคา 
 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  

และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกำไรหรือขาดทุน  

 ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เร่ืองการดอยคา 
หรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคำนวณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจำหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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 Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of  
intangible assets, other than goodwill, from the date that they are available for use. The estimated useful 
lives for the current and comparative years are as follows: 

 Software licenses 5 years 
 Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 

adjusted if appropriate. 
(i) Impairment 
 The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether 

there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are 
estimated. For intangible assets that have indefinite useful lives or are not yet available for use, the 
recoverable amount is estimated each year at the same time. 

 An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds 
its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.  

 Calculation of recoverable amount 
 The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value 

less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present 
value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money 
and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent  
of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which 
the asset belongs. 

 Reversals of impairment 
 An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable 

amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in 
profit or loss. 

 An impairment loss in respect of goodwill is not reversed.  Impairment losses recognised in prior periods 
in respect of other non-financial assets are assessed at each reporting date for any indications that the 
loss has decreased or no longer exists.  An impairment loss is reversed if there has been a change in the  
estimates used to determine the recoverable amount.  An impairment loss is reversed only to the extent 
that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, 
net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.   
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(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้

สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบ
กำหนดไถถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง 

(ญ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

(ฎ) ผลประโยชนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจำนวนเงินที่แนนอนไปอีก

กิจการหน่ึงแยกตางหาก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน 
ที่จะตองจายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือ
ขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทำงานใหกับกิจการ 

 โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 
 โครงการผลประโยชนที่กำหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการ

ผลประโยชนที่กำหนดไวถูกคำนวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจาก 
การทำงานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อใหเปนมูลคา
ปจจุบัน ทั้งนี้ไดสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรู อัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมี
ระยะเวลาครบกำหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ 
ผลประโยชนที่คาดวาจะจาย 

 การคำนวณนั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาตทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 

 กลุมบริษัทรับรูกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวในกำไรหรือขาดทุน 

 ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
 ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทำงาน

ของพนักงานในปจจุบันและงวดกอน ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลด 
เปนอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของ 
กลุมบริษัท โดยคำนวณตามวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาสตรประกันภัยรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง  
 ผลประโยชนเม่ือเลิกจางรับรูเปนคาใชจายเม่ือกลุมบริษัทแสดงเจตนาผูกพันอยางชัดเจนเก่ียวกับการเลิกจาง และไมมี

ความเปนไปไดที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอยางเปนทางการทั้งการเลิกจางกอนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุน 
การออกจากงานโดยสมัครใจ ผลประโยชนเมื่อเลิกจางรับรูเปนคาใชจายเม่ือกลุมบริษัทเสนอใหมีการออกจากงานโดย
สมัครใจ และมีความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบรับขอเสนอนั้น และสามารถประมาณจำนวนของการยอมรับขอเสนอได
อยางสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน 
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(j) Interest-bearing liabilities 
 Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  

Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any 
difference between cost and redemption value being recognised in profit or loss over the period of the 
borrowings on an effective interest basis. 

(k) Trade and other accounts payable 
 Trade and other accounts payable are stated at cost. 
(l) Employee benefits 
 Defined contribution plans 
 A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed 

contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further 
amounts. Obligations for contributions to defined contribution pension plans are recognised as an 
employee benefit expense in profit or loss in the periods during which services are rendered by 
employees.  

 Defined benefit plans 
 A defined benefit plan is a post-employment benefit plan. The Group’s net obligation in respect of 

defined benefit pension plans is calculated separately for each plan by estimating the amount of future 
benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that 
benefit is discounted to determine its present value. Any unrecognised past service costs are deducted. 
The discount rate is the yield at the reporting date on government bonds that have maturity dates 
approximating the terms of the Group’s obligations and that are denominated in the same currency in 
which the benefits are expected to be paid.  

 The calculation is performed annually by a qualified actuary using the projected unit credit method.  
 The Group recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans in other 

comprehensive income and all expenses related to defined benefit plans in profit or loss. 
 Other long-term employee benefits 
 The Group’s net obligation in respect of long-term employee benefits is the amount of future benefit that 

employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that benefit is 
discounted to determine its present value. The discount rate is the yield at the reporting date on 
government bonds that have maturity dates approximating the terms of the Group’s obligations. The 
calculation is performed using the projected unit credit method. Any actuarial gains and losses are 
recognised in profit or loss in the period in which they arise. 

 Termination benefits  
 Termination benefits are recognised as an expense when the Group is committed demonstrably, without 

realistic possibility of withdrawal, to a formal detailed plan to either terminate employment before the 
normal retirement date, or to provide termination benefits as a result of an offer made to encourage 
voluntary redundancy. Termination benefits for voluntary redundancies are recognised as an expense if 
the Group has made an offer of voluntary redundancy, it is probable that the offer will be accepted, and 
the number of acceptances can be estimated reliably. If benefits are payable more than 12 months after 
the reporting period, then they are discounted to their present value. 
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 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 ภาระผูกพันผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงาน

ทำงานให 

 หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชำระสำหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้น หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานไดทำงานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้
สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

(ฏ) ประมาณการหนี้สิน 
 ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปนผลมา

จากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชำระภาระหน้ี
สินดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาด
ปจจุบันกอนคำนึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจำนวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง 
ที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 

(ฐ) รายได 
 การขายที่ดินและบานและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

 บริษัทรับรูรายไดจากการขายที่ดินและบานและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยรับรูในกำไรหรือขาดทุน 
เมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผูซื้อหลังจากไดรับชำระจากผูซื้อครบถวนแลว 

 รายไดตามสัญญากอสราง 
 รายไดคากอสรางประกอบดวยจำนวนเมื่อเร่ิมแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาบวกจำนวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยาง
นาเช่ือถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดและตนทุนคากอสรางจะถูกรับรู
ในกำไรหรือขาดทุนตามสัดสวนของขั้นความสำเร็จของงานกอสราง 

 ขั้นความสำเร็จของงานกอสรางประมาณโดยอางอิงกับการสำรวจงานที่ทำ เมื่อไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางได
อยางนาเช่ือถือ รายไดคากอสรางจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุนคากอสรางท่ีเกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ
ไดรับตนทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางรับรูในกำไรหรือขาดทุนทันที 

 การขายและรายไดอื่น 
 การขายและรายไดอื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

(ฑ) คาใชจาย 
 สัญญาเชาดำเนินงาน 
 รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตาม

สัญญาเชาจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นจะบันทึกในกำไรหรือ
ขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 
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 Short-term employee benefits 
 Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the 

related service is provided.  
 A liability is recognised for the amount expected to be paid under short-term cash bonus if the Group has 

a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the 
employee, and the obligation can be estimated reliably. 

(m) Provisions 
 A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive 

obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be 
required to settle the obligation.  Provisions are determined by discounting the expected future cash 
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.  

(n) Revenues 
 Sales of land and houses and sales of residential condominium units 
 Sales of land and houses and sales of residential condominium units are recognised in profit or loss 

when the construction works are completed and the ownerships have been transferred to buyers and after 
all payments have been received from the buyers. 

 Construction contracts 
 Contract revenue includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in contract work, 

claims and incentive payments to the extent that it is probable that they will result in revenue and can be 
measured reliably. As soon as the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract 
revenue and expenses are recognised in profit or loss  in proportion to the stage of completion of the 
contract. 

 The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed. When the outcome of a 
construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised only to the extent of 
contract costs incurred that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract is recognised 
immediately in profit or loss. 

 Sales and other income 
 Sales and other income are recognised in profit or loss as it accrues. 
(o) Expenses 
 Lease payments 
 Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the 

term of the lease.  Lease incentives received are recognised in profit or loss as an integral part of the 
total lease payments made. Contingent rentals are charged to profit or loss in the accounting period in 
which they are incurred. 
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(ฒ) ตนทุนทางการเงิน 
 ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกูยืมและประมาณการหน้ีสินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไป 

และสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย 

 ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเกี่ยวกับการไดมา หรือการกอสรางสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขรับรูในกำไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

(ณ) ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชำระโดยคำนวณ

จากกำไรประจำปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับ
รายการในปกอนๆ 

 ในการกำหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบัน กลุมบริษัทตองคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษีที่ไมแนนอน 
และอาจทำใหจำนวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชำระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอ
สำหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมาย
ภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทำใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความ
เพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

(ด) กำไรตอหุน 
 กลุมบริษัทแสดงกำไรตอหุนขั้นพื้นฐานสำหรับหุนสามัญ กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของ 

ผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักที่ออกจำหนายระหวางป 
 
5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมี
อำนาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระ
สำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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(p) Finance costs 
 Finance costs comprise interest expense on borrowings, unwinding of the discount on provisions and 

contingent consideration. 
 Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset 

are recognised in profit or loss using the effective interest method. 
(q) Income tax 
 Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax 

rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect 
of previous years. 

 In determining the amount of current tax, the Group takes into account the impact of uncertain tax 
positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that its accruals for 
tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including 
interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and 
may involve a series of judgements about future events. New information may become available that 
causes the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes 
to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made. 

(r) Earnings per share 
 The Group presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated 

by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted 
average number of ordinary shares outstanding during the year. 

 
5. Related parties 
 For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Group if the Group 

has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over 
the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Group and the party are 
subject to common control or common significant influence. Related parties may be individuals or other 
entities. 
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 ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 

ชื่อกิจการ ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง  
เปนผูแทนของบริษัท 

บริษัท วัน อัพ จำกัด  ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง  
เปนผูแทนของบริษัท 

บริษัท อารียา แมนเนจเมนต จำกัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง 
เปนผูแทนของบริษัท 

บริษัท คูลสเปซ จำกัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง 
เปนผูแทนของบริษัท 

บริษัท ไวตลิฟวิง จำกัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง 
เปนผูแทนของบริษัท 

บริษัท ชิลลสเปซ จำกัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง 
เปนผูแทนของบริษัท 

กลุมเลาหพูนรังษีและ 
   กลุมพรเจริญชัยศิลป 

ไทย กลุมผูถือหุนใหญ 

นายวิศิษฏ เลาหพูนรังษี ไทย เปนกรรมการของบริษัท/กลุมบริษัท 

 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 

รายการ นโยบายการกำหนดราคา  

รายไดจากการขายโครงการ ราคาตลาดท่ัวไป / อัตราท่ีตกลงกัน 

รายไดจากการรับจางสรางบานและขายวัสดุกอสราง ราคาตลาดท่ัวไป / อัตราท่ีตกลงกัน 

รายไดอื่น  ราคาตลาดท่ัวไป / อัตราท่ีตกลงกัน 

ตนทุนการสรางบานและขายวัสดุกอสราง ราคาตลาดท่ัวไป / อัตราท่ีตกลงกัน 

ตนทุนทางการเงิน ราคาตลาด 

คาเชาสำนักงาน อัตราท่ีตกลงรวมกัน 
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 Relationships with related parties were as follows: 

Name of entities 
Country of incorporation/

nationality Nature of relationships 

Areeya Service Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding, more than 50% 
of directors are representatives of the Company 

One Up Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding more than 50% 
of directors are representatives of the Company 

Areeya Management Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding, more than 50% 
of directors are representatives of the Company 

Cool Space Co., Ltd.  Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding more  than 50% 
of directors are representatives of the Company 

White Living Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding more than 50% 
of directors are representatives of the Company 

Chill Space Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding more than 50% 
of directors are representatives of the Company 

Laohapoonrungsee and 
 Porncharoenchaisilp groups 

Thailand The group of major shareholders 

Wisit Laohapoonrungsee Thailand A Director of the Company/Group 

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below: 
 

Transactions Pricing policies 
Revenue from sale of projects Market prices / Contractually agreed rates 
Service income from house construction and sale of  
 construction materials 

Market prices / Contractually agreed rates 

Other income Market prices / Contractually agreed rates 
Cost of service from house construction and sale of  
 construction material 

Market prices / Contractually agreed rates 

Finance cost Market prices 
Office rental Contractually agreed rates 
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 รายการท่ีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดดังนี้ 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
บริษัทยอย     

รายไดจากการขายโครงการ - - - 288,000 

รายไดจากการรับจางสรางบานและขายวัสดุกอสราง - - 723 7,165 

รายไดอื่น - - 1,920 1,920 

ตนทุนจากการรับจางสรางบานและขายวัสดุกอสราง - - 723 7,138 

ตนทุนทางการเงิน - - 461 461 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

คาเชาสำนักงาน 3,672 3,672 3,672 3,672 

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
ลูกหนี้การคา - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย      
บริษัท วัน อัพ จำกัด - - - 12,699 
บริษัท อารียา แมนเนจเมนต จำกัด - - 1,040 747 
บริษัท ไวตลิฟวิง จำกัด - - 79 268 
บริษัท คูลสเปซ จำกัด - - 156 41 

รวม - - 1,275 13,755 
     
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา      
บริษัทยอย     
บริษัท วัน อัพ จำกัด - - 302,846 313,499 
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Significant transactions for the years ended 31 December 2011 and 2010 with related parties were as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 

(in thousand Baht) 

Subsidiaries     

Revenue from sales of projects  - - - 288,000 

Service income from house construction  
 and sale of construction materials - - 723 7,165 

Other income - - 1,920 1,920 

Cost of service from house construction  
 and sale of construction materials - - 723 7,138 

Finance cost - - 461 461 
     
Other related parties     

Office rental  3,672 3,672 3,672 3,672 

Balances as at 31 December 2011 and 2010 with related parties were as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 

(in thousand Baht) 

Trade accounts receivable from related parties     

Subsidiaries     

One Up Co., Ltd. - - - 12,699 

Areeya Management Co., Ltd. - - 1,040 747 

White Living Co., Ltd. - - 79 268 

Cool Space Co., Ltd. - - 156 41 

Total - - 1,275 13,755 
     
Real estate projects under development     

Subsidiary     

One Up Co., Ltd. - - 302,846 313,499 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
เงินลวงหนา     
เงินลวงหนาผูบริหาร 4,488 10,358 3,968 9,534 
     
ลูกหนี้อื่น     
บริษัทยอย     
บริษัท ชิลลสเปซ จำกัด - - 115,207 287,507 
บริษัท อารียา แมนเนจเมนต จำกัด - - 638 48,084 
บริษัท วัน อัพ จำกัด - - 1,002 4,989 
บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด - - - 493 
บริษัท คูลสเปซ จำกัด - - 607 333 
บริษัท ไวตลิฟวิง จำกัด - - 1,700 215 
รวม - - 119,154 341,621 
     
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกอสราง     
บริษัทยอย     

บริษัท วัน อัพ จำกัด  - - 8,363 - 
     
เจาหนี้การคา - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     
บริษัท วัน อัพ จำกัด - - 154,707 207,741 

 

 

Interest rate งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 

(% per annum) (in thousand Baht) 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย       

บริษัทยอย       

บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด 4.75 4.75 - - 9,700 9,700 
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Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 

(in thousand Baht) 
Advance     

Advance to management  4,488 10,358 3,968 9,534 
     
Other receivable     

Subsidiaries     

Chill Space Co., Ltd. - - 115,207 287,507 

Areeya Management Co., Ltd.  - - 638 48,084 

One Up Co., Ltd. - - 1,002 4,989 

Areeya Service Co., Ltd.  - - - 493 

Cool Space Co., Ltd. - - 607 333 

White Living Co., Ltd. - - 1,700 215 

Total  - - 119,154 341,621 
     
Investment property under construction     

Subsidiary     

One Up Co., Ltd. - - 8,363 - 

     

Trade accounts payable to related party     

Subsidiary     

One Up Co., Ltd. - - 154,707 207,741 
 

 

Interest rate 
Consolidated  

financial statements 
Separate 

financial statements 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

(% per annum) (in thousand Baht) 

Long-term loan from subsidiary       

Subsidiary       

Areeya Service Co., Ltd.  4.75 4.75 - - 9,700 9,700 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
เงินประกันการกอสราง     

บริษัทยอย      

บริษัท วัน อัพ จำกัด - - 955 42,863 

     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น     

บริษัทยอย     

บริษัท อารียา แมนเนจเมนต จำกัด - - 207,289 154,875 

บริษัท ไวตลิฟวิง จำกัด - - 92,589 47,800 

บริษัท คูลสเปซ จำกัด - - 26,228 39,822 

บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด - - 693 808 

บริษัท วัน อัพ จำกัด  - - 424 416 

รวม - - 327,223 243,721 

คาตอบแทนผูบริหารสำคัญ 
คาตอบแทนผูบริหารสำคัญประกอบดวย 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 68,588 51,636 44,658 47,615 

ผลประโยชนระยะยาว 3,068 2,433 2,518 2,327 

รวม 71,656 54,069 47,176 49,942 
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Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 

(in thousand Baht) 

Construction retentions     

Subsidiary      

One Up Co., Ltd. - - 955 42,863 
     
Other current liabilities     

Subsidiaries      

Areeya Management Co., Ltd. - - 207,289 154,875 

White Living Co., Ltd. - - 92,589 47,800 

Cool Space Co., Ltd. - - 26,228 39,822 

Areeya Service Co., Ltd.  - - 693 808 

One Up Co., Ltd. - - 424 416 
Total - - 327,223 243,721 

Key management personnel compensation  
Key management personnel compensation comprised:  

 
 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 

(in thousand Baht) 

For the years ended 31 December     

Short-term employee benefits 68,588 51,636 44,658 47,615 

Long-term employee benefits 3,068 2,433 2,518 2,327 

Total 71,656 54,069 47,176 49,942 
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 ตลอดเวลาที่ผานมากรรมการของกลุมกิจการหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ้ืออสังหาริมทรัพยจากกลุมบริษัท การซ้ือเหลานี้มีระยะ
เวลาและเงื่อนไขเชนเดียวกับรายการที่กลุมบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกคา 

 เนื่องจากขอจำกัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 ในระหวางป 2546 ถึง 2547 บริษัทไดโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
บางสวนท่ีใชเปนทางเขาโครงการซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 57.4 ลานบาท (2553: 57.4 ลานบาท) 
ใหแกกรรมการทานหนึ่ง โดยไมมีผลตอบแทนเพียงเพื่อใหมีชื่อถือกรรมสิทธ์ิแทนบริษัทตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนเขาทำนิติกรรม
เพื่อถือท่ีดินแทนบริษัท ซึ่งขอกำหนดตามสัญญาดังกลาว กรรมการไมสามารถดำเนินการใดๆ บนท่ีดินดังกลาวได ทั้งนี้
กรรมการไดจดภาระจำยอมในท่ีดินดังกลาวทั้งหมดใหแกโครงการของบริษัทแลวเพื่อดำเนินการดานสาธารณูปโภคโดยไมมีคา
ตอบแทนและไมมีกำหนดเวลา 

 ในระหวางป 2547 ถึง 2550 บริษัทยังไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนที่ใชเปนทางเขาโครงการท่ีดินจัดสรร ซึ่งมียอดสะสม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 79.1 ลานบาท (2553: 79.1 ลานบาท) ใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยไมมีผลตอบแทนเพียง 
เพ่ือใหมีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัท ทั้งนี้บริษัทยอยไดจดภาระจำยอมในที่ดินดังกลาวทั้งหมดใหแกโครงการของบริษัทแลวเพื่อ
ดำเนินการดานสาธารณูปโภคโดยไมมีคาตอบแทนและไมมีกำหนดเวลา 

 นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงยังไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนที่ใชเปนทางเขาโครงการที่ดินจัดสรร ซึ่งมียอด
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 0.4 ลานบาท (2553: 0.4 ลานบาท) ใหแกบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง โดยไมมีผล
ตอบแทนเพียงเพื่อใหมีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทยอยดังกลาว ทั้งนี้บริษัทยอยดังกลาวไดจดภาระจำยอมในท่ีดินดังกลาว
ทั้งหมดใหแกโครงการของบริษัทยอยอีกแหงดังกลาวแลวเพื่อดำเนินการดานสาธารณูปโภคโดยไมมีคาตอบแทนและไมมีกำหนด
เวลา 

 สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
(ก) ในป 2553 บริษัททำสัญญาขายที่ดินและส่ิงปลูกสรางของโครงการบางสวนใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคาทุน เปน

จำนวนเงิน 288 ลานบาท 

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายเงินตามสัญญาเก่ียวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหแก
บริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจำนวนเงนิ 192.7 ลานบาท (2553: 181.5  ลานบาท) 

(ค) บริษัททำสัญญาเชาพื้นท่ีหองชุดจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน สัญญาเชานี้มีระยะเวลาในการเชา 3 ป เร่ิมวันที่ 1 มีนาคม 
2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 รวมเปนมูลคา 3.82 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจนถึง
วันสิ้นสุดสัญญาที่จะตองจายคาเชาดังกลาวเปนจำนวนเงิน 2.76 ลานบาท( 2553: 0.2 ลานบาท) 

(ง) บริษัททำสัญญาใหเชาชวงแกบริษัทยอยแหงหนึ่ง (ผูเชา) เพื่อเชาพื้นที่สวนหน่ึงของหองชุดดังกลาวและอุปกรณ สัญญา
เชานี้มีระยะเวลาในการเชา 3 ป เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 รวมเปนมูลคา 5.76 ลานบาท 

(จ) บริษัททำสัญญาเชาพื้นท่ีหองชุดจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน สัญญาเชานี้มีระยะเวลาในการเชา 3 ป เร่ิมวันที่ 1 มีนาคม 
2552 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 รวมเปนมูลคา 7.2 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจนถึง 
วันสิ้นสดุสัญญาที่จะตองจายคาเชาดังกลาวเปนจำนวนเงิน 0.4 ลานบาท(2553: 2.8 ลานบาท) 

 อื่นๆ 
 บริษัทไดทำการค้ำประกันหนี้สินของบริษัทยอยท่ีมีตอธนาคารในประเทศบางแหง และบริษัทยอยไดทำการค้ำประกันหน้ี

สนิของบริษทัและบรษิทัยอยทีม่ตีอธนาคารในประเทศ และบริษทัไดคำ้ประกนัสญัญาเชาการเงนิบรษิทัยอย (หมายเหต ุ15) 
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From time to time directors of the Group, or their related entities, purchase real estate from the Group. These 
purchases are on the same terms and conditions as those entered into by other Group employees or customers. 
Due to the requirements of the Land Development Act B.E. 2543, during 2003 to 2004 the Company 
transferred the title on certain parcels of land used for entrance ways roading and utilities with a cumulative 
value at 31 December 2011 of Baht 57.4 million (2010: Baht 57.4 million), to a director for nil consideration 
so that the director could hold the title of the land on behalf of the Company as a representative for the 
purposes of entering into any contract in relation to the land. As specified in the agreement, the director may 
not perform any activities on the land.  In addition, the director has registered the land subject to servitudes 
and restrictions to the projects of the Company for construction of utilities for the projects without any 
compensation and with no time limit.   
During 2004 to 2007, the Company transferred the title of certain parcels of land used as site entrance roads 
of development projects with a cumulative value at 31 December 2011 of Baht 79.1 million (2010: Baht 79.1 
million) to a subsidiary, without any compensation for the subsidiary to hold title to such land on behalf of the 
Company as a representative for the purposes of entering into any contract in relation to the land.  In addition, 
the subsidiary has registered the land subject to servitudes and restrictions to the projects of the Company for 
construction of the utilities of the projects without any compensation and with no time limit. 
In addition, in 2009, a subsidiary also transferred the title of certain parcels of land used as site entrance roads 
of development projects with a cumulative value at 31 December 2011 of Baht 0.4 million (2010: Baht 0.4 
million) to a subsidiary, without any compensation for the subsidiary to hold title to such land on behalf of the 
subsidiary as a representative for the purposes of entering into any contract in relation to the land.  In 
addition, the subsidiary has registered the land subject to servitudes and restrictions to the projects of the 
subsidiary for construction of the utilities of the projects without any compensation and with no time limit. 
Contracts with subsidiaries and other related party 
(a) In 2010, the Company entered into a sale agreement for projects to a subsidiary at cost with proceeds 

amounting to Baht 288 million. 
(b) As at 31 December 2011, the Company had outstanding commitments relating to project development 

contracts with a subsidiary amounting to Baht 192.7 million (2010: Baht 181.5 million). 
(c) The Company entered into a condominium rental agreement with a related person for a period of 3 years 

from 1 March 2011 to 28 February 2014 at a rental totaling Baht 3.82 million. As at 31 December 2011, 
the Company has commitment up to the effective date of the said rental agreement amounting to Baht 
2.76 million. (2010: Baht 0.2 million). 

(d) The Company entered into a condominium rental sublease agreement to a subsidiary (tenant) for certain 
space of such condominium and equipment for a period of 3 years from 1 March 2011 to 28 February 
2014 totaling Baht 5.76 million. 

(e) The Company entered into a condominium rental agreement with a related person for a period of 3 years 
from 1 March 2009 to 28 February 2012 at a rental totaling Baht 7.2 million. As at 31 December 2011, 
the Company has commitment amounting to Baht 0.4 million. (2010: Baht 2.8 million). 

 Other 
 The Company guaranteed liabilities of subsidiaries with local banks and the subsidiaries guaranteed 

liabilities of the Company and subsidiaries with local banks and the Company guaranteed finance lease 
liabilities of a subsidiary. (See note 15) 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
เงินสดในมือ 1,228 1,036 782 220 

เงินฝากธนาคาร 81,128 111,231 43,835 60,634 

แคชเชียรเช็คใหแกธนาคารเพื่อชำระเงินกู :  
   เงินฝากระหวางทาง 4,881 - 2,816 - 

รวม 87,237 112,267 47,433 60,854 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนสกุลเงินบาท 
 
7. ลูกหนี้การคา 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
มูลคาการซื้อขายที่ไดมีการทำสัญญาแลว 11,654,689 12,013,895 9,547,648 10,271,786 

อตัราสวนตอยอดขายรวมของโครงการ (รอยละ) 74.14 68.15 72.91 61.39 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้การคาและคางวดท่ียังไมรับรูเปนรายได ประกอบดวย 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
คางวดที่ถึงกำหนดชำระ 10,831,024 11,251,141 8,772,733 9,610,548

หัก รายไดที่รับรูแลวถึงปจจุบัน (10,790,231) (11,186,091) (8,732,260) (9,546,831)

คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได 40,793 65,050 40,473 63,717
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6. Cash and cash equivalents 

 
 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 

(in thousand Baht) 

Cash on hand 1,228 1,036 782 220 

Cash at banks  81,128 111,231 43,835 60,634 

Cashier cheques to bank for loan  
 repayment deposit in transit 4,881 - 2,816 - 

Total 87,237 112,267 47,433 60,854 

Cash and cash equivalents of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were 
denominated in Thai Baht. 
 

7. Trade accounts receivable  

 
 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 

(in thousand Baht) 

Sales with signed agreements 11,654,689 12,013,895 9,547,648 10,271,786 

Ratio of sales with signed agreements  
 to total project sales (%) 74.14 68.15 72.91 61.39 

 
 As at 31 December 2011 and 2010, trade accounts receivable and unrecognised income on installment due 

consisted of: 

 
 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 
(in thousand Baht) 

Installments due 10,831,024 11,251,141 8,772,733 9,610,548
Less sales recognised to date (10,790,231) (11,186,091) (8,732,260) (9,546,831)
Unrecognised income on  
 installments due 40,793 65,050 40,473 63,717
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
คางวดที่ถึงกำหนดชำระ 10,831,024 11,251,141 8,772,733 9,610,548

หัก คางวดรับชำระ (10,830,512) (11,250,580) (8,772,221) (9,609,998)

ลูกหนี้คางวดคางชำระ 512 561 512 550

ลูกหนี้อื่น 243 177 1,518 13,932

ลูกหนี้จากธุรกิจกอสราง 3,800 2,788 1,108 1,108

 4,555 3,526 3,138 15,590

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,694) (1,694) (1,694) (1,694)

สุทธิ 2,861 1,832 1,444 13,896

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 300 (111) 300 (111)

 การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
นอยกวา 3 เดือน - - 134 475
3 - 6 เดือน - - 124 2,065
6 - 12 เดือน - - 270 3,644
มากกวา 12 เดือน - - 747 7,571
รวม - - 1,275 13,755
 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 
นอยกวา 3 เดือน 2,781 1,720 89 30
3 - 6 เดือน 10 29 10 29
6 - 12 เดือน 10 14 10 13
มากกวา 12 เดือน 1,754 1,763 1,754 1,763
 4,555 3,526 1,863 1,835
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,694) (1,694) (1,694) (1,694)
สุทธิ 2,861 1,832 169 141

รวม 2,861 1,832 1,444 13,896
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Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 
(in thousand Baht) 

Installments due 10,831,024 11,251,141 8,772,733 9,610,548
Less payments received on 
 installments due (10,830,512) (11,250,580) (8,772,221) (9,609,998)
Receivables on installments due 512 561 512 550
Other receivables 243 177 1,518 13,932
Receivables from construction 3,800 2,788 1,108 1,108

 4,555 3,526 3,138 15,590
Less allowance for doubtful accounts (1,694) (1,694) (1,694) (1,694)
Net 2,861 1,832 1,444 13,896
Bad and doubtful debt expense for  
 the year (Reversal) 300 (111) 300 (111)

Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:  

 
 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 
(in thousand Baht)

Related parties 
Less than 3 months - - 134 475
3-6 months - - 124 2,065
6-12 months - - 270 3,644
Over 12 months - - 747 7,571
Total - - 1,275 13,755
 
Other parties 
Less than 3 months 2,781 1,720 89 30
3-6 months 10 29 10 29
6-12 months 10 14 10 13
Over 12 months 1,754 1,763 1,754 1,763
 4,555 3,526 1,863 1,835
Less allowance for doubtful accounts (1,694) (1,694) (1,694) (1,694)
Net 2,861 1,832 169 141
Total 2,861 1,832 1,444 13,896
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โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทและบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 30 วัน ถึง 60 วัน 

ลูกหนี้การคาทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนสกุลเงินบาท 
 
8. โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ที่ดินและคาพัฒนาโครงการเพื่อขาย  10,301,554 9,834,233 8,873,285 8,438,579

บานตัวอยาง  111,009 107,990 100,457 96,779

งานระหวางกอสราง  5,753,397 5,240,801 4,891,999 4,630,039

วัสดุกอสราง  33,593 7,299 6,267 5,796

รวม  16,199,553 15,190,323 13,872,008 13,171,193

สวนที่โอนเปนตนทุนขาย  (11,291,785) (10,104,631) (9,667,265) (8,795,050)

สุทธิ  4,907,768 5,085,692 4,204,743 4,376,143

  

ตนทุนการกูยืมที่รวมเปนสวนหนึ่ง ของตนทุน 
 การพัฒนาระหวางป 27 122,031 175,376 104,277 116,361

  

อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียของตนทุนเงินกูยืม 
 (รอยละตอป)  6.25 - 8.75 5.00 - 7.62 6.25 - 8.75 5.00 - 7.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการของกลุมบริษัทและบริษัทไดจดจำนองเปนหลักประกัน 
เงินกูยืมและสินเชื่ออื่นจากสถาบันการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 

 
9. เงินมัดจำคาที่ดิน 

ในไตรมาสที่ 4 ของป2554 บริษัทไดเขาทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยจำนวน 420 ลานบาท 
บริษัทไดชำระเงินมัดจำท่ีดินจำนวน 120 ลานบาท และคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 
30 มีนาคม 2555  
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The normal credit term granted by the Group and the Company ranges from 30 days to 60 days. 
Trade accounts receivable of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were 
denominated in Thai Baht. 

 
8. Real estate projects under development  
 

 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

Note 2011 2010 2011 2010 
 (in thousand Baht) 

Land and development costs of  
 projects for sale  10,301,554 9,834,233 8,873,285 8,438,579
Show houses   111,009 107,990 100,457 96,779
Construction in progress  5,753,397 5,240,801 4,891,999 4,630,039
Construction materials  33,593 7,299 6,267 5,796
Total  16,199,553 15,190,323 13,872,008 13,171,193
Portion transferred to cost of sales  (11,291,785) (10,104,631) (9,667,265) (8,795,050)
Net  4,907,768 5,085,692 4,204,743 4,376,143
  
Finance costs capitalised during  
 the year 27 122,031 175,376 104,277 116,361
  
Rates of interest capitalised 
 (% per annum)  6.25 - 8.75 5.00 - 7.62 6.25 - 8.75 5.00 - 7.62
 

As at 31 December 2011 and 2010, land and construction thereon of the Group’s and Company’s projects 
have been mortgaged as collateral for loans and credit facilities from financial institutions as described in note 
15. 

 
9. Deposits for land 

In the fourth quarter of 2011, the Company entered into a sale and purchase agreement for land intended for 
property development of Baht 420 million. The Company paid Baht 120 million and both parties agree to 
transfer title deed within 30 March 2012. 
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10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
เงินทดรองจายใหพนักงาน 7,459 11,999 6,692 11,061 
ลูกหนี้อื่น 12,030 10,337 7,145 4,891 
เงินมัดจำ 1,696 3,702 1,467 3,476 
คาใชจายจายลวงหนา 8,559 6,787 4,406 5,219 
อื่นๆ 9,192 10,760 4,909 5,614 
รวม 38,936 43,585 24,619 30,261 

 
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  301,000 298,896 

ซื้อเงินลงทุน 1 - 1,000 

กลับคาเผื่อการดอยคา  - 1,104 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   301,000 301,000 

 บริษัท ชิลลสเปซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ดวย
ทุนจดทะเบียน จำนวน 1 ลานบาท แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และเรียกชำระเต็มมูลคาทั้งจำนวน 
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10. Other current assets 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 
(in thousand Baht) 

Advance payment to employees 7,459 11,999 6,692 11,061 
Other receivables 12,030 10,337 7,145 4,891 
Deposits 1,696 3,702 1,467 3,476 
Prepaid expenses 8,559 6,787 4,406 5,219 
Others 9,192 10,760 4,909 5,614 
Total 38,936 43,585 24,619 30,261 

 
11. Investments in subsidiaries 

 
Note 

Separate 
financial statements 
2011 2010 

 (in thousand Baht) 
At 1 January  301,000 298,896 
Additional investment in share capital 1 - 1,000 
Reversal of impairment loss  - 1,104 
At 31 December  301,000 301,000 

Chill Space Co., Ltd., a subsidiary, registered share capital of Baht 1 million divided into 100,000 shares at 
par value of Baht 10 each with the Ministry of Commerce on 19 March 2010. 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และเงินปนผลรับสำหรับแตละป มีดังนี้ 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดสวนความเปน 

เจาของ ทุนชำระแลว วิธีราคาทุน การดอยคา ราคาทุน - สุทธิ เงินปนผลรับ 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

(รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย             

บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 

บริษัท วัน อัพ จำกัด 99.99 99.99 100,000  100,000 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 

บรษิทั อารยีา แมนเนจเมนต จำกดั 99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - - 

บริษัท คูลสเปซ จำกัด 99.99 99.99 60,000 60,000 60,000 60,000 - - 60,000 60,000 - - 

บริษัท ไวตลิฟวิง จำกัด 99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - - 

บริษัท ชิลลสเปซ จำกัด 99.99 99.99 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

รวม   301,000 301,000 301,000 301,000 - - 301,000 301,000 - - 

 
12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางการกอสรางเพื่อใหเชา 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2554 2553 2554 2553 

(พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม - - - - 

เพิ่มขึ้น 196,915 - 194,807 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  196,915 - 194,807 - 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางการกอสรางเพื่อใหเชาไมไดเปดเผยราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ เนื่องจาก 
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Investments in subsidiaries as at 31 December 2011 and 2010 and dividend income for the years then ended 
were as follows: 

 

Separate financial statements 
Ownership 

interest Paid-up capital Cost method Impairment At cost-net Dividend income 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

(%) (in thousand Baht) 
Subsidiaries             
Areeya Service Co., Ltd 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 
One Up Co., Ltd 99.99 99.99 100,000 100,000 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 
Areeya Management Co., Ltd. 99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - - 
Cool Space Co., Ltd. 99.99 99.99 60,000 60,000 60,000 60,000 - - 60,000 60,000 - - 
White Living Co., Ltd. 99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - - 
Chill Space Co., Ltd. 99.99 99.99 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
Total   301,000 301,000 301,000 301,000 - - 301,000 301,000 - - 
 
12. Investment properties for rent under construction 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate 
financial statements 

2011 2010 2011 2010 
(in thousand Baht) 

At 1 January - - - - 
Additional 196,915 - 194,807 - 
At 31 December 196,915 - 194,807 - 
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กลุมบริษัทพิจารณาวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกอสรางเพื่อใหเชานั้นไมสามารถวัดไดอยาง 
นาเชื่อถือ บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือเม่ือการกอสรางนั้นเสร็จสิ้น 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

งบการเงินรวม 

ที่ดิน 
สวนปรับปรุง 
สัญญาเชา 

คลับเฮาส
และ อาคาร
ชั่วคราว 

เครื่อง
ตกแตง  

ติดตั้งและ
เครื่องใช
สำนักงาน 

เครื่องจักร 
และเครื่องมือ
กอสราง ยานพาหนะ 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

(พันบาท) 
ราคาทุน 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 32,112 14,097 57,658 29,359 72,095 43,183 6,647 255,151

เพิ่มขึ้น - 34 - 5,441 4,558 17,542 13,979 41,554

โอน  - - - - 3,388 - (3,388) -

จำหนาย - (13) - (136) (204) (5,877) (372) (6,602)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
 และ 1 มกราคม 2554 32,112 14,118 57,658 34,664 79,837 54,848 16,866 290,103

เพิ่มขึ้น - - - 4,465 14,590 19,758 14,053 52,866

โอน  - - - - 5,047 (5,047) - -

จำหนาย - (7,446) (13,697) (698) (988) - - (22,829)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 32,112 6,672 43,961 38,431 98,486 69,559 30,919 320,140

 

คาเสื่อมราคาสะสม 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 - 10,251 29,361 20,108 29,602 24,657 - 113,979

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 2,385 3,804 3,951 22,913 6,326 - 39,379

จำหนาย - (7) - (22) (75) (5,876) - (5,980)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
 และ 1 มกราคม 2554 - 12,629 33,165 24,037 52,440 25,107 - 147,378

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 1,232 3,417 5,120 17,978 9,245 - 36,992

โอน  - - - - 21 (21) - -

จำหนาย - (7,420) (13,697) (495) (255) - - (21,867)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 6,441 22,885 28,662 70,184 34,331 - 162,503



235

The appraisal value of investment properties for rent under construction is not disclosed because the Group 
considers that the fair value of an Investment property for rent under construction is not reliably determinable, 
but expects the fair value of the property to be reliably determinable when construction is complete. 
 

13. Property, plant and equipment 
 

 

Consolidation financial statements 

Land 
Leasehold 

improvements 

Club house 
and 

temporary  
building 

Furniture, 
fixtures and 
and office 
equipment 

Machinery 
and 

construction 
equipment Vehicles 

Construction 
in progress Total 

(in thousand Baht) 

Cost  

At 1 January 2010 32,112 14,097 57,658 29,359 72,095 43,183 6,647 255,151

Additions - 34 - 5,441 4,558 17,542 13,979 41,554

Transfers - - - - 3,388 - (3,388) -

Disposals - (13) - (136) (204) (5,877) (372) (6,602)

At 31 December 2010 and 1 January 2011 32,112 14,118 57,658 34,664 79,837 54,848 16,866 290,103

Additions - - - 4,465 14,590 19,758 14,053 52,866

Transfers - - - - 5,047 (5,047) - -

Disposals - (7,446) (13,697) (698) (988) - - (22,829)

At 31 December 2011 32,112 6,672 43,961 38,431 98,486 69,559 30,919 320,140

 
Accumulated depreciation 

At 1 January 2010 - 10,251 29,361 20,108 29,602 24,657 - 113,979

Depreciation charge for the year - 2,385 3,804 3,951 22,913 6,326 - 39,379

Disposals - (7) - (22) (75) (5,876) - (5,980)
 
At 31 December 2010 and 1 January 2011 - 12,629 33,165 24,037 52,440 25,107 - 147,378

Depreciation charge for the year - 1,232 3,417 5,120 17,978 9,245 - 36,992

Transfers - - - - 21 (21) - -

Disposals - (7,420) (13,697) (495) (255) - - (21,867)

At 31 December 2011 - 6,441 22,885 28,662 70,184 34,331 - 162,503
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 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 
สวนปรับปรุง 
สัญญาเชา 

คลับเฮาสและ 
อาคารชั่วคราว 

เครื่องตกแตง 
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สำนักงาน 

เครื่องจักร 
และเครื่องมือ
กอสราง ยานพาหนะ 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

(พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี         

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553         

ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 32,112 3,846 28,297 6,875 38,611 1,928 6,647 118,316 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 2,376 3,882 16,598 - 22,856 

 32,112 3,846 28,297 9,251 42,493 18,526 6,647 141,172 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ  
 1 มกราคม 2554         

ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 32,112 1,489 24,493 5,514 21,372 15,140 16,866 116,986 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 5,113 6,025 14,601 - 25,739 

 32,112 1,489 24,493 10,627 27,397 29,741 16,866 142,725 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554         

ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 32,112 231 21,076 3,783 16,257 8,329 30,919 112,707 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 5,986 12,045 26,899 - 44,930 

 32,112 231 21,076 9,769 28,302 35,228 30,919 157,637 
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 Consolidation financial statements 

 

Land 
Leasehold  

improvements 

Club house 
and  

temporary 
building 

Furniture, 
fixtures and 
and office 
equipment 

Machinery 
and 

construction 
equipment Vehicles 

Construction 
in progress Total 

(in thousand Baht) 

Net book value          

At 1 January 2010         

Owned assets 32,112 3,846 28,297 6,875 38,611 1,928 6,647 118,316 

Assets under finance leases - - - 2,376 3,882 16,598 - 22,856 

 32,112 3,846 28,297 9,251 42,493 18,526 6,647 141,172 

At 31 December 2010 and 
 1 January 2011         

Owned assets 32,112 1,489 24,493 5,514 21,372 15,140 16,866 116,986 

Assets under finance leases - - - 5,113 6,025 14,601 - 25,739 

 32,112 1,489 24,493 10,627 27,397 29,741 16,866 142,725 

At 31 December 2011         

Owned assets 32,112 231 21,076 3,783 16,257 8,329 30,919 112,707 

Assets under finance leases - - - 5,986 12,045 26,899 - 44,930 

 32,112 231 21,076 9,769 28,302 35,228 30,919 157,637 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน 
สวนปรับปรุง 
สัญญาเชา 

คลับเฮาสและ 
อาคาร
ชั่วคราว 

เครื่องตกแตง  
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สำนักงาน 

เครื่องจักร 
และเครื่องมือ
กอสราง ยานพาหนะ 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

(พันบาท) 
ราคาทุน 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 32,112 13,997 57,658 26,653 1,905 36,711 6,312 175,348

เพิ่มขึ้น - - - 3,555 150 6,580 10,790 21,075

จำหนาย - - - (11) - (5,876) - (5,887)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ  
 1 มกราคม 2554 32,112 13,997 57,658 30,197 2,055 37,415 17,102 190,536

เพิ่มขึ้น - - - 4,028 78 8,187 14,023 26,316

จำหนาย - (7,446) (13,697) (642) - - - (21,785)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 32,112 6,551 43,961 33,583 2,133 45,602 31,125 195,067

 

คาเสื่อมราคาสะสม 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 - 10,213 29,361 19,468 1,244 23,912 - 84,198

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 2,359 3,804 3,233 255 4,255 - 13,906

จำหนาย - - - - - (5,876) - (5,876)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ  
 1 มกราคม 2554 - 12,572 33,165 22,701 1,499 22,291 - 92,228

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 1,207 3,417 4,172 232 4,908 - 13,936

จำหนาย - (7,420) (13,697) (472) - - - (21,589)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 6,359 22,885 26,401 1,731 27,199 - 84,575
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Separate financial statements 

Land 
Leasehold 

improvements 

Club house 
and  

temporary 
building 

Furniture, 
fixtures and 
and office 
equipment 

Machinery 
and 

construction 
equipment Vehicles 

Construction 
in progress Total 

(in thousand Baht) 
Cost  
At 1 January 2010 32,112 13,997 57,658 26,653 1,905 36,711 6,312 175,348
Additions - - - 3,555 150 6,580 10,790 21,075
Disposals - - - (11) - (5,876) - (5,887)
At 31 December 2010 and 
 1 January 2011 32,112 13,997 57,658 30,197 2,055 37,415 17,102 190,536
Additions - - - 4,028 78 8,187 14,023 26,316
Disposals - (7,446) (13,697) (642) - - - (21,785)
At 31 December 2011 32,112 6,551 43,961 33,583 2,133 45,602 31,125 195,067
 
Accumulated depreciation 
At 1 January 2010 - 10,213 29,361 19,468 1,244 23,912 - 84,198
Depreciation charge for  
 the year - 2,359 3,804 3,233 255 4,255 - 13,906
Disposals - - - - - (5,876) - (5,876)
At 31 December 2010 and 
 1 January 2011 - 12,572 33,165 22,701 1,499 22,291 - 92,228
Depreciation charge for  
 the year - 1,207 3,417 4,172 232 4,908 - 13,936
Disposals - (7,420) (13,697) (472) - - - (21,589)
At 31 December 2011 - 6,359 22,885 26,401 1,731 27,199 - 84,575
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน 
สวนปรับปรุง 
สัญญาเชา 

คลับเฮาสและ 
อาคารชั่วคราว 

เครื่องตกแตง  
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สำนักงาน 

เครื่องจักร 
และเครื่องมือ
กอสราง 

ยาน
พาหนะ 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553         

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 3,784 28,297 4,809 661 - 6,312 75,975 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 2,376 - 12,799 - 15,175 

 32,112 3,784 28,297 7,185 661 12,799 6,312 91,150 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
 และ 1 มกราคม 2554         

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 1,425 24,493 3,431 556 15,124 17,102 94,243 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 4,065 - - - 4,065 

 32,112 1,425 24,493 7,496 556 15,124 17,102 98,308 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554         

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 192 21,076 2,172 402 3,475 31,125 90,554 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 5,010 - 14,928 - 19,938 

 32,112 192 21,076 7,182 402 18,403 31,125 110,492 

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจำนวน
แลวแตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 91.6 ลานบาท (2553: 59.1 ลานบาท)  

14. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ราคาทุน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 7,101 6,402

เพิ่มขึ้น 509 476

จำหนาย (21) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 7,589 6,878

เพิ่มขึ้น 1,136 1,044
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Separate financial statements 

Land 
Leasehold 

improvements 

Club house 
and  

temporary 
building 

  Furniture,   
fixtures and 
and office 
equipment 

Machine and 
construction 
equipment Vehicles 

Construction 
in progress Total 

 (in thousand Baht) 
Net book value          
At 1 January 2010         
Owned assets 32,112 3,784 28,297 4,809 661 - 6,312 75,975 
Assets under finance leases - - - 2,376 - 12,799 - 15,175 
 32,112 3,784 28,297 7,185 661 12,799 6,312 91,150 
At 31 December 2010  
 and 1 January 2011         
Owned assets 32,112 1,425 24,493 3,431 556 15,124 17,102 94,243 
Assets under finance leases - - - 4,065 - - - 4,065 
 32,112 1,425 24,493 7,496 556 15,124 17,102 98,308 
At 31 December 2011         
Owned assets 32,112 192 21,076 2,172 402 3,475 31,125 90,554 
Assets under finance leases - - - 5,010 - 14,928 - 19,938 
 32,112 192 21,076 7,182 402 18,403 31,125 110,492 
 

The gross amount of the Group and the Company’s fully depreciated plant and equipment that was still in use 
as at 31 December 2011 amounted to Baht 91.6 million (2010: Baht 59.1 million). 

 
14. Intangible assets 
 

 

Software licenses 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 (in thousand Baht) 
Cost  
At 1 January 2010 7,101 6,402
Additions 509 476
Disposal (21) -
At 31 December 2010 and 1 January 2011 7,589 6,878
Additions 1,136 1,044



242

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 8,725 7,922

คาตัดจำหนายสะสม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 5,962 5,755

คาตัดจำหนายสำหรับป 425 286

จำหนาย (12) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 6,375 6,041

คาตัดจำหนายสำหรับป 551 396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 6,926 6,437
 
มูลคาสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,139 647

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 1,214 837

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,799 1,485

 
15. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน (ดูหมายเหตุ 30)      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารสวนที่มีหลักประกัน  107,493 122,434 97,686 109,241 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 สวนที่มีหลักประกัน  536,901 896,985 485,000 853,500 
      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 

 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  644,394 1,019,419 582,686 962,741 
      
เงินกูยืมระยะยาวสถาบันการเงินสวนที่ถึงกำหนด 
 ชำระภายในหน่ึงปสวนที่มีหลักประกัน  291,390 3,717 291,390 3,717 
      
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป  14,875 11,267 7,451 6,600 
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Software licenses 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 (in thousand Baht) 
At 31 December 2011 8,725 7,922
Accumulated amortization 

At 1 January 2010 5,962 5,755
Amortisation charge for the year 425 286
Disposal (12) -
At 31 December 2010 and 1 January 2011 6,375 6,041
Amortisation charge for the year 551 396
At 31 December 2011 6,926 6,437
 
Net book value  
At 1 January 2010 1,139 647

At 31 December 2010 and 1 January 2011 1,214 837

At 31 December 2011 1,799 1,485
 
15. Interest-bearing liabilities 

 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
Note 2011 2010 2011 2010 

 (in thousand Baht) 
Current (See note 30)      
Bank overdrafts - secured  107,493 122,434 97,686 109,241 
Short-term loans from financial institutions  
 secured  536,901 896,985 485,000 853,500 
       
Bank overdrafts and short-term loans  
 from financial institutions    644,394 1,019,419 582,686 962,741 
      
Current portion of long-term loans from  
 financial institutions secured  291,390 3,717 291,390 3,717 
      
Current portion of finance lease liabilities  14,875 11,267 7,451 6,600 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
      
สวนที่ไมหมุนเวียน (ดูหมายเหตุ 30) 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 สวนที่มีหลักประกัน  1,940,985 1,523,669 1,585,468 1,338,802 
      
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย 
 สวนที่ไมมีหลักประกัน 5 - - 9,700 9,700 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  36,224 27,702 11,491 10,065 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศเปนจำนวนเงินรวม 105 ลานบาท 
และ 95 ลานบาท ตามลำดับ (2553: 105 ลานบาท และ 95 ลานบาท ตามลำดับ) วงเงินเบิกเกินบัญชีคิดดอกเบี้ยในอัตรา 
ดอกเบี้ย MOR และดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยบวกอัตราคงท่ีตอป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทและบริษัทไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินจำนวน 406.9 ลานบาท และ 355.0 ลานบาท  
ตามลำดับ (2553: 897.0 ลานบาท และ 853.5 ลานบาท ตามลำดับ) ใหกับธนาคารในประเทศหลายแหง โดยมีอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย/ประจำบวกอัตราคงที่ตอปและ อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป และคาธรรมเนียมคงที่ซึ่งต่ำกวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีวงเงินแบบทรัสตรีซีทกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจำนวนเงิน 30  
ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: ไมมี) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศหลายแหงซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย 
ที่ MLR ลบอัตราคงที่ตอป และอัตราดอกเบี้ย MLR เปนเงินรวมประมาณ 3,583 ลานบาท (2553: 5,342 ลานบาท) และมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ MLR บวกอัตราคงที่ตอปเปนเงินรวมประมาณ 1,097 ลานบาท (2553: 735 ลานบาท) และอัตราดอกเบ้ียที่อัตรากำไร
มาตรฐาน (SPRL) ลบอัตราคงท่ีตอปเปนเงินรวมประมาณ 1,538 ลานบาท (2553: ไมมี) โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนตามระยะ
เวลาและเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาจนถึงป 2560 

นอกจากนี้ สัญญาเงินกูกำหนดใหมีการชำระคืนเปนสัดสวนเมื่อบริษัทและบริษัทยอยไดขายสินทรัพยใหกับลูกคาและบริษัทและ
บริษัทยอยไดปลอดจำนองโฉนด เพื่อโอนกรรมสิทธ์ิความเปนเจาของใหแกลูกคา  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินหลักประกันประกอบดวยเงินฝากธนาคารของกรรมการบางทาน ใบหุนของ
กรรมการบริษัทบางทาน และจดจำนองที่ดินของแตละโครงการท่ีเสนอกูทั้งหมดและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และบางสวน
ค้ำประกันโดยบริษัทและบริษัทยอย และกรรมการของบริษัทบางทาน  

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมขางตน กลุมบริษัทและบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดตางๆ ที่ระบุไวใน
สัญญาดังกลาว  

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย “บริษัท อารียา เซอรวิส จำกัด” จำนวน 9.7 ลานบาท คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4.75 ตอป 
และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม อยางไรก็ตาม บริษัทยอยตกลงท่ีจะไมเรียกคืนเงินกูยืมภายใน 12 เดือน นับตั้งแตวันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 
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Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
Note 2011 2010 2011 2010 

 (in thousand Baht) 
Non-current (See note 30) 
Long-term loans from financial 
 institutions secured  1,940,985 1,523,669 1,585,468 1,338,802 
      
Long-term loan from subsidiary  
 unsecured 5 - - 9,700 9,700 

Finance lease liabilitiess  36,224 27,702 11,491 10,065 

As at 31 December 2011, the Group and the Company had bank overdraft lines with local banks totaling Baht 
105 million and Baht 95 million respectively (2010: Baht 105 million and Baht 95 million respectively). 
Bank overdrafts bear interest at the MOR and the rates of saving deposits plus fixed rate per annum.   
As at 31 December 2011, the Group and Company issued promissory notes amounting to Baht 406.9 million 
and Baht 355.0 million, respectively (2010: Baht 897.0 million and Baht 853.5 million respectively) to certain 
local banks which bear interest at the various interest rates of saving/fixed deposit plus fixed rate per annum, 
and MOR per annum and fixed fees, which is less than the interest rate of long-term loan.  
As at 31 December, 2011, a subsidiary had credit facilities for letter of credit - trust receipt totaling Baht 30 
million (31 December 2010: nil) with a local bank. 
As at 31 December 2011, the Company and subsidiaries had long-term loan agreements with certain local 
banks bearing interest at MLR less fixed rate per annum and MLR for facilities totaling Baht 3,583 million 
(2010: Baht 5,342 million). Other loans bear interest at rates from MLR plus fixed rate per annum totaling 
Baht 1,097 million (2010: Baht 735 million). Other loans bear interest at rates from SPRL less fixed rate per 
annum totaling Baht 1,538 million (2010: nil). Repayment of the loans is made in accordance with the terms 
and conditions of the loan agreements up to 2017. 
In addition, the loan agreements also provide that loan repayments are to be made proportionately when  
properties are sold to customers and the Company and subsidiaries redeem the mortgage on the land for 
transferring ownership to customers. 
Bank overdrafts and loans from financial institutions are secured by bank deposits and share certificate of 
certain director, property projects and investment property. Some loans from financial institutions are also 
guaranteed by the Company and the subsidiaries and certain directors. 
Under the terms of the above loan agreements, the Group and the Company must comply with certain terms 
and conditions prescribed in the agreements. 
Long term loan from Areeya Service Co., Ltd., a subsidiary, amounts to Baht 9.7 million.  This loan bears  
interest at 4.75% per annum and is repayable on demand. However, the said subsidiary agreed not to recall the 
loan within twelve months of 31 December 2011. 



246

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

งบการเงินรวม 

2554 2553 

เงินตน ดอกเบ้ีย ยอดจายชำระ เงินตน ดอกเบ้ีย ยอดจายชำระ 

(พันบาท) 
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป  14,875 2,750 17,625 11,267 2,090 13,357 

ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปแต 
  ไมเกินหาป 36,224 3,781 40,005 27,702 2,800 30,502 

รวม 51,099 6,531 57,630 38,969 4,890 43,859 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 

เงินตน ดอกเบ้ีย ยอดจายชำระ เงินตน ดอกเบ้ีย ยอดจายชำระ 

(พันบาท) 
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป  7,451 929 8,380 6,600 790 7,390 

ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปแต 
  ไมเกินหาป 11,491 1,056 12,547 10,065 738 10,803 

รวม 18,942 1,985 20,927 16,665 1,528 18,193 

กลุมบริษัทและบริษัทไดทำสัญญาเชาการเงินสำหรับรถยนต อุปกรณ และเคร่ืองจักร โดยสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลงในปตางๆ
ถึงป 2559 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชานี้ กลุมบริษัทและบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา บริษัทได 
ค้ำประกันสัญญาเชาการเงินสำหรับเครื่องจักรของบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนสกุลเงินบาท 
 
16. เจาหนี้การคา 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - 154,707 207,741 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  119,575 165,560 19,844 19,298 

รวม  119,575 165,560 174,551 227,039 
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Finance lease liabilities 
Finance lease liabilities as at 31 December were payable as follows: 

 

Consolidated financial statements  
2011 2010 

Principal Interest Payment Principal Interest Payment 
(in thousand Baht) 

Within one year 14,875 2,750 17,625 11,267 2,090 13,357 
After one year but within five years 36,224 3,781 40,005 27,702 2,800 30,502 
Total 51,099 6,531 57,630 38,969 4,890 43,859 

 

Separate financial statements  
2011 2010 

Principal Interest Payment Principal Interest Payment 
(in thousand Baht) 

Within one year 7,451 929 8,380 6,600 790 7,390 
After one year but within five years 11,491 1,056 12,547 10,065 738 10,803 
Total 18,942 1,985 20,927 16,665 1,528 18,193 

The Group and the Company entered into finance lease contracts covering its vehicles, equipment and 
machineries. These contracts will expire in various years until 2016. Under the terms of the lease contracts, 
the Group and the Company must comply with certain conditions prescribed in the agreement.  Finance lease 
contracts covering machinery of a subsidiary are secured by the Company. 

Interest-bearing liabilities of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were 
denominated in Thai Baht. 

 
16. Trade accounts payable 
 

 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
Note 2011 2010 2011 2010 

 (in thousand Baht) 
Related parties 5 - - 154,707 207,741 
Other parties   119,575 165,560 19,844 19,298 
Total  119,575 165,560 174,551 227,039 
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 ยอดเจาหนี้การคาที่แสดงขางตนรวมเงินประกันการกอสรางของธุรกิจกอสรางดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  48,439 42,844 - - 

รวม  48,439 42,844 - - 

 เจาหนี้การคาทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนสกุลเงินบาท 
 
17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
คาใชจายคางจาย  45,320 90,955 31,003 67,122 

ภาษีขายตั้งพัก  28,641 26,928 70 192 

คารักษาสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายที่ดินคางจาย 31(ง) 3,463 17,828 3,463 17,828 

คาสงเสริมการขายคางจาย  607 10,654 607 10,522 

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - 327,223 243,721 

อื่นๆ   17,110 21,600 11,336 19,695 

รวม  95,141 167,965 373,702 359,080 

 
18. หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

(พันบาท) 
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับ     

ผลประโยชนพนักงานระยะยาว 8,007 - 7,110 - 

 8,007 - 7,110 - 
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 Trade accounts payable as shown above include retention payable under construction business as follows: 

 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 2011 2010 2011 2010 
 (in thousand Baht) 

Other parties  48,439 42,844 - - 
Total  48,439 42,844 - - 

Trade accounts payable of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were denominated 
entirely in Thai Baht. 

 
17. Other current liabilities 

 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
Note 2011 2010 2011 2010 

 (in thousand Baht) 
Accrued expenses  45,320 90,955 31,003 67,122 
Output vat  28,641 26,928 70 192 
Fee on retaining the right according to  
 land purchase contact 31(d) 3,463 17,828 3,463 17,828 
Accrued promotion expenses  607 10,654 607 10,522 
Other payable - related companies 5 - - 327,223 243,721 
Others  17,110 21,600 11,336 19,695 
Total   95,141 167,965 373,702 359,080 

  
18. Employee benefit obligations 

 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

31 December 
2011 

31 December 
2010 

31 December 
2011 

31 December 
2010 

(in thousand Baht) 
Statement of financial  
    position obligation for:     

Long-term employee benefit 8,007 - 7,110 - 
 8,007 - 7,110 - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรูในกำไร 

   หรือขาดทุน     

ผลประโยชนพนักงานระยะยาว 1,692 - 950 - 

 1,692 - 950 - 

 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2554 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 6,315 - 6,160 - 

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 1,692  950  

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,007 - 7,110 - 

 คาใชจายที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2554 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ตนทุนบริการปจจุบัน  1,352 - 650 - 

ดอกเบี้ย 340  300  

รวม 1,692 - 950 - 
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Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

For the year ended 31 December (in thousand Baht) 

Statement of comprehensive 
    income recogenised in profit  
 or loss:    

Long-term employee benefit 1,692 - 950 - 

 1,692 - 950 - 
 

Movement in the present value of the defined benefit obligations: 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

For the year ended 31 December (in thousand Baht) 

Defined benefit obligations at 1 January 6,315 - 6,160 - 

Current service costs and interest 1,692  950  

Defined benefit obligations at  
   31 December 8,007 - 7,110 - 

 
Expense recognised in profit or loss: 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

For the year ended 31 December (in thousand Baht) 

Current service costs 1,352 - 650 - 

Interest  340  300  

Total 1,692 - 950 - 
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คาใชจายดังกลาวขางตนที่รับรูในรายการตอไปนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ตนทุนขาย 737 - 98 - 

คาใชจายในการขาย 14 - 14 - 

คาใชจายในการบริหาร 941 - 838 - 

รวม 1,692 - 950 - 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

 (รอยละ) 
อัตราคิดลด  4.42 - 4.42 - 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 7.69 - 7.69 - 

ขอสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะตามรายงานของนักคณิตศาสตร
ประกันภัย 

  
19. ทุนเรือนหุน 

 

มูลคาหุน 

ตอหุน 

(บาท) 

2554 2553 

จำนวนหุน จำนวนเงิน จำนวนหุน จำนวนเงิน 

(พันหุน/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      

ณ วันที่ 1 มกราคม      

- หุนสามัญ 1 949,600 949,600 949,600 949,600 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

- หุนสามัญ 1 949,600 949,600 949,600 949,600 
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The expense is recognised in the following line items in the statement of comprehensive income: 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

For the year ended 31 December (in thousand Baht) 
Cost of sale 737 - 98 - 
Selling expenses 14 - 14 - 
Administrative expenses 941 - 838 - 
Total 1,692 - 950 - 

Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages): 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

 (in Baht (%) ) 

Discount rate  4.42 - 4.42 - 

Future salary increases 7.69 - 7.69 - 

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables that is available 
in the actuary’s report. 

 
19. Share capital 

 

Par value  
per share  
(in Baht) 

2011 2010 

Number Amount Number Amount 

(in thousand shares / thousand Baht) 

Authorised      
At 1 January      
- ordinary shares  1 949,600 949,600 949,600 949,600 
At 31 December      
- ordinary shares  1 949,600 949,600 949,600 949,600 
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มูลคาหุน 

ตอหุน 

(บาท) 

2554 2553 

จำนวนหุน จำนวนเงิน จำนวนหุน จำนวนเงิน 

(พันหุน/พันบาท) 
หุนที่ออกและชำระแลว      

ณ วันที่ 1 มกราคม      

- หุนสามัญ 1 758,000 758,000 758,000 758,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

- หุนสามัญ 1 758,000 758,000 758,000 758,000 

20. สวนเกินทุนและสำรอง 

สวนเกินมูลคาหุน 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนท่ี 
จดทะเบยีนไว บรษิทัตองนำคาหุนสวนเกนินีต้ัง้เปนทนุสำรอง (“สวนเกนิมลูคาหุน”) สวนเกนิมลูคาหุนนีจ้ะนำไปจายเปนเงนิปนผล 
ไมได 

สำรองตามกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตาม
กฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังจากที่หักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงนิสำรองน้ีจะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 
21. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 

 กลุมบริษัทไมไดแสดงขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรไวในงบการเงินนี้ เนื่องจากกลุมบริษัท
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงธุรกิจเดียว และมีโครงการพัฒนาภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเทานั้น  

 
22. รายไดอื่น 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

  (พันบาท) 
คาบริหารโครงการ 32 13,326 10,970 - - 
คานายหนาจากการเชา  2,027 729 2,027 729 
รายไดอื่นจากการยกเลิกสัญญา  31,421 - 31,421 - 
อื่นๆ  9,082 11,634 7,574 10,992 
รวม  55,856 23,333 41,022 11,721 
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Par value  
per share  
(in Baht) 

2011 2010 

Number Amount Number Amount 

(in thousand shares / thousand Baht) 
Issued and paid      
At 1 January      
- ordinary shares  1 758,000 758,000 758,000 758,000 
At 31 December      
- ordinary shares 1 758,000 758,000 758,000 758,000 

 
20. Share premium and reserves 

Share premium 
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies 
received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share 
premium is not available for dividend distribution. 
Legal reserve  
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a company shall allocate not 
less than 5% of its annual net profit to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an 
amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend 
distribution. 

 
21. Segment information  

The Group does not present information on business segments and geographical segments in the financial 
statements since the Group is only engaged in real estate development in the Bangkok and broader 
metropolitan area. 

 
22. Other income 

  
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 Note 2011 2010 2011 2010 

  (in thousand Baht) 
Project management fees 32 13,326 10,970 - - 
Rental commission  2,027 729 2,027 729 
Other income from cancellation contracts  31,421 - 31,421 - 
Others  9,082 11,634 7,574 10,992 
Total  55,856 23,333 41,022 11,721 
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23. คาใชจายในการขาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
คาใชจายดานการตลาด 123,503 194,493 91,414 141,778 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาใชจายในการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน 61,501 91,972 45,113 71,302 

คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 16,195 15,411 15,277 11,496 

รวม 201,199 301,876 151,804 224,576 

 
24. คาใชจายในการบริหาร 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 131,240 123,777 90,443 99,654 

คาใชจายบริหารอื่น 145,108 152,416 127,372 128,872 

รวม 276,348 276,193 217,815 228,526 

 
25. คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ผูบริหาร 68,555 51,585 44,640 47,565 

เงินเดือน 2,975 2,433 2,449 2,327 
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 126 51 87 50 

อื่นๆ 71,656 54,069 47,176 49,942 
     
พนักงานอื่น     
เงินเดือนและคาแรง 152,195 141,117 101,240 76,514 
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  2,439 1,841 2,054 1,477 
อื่นๆ 13,813 8,398 10,068 6,369 
 168,447 151,356 113,362 84,360 

รวม 240,103 205,425 160,538 134,302 
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23. Selling expenses 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 2011 2010 2011 2010 
 (in thousand Baht) 
Marketing expenses 123,503 194,493 91,414 141,778 
Specific business tax and cost of land transfer 61,501 91,972 45,113 71,302 
Employee benefit expenses 16,195 15,411 15,277 11,496 
Total 201,199 301,876 151,804 224,576 

 
24. Administrative expenses  

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 2011 2010 2011 2010 
 (in thousand Baht) 
Employee benefit expenses 131,240 123,777 90,443 99,654 
Other administrative expense 145,108 152,416 127,372 128,872 
Total 276,348 276,193 217,815 228,526 

 
25. Employee benefit expenses 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 2011 2010 2011 2010 
 (in thousand Baht) 
Management 68,555 51,585 44,640 47,565 
Salaries 2,975 2,433 2,449 2,327 
Contribution to defined contribution plans 126 51 87 50 
Others 71,656 54,069 47,176 49,942 
     
Other employees     
Salaries and wages 152,195 141,117 101,240 76,514 
Contribution to defined contribution plans 2,439 1,841 2,054 1,477 
Others 13,813 8,398 10,068 6,369 
 168,447 151,356 113,362 84,360 
Total 240,103 205,425 160,538 134,302 
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กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิก
ของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบ
ในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุน 
สำรองเลี้ยงชีพตามขอกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต  

 
26. คาใชจายตามลักษณะ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

  (พันบาท) 
คาใชจายทางการตลาด  122,219 194,493 94,303 141,778 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 25 240,103 205,425 160,538 134,302 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาใชจายในการจายโอนที่ดิน 23 61,501 91,972 45,113 71,302 
คาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย  37,543 39,803 14,322 14,191 

 
27. ตนทุนทางการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจาย  

 กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - 461 461
 สถาบันการเงิน  164,875 199,654 138,808 138,456

  164,875 199,654 139,269 138,917

สวนที่บันทึกเปนตนทุนโครงการอสังหาริมทรัพย 
 ระหวางการพัฒนา 8 (122,031) (175,376) (104,277) (116,361)

สุทธิ  42,844 24,278 34,992 22,556

 
28. ภาษีเงินได 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 
2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรา 
รอยละ 30 เปนรอยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่อง
กันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ และยังไดรับสิทธิในการลดภาษีเงินได
นิติบุคคลแหงพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 475 แตไมเกินรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ที่สิ้นสุดในหรือ
หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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The defined contribution plans comprise provident funds established by the Group for its employees.  
Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at the rates 
ranging from 3% to 7% of their basic salaries and by the Group at rates ranging from 3% to 7% of the 
employees’ basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and 
is managed by a licensed Fund Manager.  

 
26. Expenses by nature 

  
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 Note 2011 2010 2011 2010 
  (in thousand Baht) 
Marketing Expenses  122,219 194,493 94,303 141,778 
Employee benefit expenses 25 240,103 205,425 160,538 134,302 
Business tax and cost of land transfer 23 61,501 91,972 45,113 71,302 
Depreciation and amortisation  37,543 39,803 14,322 14,191 

 
27. Finance costs 

  
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 
 Note 2011 2010 2011 2010 
  (in thousand Baht) 
Interest expenses  
 Related parties 5 - - 461 461
 Financial institutions  164,875 199,654 138,808 138,456
  164,875 199,654 139,269 138,917
Capitalised as real estate projects  
 development 8 (122,031) (175,376) (104,277) (116,361)
Net  42,844 24,278 34,992 22,556

 
28. Income tax expense 

Income tax reduction 
Royal Decree No. 387 B.E. 2544 dated 5 September 2001 grants companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 25% for taxable profit not exceeding Baht 
300 million for the five consecutive accounting periods beginning on or after enactment. The listed  
companies that received income tax reduction under this Royal Decree are also eligible to continue the period 
of tax reduction under Royal Decree No. 475 but shall not be exceeding the 2010 accounting period ending on 
or after 31 December 2010. 
Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 14 December 2011 grants the corporate income tax rate reduction  
from 30% to 23% for the accounting period ending 31 December 2012, and to 20% for two accounting 
periods beginning on or after 1 January 2013 onward. This change in tax rate has no effect on the Group’s 
financial statements for the year ended 31 December 2011. 
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากรฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23 สำหรับหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตรารอยละ 20 สำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 

 
29. กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานสำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คำนวณจากกำไรสำหรับปที่เปนสวนของ 
ผูถือหุนของบริษัทและจำนวนหุนสามัญที่ออกจำหนายแลวระหวางปในแตละป โดยแสดงการคำนวณดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท / พันหุน) 
กำไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 76,002 427,951 19,070 319,469 

จำนวนหุนสามัญที่ออกจำหนายแลว (ขั้นพื้นฐาน) 758,000 758,000 758,000 758,000 

กำไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.10 0.56 0.03 0.42 

 
30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไมปฏิบัติตามขอกำหนด
ตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกำไรหรือการคา 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสำคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝายบริหาร
ไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเสี่ยง
และการควบคุมความเส่ียง 

การบริหารจัดการทุน  
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและ
กอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณา
จากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานตอสวนของผูถือหุนรวม ซึ่งไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม อีกทั้งยัง
กำกับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด  
ซึ่งสงผลกระทบตอการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว 
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29. Basic earnings per share 
The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2011 and 2010 were based on 
the profit for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of ordinary 
shares outstanding during the years as follows: 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

 (in thousand Baht/thousand shares) 

Profit attributable to equity holders of the  
 Company (basic) 76,002 427,951 19,070 319,469 

Number of ordinary shares outstanding (basic) 758,000 758,000 758,000 758,000 

Earnings per share (basic) (in Baht) 0.10 0.56 0.03 0.42 
 
30. Financial instruments  

Financial risk management policies 
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and from non-
performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue derivative 
financial instruments for speculative or trading purposes. 
Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system of controls in place 
to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The 
management continually monitors the Group’s risk management process to ensure that an appropriate balance 
between risk and control is achieved. 
Capital management 
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market 
confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on capital, which 
the Group defines as result from operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding minority 
interests and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.  
Interest rate risk 
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Group’s 
operations and its cash flows because loan interest rates are mainly fixed. The Group is primarily exposed to 
interest rate risk from floating interest rates of short-term and long-term loans from financial institutions.  
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อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของเงินกูยืมท่ีมีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนด
อัตราใหมมีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 
อัตราดอกเบ้ีย 
เฉลี่ยที่แทจริง ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ป 
แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ป 2554      

สวนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 
 จากสถาบันการเงิน 1.75-7.90 935,784 - - 935,784 

สวนที่ไมหมุนเวียน      

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 6.25-8.75 - 1,940,985 - 1,940,985 

รวม  935,784 1,940,985 - 2,876,769 

      

ป 2553      

สวนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 
 จากสถาบันการเงิน 5.00-7.62 1,023,136 - - 1,023,136 

สวนที่ไมหมุนเวียน      

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 5.00-7.62 - 1,523,669 - 1,523,669 

รวม  1,023,136 1,523,669 - 2,546,805 
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The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at 31 December 2011 and 2010, and the 
periods in which those liabilities mature or re-price were as follows: 

 Consolidated financial statements 

 

Average  
Effective 

Interest rate 
Within  
1 year 

After 1 year 
but within  

5 years After 5 years Total 

 (% per annum) (in thousand Baht) 

2011      

Current       

Bank overdrafts and loans payable       

 - financial institutions 1.75-7.90 935,784 - - 935,784 

Non-current      

Loans payable - financial institutions 6.25-8.75 - 1,940,985 - 1,940,985 

Total  935,784 1,940,985 - 2,876,769 

      

2010      

Current       

Bank overdrafts and loans payable       

 -  financial institutions 5.00-7.62 1,023,136 - - 1,023,136 

Non-current      

Loans payable - financial institutions 5.00-7.62 - 1,523,669 - 1,523,669 

Total  1,023,136 1,523,669 - 2,546,805 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบ้ีย 
เฉลี่ยที่แทจริง ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ป 
แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ป 2554      

สวนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 
 จากสถาบันการเงิน 1.75-7.90 874,076 - - 874,076 

สวนที่ไมหมุนเวียน      

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 6.25-8.75 - 1,585,468  1,585,468 

เงินกูยืมจากบริษัทยอย 4.75 - 9,700 - 9,700 

รวม  874,076 1,595,168 - 2,469,244 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบ้ีย 
เฉลี่ยที่แทจริง ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ป 
แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ป 2553      

สวนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 
 จากสถาบันการเงิน 5.00-7.62 966,458 - - 966,458 

สวนที่ไมหมุนเวียน      

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 5.00-7.62 - 1,338,802  1,338,802 

เงินกูยืมจากบริษัทยอย 4.75 - 9,700 - 9,700 

รวม  966,458 1,348,502 - 2,314,960 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชำระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขท่ีตกลงไวเมื่อครบ
กำหนด 

ฝายบริหารไดกำหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพือ่ควบคมุความเส่ียงทางดานสนิเชือ่ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะหฐานะ
ทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไมพบวามีความเส่ียงจากสินเชื่อที่เปนสาระสำคัญ 
ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  
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 Separate financial statements 

 

Average  
Effective 

Interest rate 
Within 
1 year 

After 1 year 
but within  

5 years After 5 years Total 
 (% per annum) (in thousand Baht) 
2011      
Current       
Bank overdrafts and loans payable       
 - financial institutions 1.75-7.90 874,076 - - 874,076 
Non-current      
Loans payable - financial institutions 6.25-8.75 - 1,585,468  1,585,468 
Loans payable - financial institutions 4.75 - 9,700 - 9,700 
Total  874,076 1,595,168 - 2,469,244 
 

 Separate financial statements 

 

Average  
Effective 

Interest rate 
Within  
1 year 

After 1 year 
but within  

5 years After 5 years Total 
 (% per annum) (in thousand Baht) 
2010      
Current       
Bank overdrafts and loans payable       
 - financial institutions 5.00-7.62 966,458 - - 966,458 
Non-current      
Loans payable - financial institutions 5.00-7.62 - 1,338,802  1,338,802 
Loans payable - financial institutions 4.75 - 9,700 - 9,700 
Total  966,458 1,348,502 - 2,314,960 
 

Credit risk 
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counter party to settle its 
financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due. 
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. 
Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount.  At the reporting 
date there were no significant concentrations of credit risk.  The maximum exposure to credit risk is 
represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial position. 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
กลุมบริษัท มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา เงินสดใหเพียง
พอโดยผูบริหารตอการดำเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแส เงินสดลดลง 

การกำหนดมูลคายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัท กำหนดใหมีการกำหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหน้ีสินทั้งทางการเงิน
และไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชำระหน้ีสินกัน  
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน  วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีตอไปน้ี ขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินมีมูลคายุติธรรมไมแตกตางไปจากมูลคาทางบัญชีอยาง
เปนสาระสำคัญ 

 
31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

(ก) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดำเนินงานที่ยกเลิกไมได 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงป 5,597 5,027 3,654 4,453 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 3,724 1,240 1,484 1,240 

รวม 9,321 6,267 5,138 5,693 

(2) ภาระผูกพันที่จะตองจายเงินตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนจำนวน 267.4 ลานบาท (2553: 339.8  
 ลานบาท) 
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในกิจการประเภทหนังสือค้ำประกันและ/หรือวงเงิน 
 อาวัลตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารในประเทศบางแหงเปนจำนวนเงินรวม 38 ลานบาท (2553: 60 ลานบาท) ค้ำประกัน 
 โดยเงินฝากธนาคารของบริษัทยอยดังกลาวและที่ดินของบริษัทใหญรวมท้ังค้ำประกันโดยบริษัทใหญ 

(ง) สัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินกับผูขายรายหนึ่งจำนวนเงินรวม 500 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดชำระเงินมัดจำแลวจำนวน 50  
 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีตนทุนคาพัฒนาบนที่ดินขางตนจำนวนเงิน 73 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดบันทึกเงินมัดจำและตนทุน 
 คาพัฒนาดังกลาวไวภายใตบัญชีโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตเงื่อนไขของ 
 สัญญาจะซื้อจะขายดังกลาว ผูจะขายยินยอมใหบริษัทเขาทำการพัฒนาและทำประโยชนในที่ดินได 

 บริษัทไดทำบันทึกแนบทายสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผูขายเปนจำนวนเงิน 23 ลานบาท โดยจายชำระในวันทำบันทึกแนบ 
 ทายสัญญาจำนวน 3 ลานบาทและสวนที่เหลือจะจายชำระกอนหรือในวันที่นัดโอนกรรมสิทธ์ิและบริษัทจะตองจายคารักษา 
 สิทธิ์ตั้งแตวันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์เดิมจนถึงวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิตามอัตราท่ีระบุในสัญญา  
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Liquidity risk 
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by 
management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows. 
Fair values 
A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both 
financial and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be 
exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.  In 
determining the fair value of its financial assets and liabilities, the Group takes into account its current 
circumstances and the costs that would be incurred to exchange or settle the underlying financial instrument. 
Fair values of financial assets and liabilities are not significantly different from the carrying values at 31 
December 2011 and 2010. 

 
31. Commitments with non-related parties 

(a) Non-cancellable operating lease commitments 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2011 2010 2011 2010 

 (in thousand Baht) 

Within one year 5,597 5,027 3,654 4,453 

After one year but within five years 3,724 1,240 1,484 1,240 

Total 9,321 6,267 5,138 5,693 
 

(b) Outstanding commitments relating to project development contracts amounting to Baht 267.4 million. 
(2010: Baht 339.8 million) 

(c) As at 31 December 2011, a subsidiary had letter of guarantee and/or aval agreements with certain local 
banks totaling Baht 38 million (2010: Baht 60 million) guaranteed by cash at bank of the said subsidiary 
and land of the Company. 

(d) An agreement to buy and sell land from a vendor for a purchase consideration of Baht 500 million, 
against which a deposit of Baht 50 million has been paid. The Company has incurred development costs 
on the land amounting to Baht 73 million. The Company has recorded the deposit and development costs 
in real estate projects under development in the statement of financial position. Under the terms of the 
agreement, the vendor has permitted the Company to develop and make use of the land. 

 The Company entered into the amendment of the agreement of Baht 23 million. The Company paid Baht 
3 million on the date of entering into the amendment and the remaining balance will be paid on or before 
the date of the land transfer, together with a retaining fee from the date of the amendment of the 
agreement to the date of land transfer calculated at the rate per day as specified in the amendment of the 
agreement.  
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(จ) ในป 2554 บริษัททำสัญญารวมพัฒนาพื้นที่กับสมาคมแหงหนึ่ง ในการดำเนินการเจรจากับสำนักงานพระคลังขางที่เพื่อเขา 
 ทำสัญญารับทำการปลูกสราง เชาที่ดินกับอาคารท่ีปลูกสรางไมนอยกวา 30 ป ภายใตเงื่อนไขของสัญญาขางตน บริษัทจะ 
 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินมัดจำกับ 
 สมาคมเปนจำนวน 20 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในเงินมัดจำคาที่ดินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และใหธนาคารในประเทศ 
 แหงหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันการทำสัญญาไดรับสิทธิรวมกันทำโครงการเปนจำนวนเงินประมาณ 121 ลานบาท 

 
32. สัญญาอื่นๆ 

(ก) บริษัทจัดการโครงการใหกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนในอัตรารอยละ 3 ของมูลคาโครงการเม่ือมีการ 
 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหกับลูกคาเรียบรอยแลว การจัดการโครงการตามสัญญานี้ใหกับบริษัทดังกลาวไดถูกยกเลิก 
 ในระหวางป 2554 

(ข) บริษัทจัดการโครงการใหกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนในอัตรารอยละ 3 ของมูลคา หองชุดซึ่งแบงชำระ 
 ดังนี้ เม่ือลูกคาชำระเงินจองและเงินทำสัญญาเรียบรอย (รอยละ 0.75) ชำระเงินดาวนครบถวน (รอยละ 0.75) และที่เหลือ 
 ครบถวนเมื่อการกอสรางอาคารแตละอาคารแลวเสร็จ (รอยละ 1.5) การจัดการโครงการตามสัญญานี้ใหกับบริษัทดังกลาว 
 ไดถูกยกเลิกในป 2553 

 
33. ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีคดีความใหชดใชความเสียหายเปนจำนวนเงิน 52.9 ลานบาท (2553: 47.5 
ลานบาท) จนถึงวันที่ในรายงานคดีเหลานี้ยังไมสิ้นสุด บริษัทไดบันทึกหนี้สินไวในงบการเงินแลวจำนวน 23.4 ลานบาท (2553:  
21.7 ลานบาท) ซึ่งบันทึกภายใตบัญชีคางวดที่ยังไมรับรูเปนรายไดจำนวน 3.5 ลานบาท (2553: 5.1ลานบาท) และบันทึกบัญชี
ประมาณการหนี้สินในระหวางป 2554 จำนวน 19.9 ลานบาท (2553: 16.6 ลานบาท) 

 
34. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทและบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารในประเทศ
หลายแหงออกเพ่ือค้ำประกันบริษัทตอหนวยงานราชการสำหรับการจัดทำและบำรุงสาธารณูปโภคในโครงการ รวมทั้งการซ้ือ
สินคาของบริษัทเปนจำนวนเงินรวม 223.1 ลานบาท และ 212.5 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตาม
ลำดับ (2553: 70.7 ลานบาท และ 56.5 ลานบาท ตามลำดับ) ซึ่งบางสวนค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารและการจดจำนองท่ีดิน
ของแตละโครงการที่เสนอกูทั้งหมดตามท่ีกำหนดไวในสัญญาเงินกูยืม 

 
35. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 มีมติใหอนุมัติการจายเงินปนผลประจำป 2554 ใหแก 
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 23 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวจะมีการอนุมัติในที่ประชุมผูถือหุน 
ประจำป 2554 
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(e) During 2011, the Company entered into a Joint Developing Area agreement with an Association.  The 
said Association and the Company will negotiate with the Privy Purse Bureau for entering into a 
construction, lease of land and building agreement with a lease period of not less than 30 years.  Under 
the terms of the above agreement, the Company must comply with certain terms and conditions 
prescribed in the agreement. As at 31 December 2011, the Company had a retention of Baht 20 million 
with the Association, which is included in Deposits for land in the statement of financial position.  
A letter of guarantee of Baht 121 million by a local bank was issued for guarantee of the joint 
developing project. 

 
32. Other contracts 

(a) The Company had managed projects on behalf of another company under which the Company received 
management fee at 3 percent of project value upon the ownership of the land being transferred to 
customers. This management project was cancelled during 2011.  

(b) The Company had managed projects on behalf of another company under which the Company received 
management fee at 3% of the condominium value by installment upon the customers paying deposit and 
advance payment (0.75%), paying down payment (0.75%) and fully paying the remaining balance when 
each building was completely constructed (1.5%).This management project was cancelled in 2010. 

 
33. Provision for litigation 
 As at 31 December 2011, the Company and its subsidiaries are engaged in lawsuits for damages claimed 

totaling Baht 52.9 million (2010: Baht 47.5 million).  Up to the date of this report, these lawsuits are not 
finalised and the Company has already recorded liabilities in the financial statements amounting to Baht 23.4 
million (2010: Baht 21.7 million) which are presented under unrecognised income on installments due and 
provisions for litigation losses during the year 2011 for litigation of Baht 3.5 million (2010: Baht 5.1 million) 
and Baht 19.9 million (2010: Baht 16.6 million), respectively. 

 
34. Contingent liabilities 
 As at 31 December 2011, the Group and the Company were contingently liable for letters of guarantee issued 

by several local banks to government agencies for construction of utilities and to suppliers for purchase of 
goods and others in relation to property projects totaling Baht 223.1 million and Baht 212.5 million in the 
consolidated financial statements and separate financial statements, respectively, (2010: Baht 70.7 million and 
Baht 56.5 million, respectively) partially secured by cash at banks and the mortgage of the land of each 
project as specified in the loan agreements. 

 
35. Events after the reporting period 
 At the Board of Directors’ meeting held on 29 February 2012, the Company’s directors approved the dividend 

payment for the year 2011 of Baht 0.03 per share, amounting to approximately Baht 23 million. The 
dividends will be approved by the annual shareholder meeting for the year 2011. 
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36. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไมมี 
การบังคับใช  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปน้ีกำหนดใหถือปฏิบัติกับ งบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20  การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 

 ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
2556 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 
(ปรับปรุง 2552) 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
 ตางประเทศ 

2556 

 ผูบริหารคาดวาจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใชและถือปฏิบัติ โดยผูบริหาร
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
ดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การบัญชีดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 - ภาษีเงินได 
 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ระบุใหกิจการตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคือจำนวนภาษีเงินไดที่กิจการตอง
จายหรือไดรับตามลำดับในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงใน 
งบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้นและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ปจจุบันกลุมบริษัทไมได
บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบการเงิน ผูบริหารอยูระหวางพิจารณาผลกระทบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2556 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 - ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆ ที่ใชในการรายงาน ซึ่งเปนสกุล

เงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 กำหนด
ใหกิจการระบุสกุลเงินท่ีใชรายงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานและรายงาน
ผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ไดใหคำนิยามสำหรับเงิน
ตราตางประเทศ กลาวคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของกิจการ 

 ผูบริหารกำหนดสกุลเงินท่ีใชรายงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จะไมไดรับผลกระทบที่มีสาระสำคัญตอสินทรัพย หนี้สิน และ กำไรสะสม
ของบริษัท 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 - เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

 ผูบริหารเชื่อวาการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 
จะไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสำคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 
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36. Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted 
 The Group has not adopted the following new and revised TFRS that have been issued as of the reporting date 

but are not yet effective. The new and revised TFRS are anticipated to become effective for annual financial 
periods beginning on or after 1 January in the year indicated in the following table. 

TFRS Topic Year effective 
TAS 12  Income Taxes 2013 
TAS 20  Accounting for Government Grants and Disclosures of  

   Government Assistance 
2013 

TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 2013 

Management expects to adopt and apply these new TFRS in accordance with the FAP’s announcement  
and has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the consolidated and separate 
financial statements of those new standards assessed to have the greatest potential impact on the financial 
statements in the period of initial application. These standards are as follows: 
TAS 12 - Income taxes 
The principal change introduced by TAS 12 is the requirement to account for deferred tax liabilities and  
assets in the financial statements. Deferred tax liabilities and assets are the amounts of income taxes payable 
and recoverable, respectively, in future periods in respect of temporary differences between the carrying 
amount of the liability or asset in the statement of financial position and the amount attributed to that liability 
or asset for tax purposes; and the carry forward of unused tax losses. Currently, the Group does not recognise 
deferred tax in the financial statements. Management is currently considering the impact of adopting TAS 12 
from 1 January 2013. 
TAS 21 (revised 2009) - The effects of changes in foreign exchange rates 
The principal change introduced by TAS 21 is the introduction of the concept of functional currency, which is 
defined as the currency of the primary economic environment in which the entity operates. TAS 21 requires 
the entity to determine its functional currency and translate foreign currency items into its functional 
currency, reporting the effects of such translation in accordance with the provisions of TAS 21. Foreign 
currencies are defined by TAS 21 as all currencies other than the entity’s functional currency. 
Management has determined that the functional currency of the Company is Thai Baht. Accordingly, the 
adoption of TAS 21 from 1 January 2013 is not expected to have a significant impact on the Company’s 
reported assets, liabilities or retained earnings. 
TAS 20 - Accounting for government grants and disclosures of government assistance  
Management is of the opinion that the adoption of TAS 20 from 1 January 2013 will not have a significant 
impact on the Group’s financial statements. 

 



272

 STAY INFORMED  
GENERAL INFORMATION 
 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทยอย 

ชื่อบริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 67/4 อาคารไดนาสตี้คอมเพล็กซ 2 ถนนลาดพราว 71  
 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000431 

ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 949,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 949,600,000 บาท ชำระแลว 758,000,000 บาท 

Home Page www.areeya.co.th 
 สำหรับผูที่ตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการคอนโดมิเนียม เอ สเปซ www.aspace.co.th 
 สำหรับผูที่ตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการทาวนเฮาส เดอะ คัลเลอรส

www.thecolors.co.th 
 โทรศัพท 0-2539-4000, 0-2789-1122, 1797 
 โทรสาร 0-2275-1551 

ผูสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

 ชั้น 51 เอ็มไพรทาวเวอร 195 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 02-677-2000 
 โทรสาร 02-677-2222 

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
 กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท  02-229-2800  
 โทรสาร 02-359-1262-3 

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ 

 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยธรรมนูญสุข  
 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศัพท 02-274-7529-30  
 โทรสาร 02-274-7638 
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Company Name Areeya Property Public Company Limited 
 
Type of Business Development of real estate 
 
Head Office Address 67/4 Dynasty Complex 2, Ladprao 71 Road, Khwang  
 Saphansong, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310  
  
Company Registration No. 0107546000431 
 
Authorized Share Capital 949,600,000 common shares, Baht 1 per share,  
 Total authorized share capital Baht 949,600,000,  
 Paid-up share capital Baht 758,000,000 
 
Home Page www.areeya.co.th 

For more details about a space condominium project, 
 please visit www.aspace.co.th 
 For more details about the colors town home project,  
 please visit www.thecolors.co.th 
 Telephone 0-2539-4000, 0-2789-1122, 1797 
 Facsimile 0-2275-1551 
 
Auditor KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
 51st Floor, Empire Tower, 195 South Sathorn Road 
 Khwang Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120 
 Telephone 66(02) 677-2000  
 Facsimile 66(02) 677-2222 
 
Security Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
 62 The Stock Exchange of Thailand Building,  
 Ratchadapisek Road, Khwang Klongtoey,  
 Khet Klongtoey, Bangkok 10110 
 Telephone 66(02) 229-2800 
 Facsimile 66(02) 359-1262-3 
 
Legal Advisor Kunnatham Law Office 
 72/2-3 Sutthisanwinitchai Road, Samsen-Nok,  
 Huay-Kwang, Bangkok 10310 
 Telephone 66(02) 274-7529-30  
 Facsimile 66(02) 274-7638 



274

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

บจก. อารียา เซอรวิส 

67/4 อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ 2  
ซอยลาดพราว 71 แขวงสะพานสอง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2539-4000 
โทรสาร 0-2275-1551 

บริการหลังการขายดาน 
อสังหาริมทรัพย 

หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนทั้งสิ้น 
10,000,000 บาท 

99.99 

บจก. วันอัพ 

184 อาคารฟอร่ัมทาวเวอร ชั้น 37 
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง หวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 0-2645-3535 
โทรสาร  0-2645-3538-9 

บริการรับเหมากอสราง หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนท่ี
ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนทั้งสิ้น 
100,000,000 บาท 

99.99 

บจก. อารียา แมนเนจเมนต 

67/4 อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ 2  
ซอยลาดพราว 71 แขวงสะพานสอง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2539-4000 
โทรสาร 0-2275-1551 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
และบริหารนิติบุคคล 

หุนสามัญ 6,500,000 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนทั้งสิ้น 
65,000,000 บาท 

99.99 

บจก. คูลสเปซ 

67/4 อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ 2  
ซอยลาดพราว 71 แขวงสะพานสอง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2539-4000 
โทรสาร 0-2275-1551 

พฒันาอสังหาริมทรัพย หุนสามัญ 6,000,000 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนทั้งสิ้น 
60,000,000 บาท 

99.99 

บจก. ไวตลิฟวิง 

67/4 อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ 2  
ซอยลาดพราว 71 แขวงสะพานสอง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2539-4000 
โทรสาร 0-2275-1551  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย หุนสามัญ 6,500,000 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนทั้งสิ้น 
65,000,000 บาท 

99.99 

บจก. ชิลลสเปซ 

67/4 อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ 2  
ซอยลาดพราว 71 แขวงสะพานสอง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2539-4000 
โทรสาร 0-2275-1551  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนทั้งสิ้น 
1,000,000 บาท 
 

99.99 

Subsidiary 

ขอมูลบริษัทยอย 
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Company Name Type of Business Authorized Share Capital 
Shareholding 

Percentage 

(%) 

Areeya Service Co., Ltd. 
67/4 Dynasty Complex 2,  
Ladprao 71, Saphansong, 
Wangthonglang, 
Bangkok 10310 
Telephone 0-2539-4000 
Facsimile 0-2275-1551 

After sale service for 
property 

1,000,000 common shares, Baht 
10 per share Total share capital 
Baht 10,000,000 

99.99 

One Up Co., Ltd. 
184 Forum Tower 27 Floor, 
Ratchadapisek Rd., Huaykwang, 
Bangkok 10310 
Telephone 0-2645-3535 
Facsimile  0-2645-3538-9 

Construction Service 10,000,000 common shares, Baht 
10 per share Total share capital 
Baht 100,000,000 
 

99.99 

Areeya Management Co., Ltd. 
67/4 Dynasty Complex 2,  
Ladprao 71, Saphansong, 
Wangthonglang, Bangkok 10310 
Telephone 0-2539-4000 
Facsimile 0-2275-1551 

Development of real 
estate projects  
and property 
management 

6,500,000 common shares,  
Baht 10 per share Total  
share capital Baht 65,000,000 

99.99 

Cool Space Co., Ltd. 
67/4 Dynasty Complex 2,  
Ladprao 71, Saphansong, 
Wangthonglang, Bangkok 10310 
Telephone 0-2539-4000 
Facsimile 0-2275-1551 

Development of real 
estate projects 

6,000,000 common shares,  
Baht 10 per share Total share 
capital Baht 60,000,000 

99.99 

White Living Co., Ltd. 
67/4 Dynasty Complex 2,  
Ladprao 71, Saphansong, 
Wangthonglang, Bangkok 10310 
Telephone 0-2539-4000 
Facsimile 0-2275-1551 

Development of real 
estate projects 

6,500,000 common shares,  
Baht 10 per share Total share 
capital Baht 65,000,000 

99.99 

Chill Space Co., Ltd. 
67/4 Dynasty Complex 2,  
Ladprao 71, Saphansong, 
Wangthonglang, Bangkok 10310 
Telephone 0-2539-4000 
Facsimile 0-2275-1551 

Development of real 
estate projects 

100,000 common shares,  
Baht 10 per share Total share 
capital Baht 1,000,000 
 
 

99.99 




