










































































































































2 3



4 5

Contents
For

AnnuAl report
2012

P.6-7 ข้อความจากใจประธานกรรมการ P.50-73 โครงสร้างการจัดการ

Message froM 
the ChairMan
สาสน์จากประธานกรรมการ 

shareholders struCture and ManageMent
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

P.8-9 รายงานจากกรรมการตรวจสอบ P.74-75 ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง

audit CoMMittee rePort
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

related-Party transaCtions
รายการระหว่างกัน

P.10-11 แผนผังการท�างาน P.76-87 บทวิเคราะห์สถานการณ์

organization Chart
ผังองค์กร 

stateMent of analysis froM ManageMent
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร

P.12-19 รายชื่อกรรมการ P.88-89 การแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

the Board of direCtors
รายนามคณะกรรมการ

Board of direCtors’ resPonsiBility 
for finanCial rePorting
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

P.20-37 ความส�าเร็จของบริษัท P.90-165 การแสดงรายงานจากผู้สอบบัญชี

CoMPany’s ProjeCts
โครงการของบริษัท 

auditor’s rePort
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

P.38-41 ภาพรวมความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง P.166-167 รายละเอียดทั่วไปของหน่วยงาน

Business Profile
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

general inforMation
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

P.42-45 สภาวะของสถานการณ์ในปัจจุบัน P.168-169 ชื่อของบริษัทย่อย

industrial outlook
ภาวะอุตสาหกรรม

suBsidiary
ข้อมูลบริษัทย่อย

P.46-49 สาเหตุความเสี่ยง

risk faCtors
ปัจจัยความเสี่ยง



6 7

MESSAGE FROM THE
CHAIRMAN

สาสน์จากประธานกรรมการ

ข้อความจากใจประธานกรรมการ

จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติท�าให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา และส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในปี 2555 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)  
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ทุกท่านยังคงให้ความไว้วางใจและเป็นก�าลังใจของบริษัท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นก�าลังใจและก�าลังส�าคัญให้บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้ดยีิง่ขึน้ไป ซึง่หลงัจากผ่านพ้นสถานการณ์ดงักล่าว ในปี 2555 เป็นปีทีภ่าวะเศรษฐกจิโดยรวมในประเทศมกีารขยายตวัในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยปัจจยับวกทีส่่งผลต่อธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
มีหลายด้าน โดยเฉพาะด้านนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น มาตรการลดหย่อนภาษีส�าหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท มาตรการในส่วนของแผนการบริหาร 
การจัดการน�้าในระยะยาวของภาครัฐ ดอกเบี้ย soft loan ของสินเชื่อลูกค้ารายย่อย การเร่งผลักดันระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่า 300 
บาทและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นการกระตุ้นการบริโภค ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พบว่า มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน 

ในส่วนของผลการด�าเนินงานของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2555 มีรายได้จากการขายจ�านวน 1,760 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ตามเป้าหมาย จึงท�าให้ผลการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โครงสร้างของรายได้ในปี 2555 นั้น 
มีสัดส่วนคอนโดมิเนียมเท่ากับร้อยละ 18 ของรายได้ (319 ล้านบาท) และสัดส่วนทาวน์เฮ้าส์เท่ากับร้อยละ 82 ของรายได้ (1,441 ล้านบาท) ซึ่งในส่วนของรายได้ทาวน์เฮ้าส์ 
บริษัทสามารถท�าได้ตามเป้าหมายที่จะรักษาระดับรายได้อยู่ที่ 1,000-1,500 ล้านบาทต่อปี ในส่วนของคอนโดมิเนียมบริษัทสามารถเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 
4,100 ล้านบาท มียอด pre-sales จ�านวน 862 ล้านบาท ที่รอการรับรู้รายได้ และเพื่อรักษาระดับรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี 2556 นั้น บริษัทฯ มีแผนเปิดการขายโครงการประเภททาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวใหม่ 6 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,600 ล้านบาท 
ซึ่งจะเป็นโครงการที่บริษัทสามารถโอนกรรมสิทธิให้กับลูกค้าในปีดังกล่าว ในขณะเดียวกันบริษัทมีแผนเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 3 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการ 
รวมประมาณ 10,960 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มียอด pre-sales เพื่อรอการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแผนเริ่มทยอยโอนตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 

ท้ายสุดนี้ ผมในนามของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ร่วมงานทุกท่านที่
ได้สนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จและสามารถขยายกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ จะด�าเนินงาน
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสรรสร้างสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 
ของลูกค้าสืบไป

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

There have been series of impacts in 2012 after the disastrous flood around the end of 2011.  Areeya Property Public Co., Ltd. extends the gratitude to everyone’s 
confidence and their support for our company. We gratefully appreciated it and are encouraged to continually develop better products and services. After the crisis, 
overall Thailand’s economic growth is increasingly promising. Several positive factors influence real estate business, especially the government policy such  
as the reduced tax for first home buyers who buy a house valued not exceeding Baht 5,000,000. Other factors include the government’s long term water management 
plan, soft loan interest rate on small borrower’s credit, electric rail system promotion, hi-speed rail project, Baht 300 minimum wage and Baht 15,000 starting  
salary for university graduates. Such government’s implementation stimulates consumption. According to the real estate information center, the property conveyance 
in 2012 in Bangkok and surrounding areas has increased 12% from the preceding year.

For the company’s overall achievements in 2012, Areeya Property obtained Baht 1,760 million revenue with Baht 94 million net profit. Due to the implementation  
of new projects to meet the target, the revenue recognition increased 15%. The income structure in proportions includes 18% (Baht 319 million) from  
condominiums and 82% (Baht 1,441 million) from townhomes. The latter successfully managed to keep up with the target earning of Baht 1,000-1,500 million/year. 
With regards to condominiums, we introduced 3 new projects valued at Baht 4,100 million which resulted in pre-sales total of Baht 862 million awaiting  
revenue recognition and the company’s sustainable revenue growth.

Our business operation for 2013 aims to introduce 6 new projects for townhomes and detached homes with approximate total value of Baht 3,600 million.  
The property conveyance for our customers can proceed in the same year. Meanwhile, 3 new condominium projects valued at approximately Baht 10,960 million  
will also be introduced. Consequentially, the total of our pre-sales awaiting revenue recognition will increase. We plan to gradually transfer the property rights to 
buyers from 2014 onwards. 

Finally, on behalf of Areeya Property Public Co., Ltd., I would like to express my gratitude to share holders, customers, financial supporters, business alliances,  
and colleagues for the continuous excellent support which has resulted in our company’s stable and sustainable success and growth. The company will continue to  
operate with full consideration of the stakeholder in accordance with the corporate governance and to satisfy our customer’s diverse demand.

Mr. Wisit Laohapoonrungsee
Chairman and CEO
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เรียน ผู้ถือหุ้น 
 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายวันชัย ตันติกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายปรีชา บุณยกิดา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และได้มีการสรรหา และเสนอที่ประชุมกรรมการของบริษัทแต่งตั้งนายสมพล เทียนสุวรรณ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ทดแทนกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
กฎหมาย และการบริหารองค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อหารือผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในวาระ 
ต่างๆ อย่างอิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2555 โดยร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เห็นว่ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความเชื่อถือได้ มีการ 
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอทันเวลา พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 
ในด้านของความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
บริษัทฯ

 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบปี 2555 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้มีการติดตาม
แกไ้ขประเด็นที่มีนยัส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�าป ี2556 ซึ่งจดัท�าขึน้บนพื้นฐานของการประเมนิ
การควบคุมภายในและตามฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ 

 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2555 เป็น 
ผู้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยไม่มีการถือหุ้นและไม่มีการให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม โดยเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี รวมทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ อย่างดี

 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้า
อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระ 
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2556 เพื่อแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4795 หรือ นาย วิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3183 แห่งบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี 2556

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�าคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระส�าคัญ มีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง ส�าหรับงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การจัดท�างบการเงิน จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวันชัย ตันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

AUDIT COMMITTEE
REPORT

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานจากกรรมการตรวจสอบ 

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. The Board of Directors has nominated Mr. Sompol Thiensuvan to be appointed by the Company Board of  
Director as a new Audit Committee member in replacement of a resigning member. The appointment shall be effective on March 26, 2012. 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 2012, the Audit Committee held 11 meetings which were also attended by the management, chief of internal audit office and representatives  
from accounting department according to the agenda. including one meeting was held among the Audit Committee,  the External Auditor and the Internal Auditor 
without management present. 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 2012 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 2012 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 2013 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 2012, 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. 

 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 2013 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 2013 to appoint Miss Vipavan Pattavanvivek, CPA Licence No. 4795 or Mr. Vichien Thamtrakul, CPA License No. 
3183 from KPMG as the company’s auditor for the year 2013.

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 2012, 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
27 February 2013
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BoArd
oF

direCtors
รายชื่อกรรมการ

Mr. Wisit laohaPoonrungsee
ChairMan and Chief exeCutive 
offiCer

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

Mrs. niPhaPat roMerattanaPhun
direCtor 

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 

กรรมการ

Mr. thun thiansuWan
direCtor 

นายทัน เทียนสุวรรณ 

กรรมการ

รายนามคณะกรรมการ

Mr. WanChai tantikul
indePendent direCtor and 
ChairMan of the audit CoMMittee

นายวันชัย ตันติกุล 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. PreeCha Boonyakida
indePendent direCtor 
and audit CoMMittee

นายปรีชา บุณยกิดา 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. soMPol thiensuvan
indePendent direCtor and 
audit CoMMittee

นายสมพล เทียนสุวรรณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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การศึกษา
	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	การอบรม DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 2547 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

	กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา เซอร์วิส

	กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

	กรรมการผู้จัดการ บจก. คูลสเปซ

	กรรมการผู้จัดการ บจก. วันอัพ 

	กรรมการผู้จัดการ บจก. ไวต์ลิฟวิง 

	กรรมการผู้จัดการ บจก. ชิลล์สเปซ

	กรรมการบริหาร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ประสบการณ์
	ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน บมจ. โนเบิลดีเวลลอปเมนท์

	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. NKG

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	ร้อยละ 26.25

 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
	คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

	คณะกรรมการบริหาร 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง

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, 2012
	26.25%  

Meeting attendance
	10 Attendances Of 10 Board Of Directors Meetings

	16 Attendances Of 16 Executive Committee Meetings

the Board of direCtors

Mr. Wisit laohaPoonrungsee
CHAIRMAN AND CHIEF ExECUTIVE OFFICER

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา
	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	การอบรม DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 2548 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
	กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

	กรรมการ บจก. อารียา เซอร์วิส

	กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

	กรรมการ บจก. คูล สเปซ

	กรรมการ บจก. ไวต์ลิฟวิง

	กรรมการ บจก. ชิลล์สเปซ 

ประสบการณ์
	กรรมการบริหาร บจก. ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น

	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก. มิตรภาพการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	ร้อยละ 2.64

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
	คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 

	คณะกรรมการบริหาร 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง

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, 2012
	2.64%

Meeting attendance
	10 attendances of 10 Board of Directors meetings

	16 attendances of 16 Executive Committee meetings

the Board of direCtors

Mrs. niPhaPat roMerattanaPhun
DIRECTOR 

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 

กรรมการ
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การศึกษา
	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

	การอบรม DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 2547 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
	กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

	กรรมการ บจก. อารียา เซอร์วิส

	กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

	กรรมการ บจก. คูล สเปซ

	กรรมการ บจก. ไวต์ลิฟวิง

	กรรมการ บจก. ชิลล์สเปซ

	ที่ปรึกษา บจก. เลคการ์เด้น

ประสบการณ์
	กรรมการ บจก. เอส ที ซี คอปอร์เรชั่น

	ผู้ช�านาญการของบริษัท บงล. ธนสยาม

	หัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์

	เจ้าพนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
	(ไม่มี) 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
	คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

	คณะกรรมการบริหาร 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง

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, 2012
	None

Meeting attendance
	10 attendances of 10 Board of Directors meetings

	16 attendances of 16 Executive Committee meetings

the Board of direCtors

Mr. thun thiansuWan
DIRECTOR 

นายทัน เทียนสุวรรณ 
กรรมการ

การศึกษา
	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	การอบรม DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 2547 

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

	กรรมการ บจก. ไดโช (ประเทศไทย)

	กรรมการ บจก. คณิต อัญชัญ

	กรรมการ บจก. สยามไบเซนท์ คอมเมอร์เชียล

ประสบการณ์
	กรรมการ บจก. เทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	(ไม่มี)

 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
	คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

	คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

the Board of direCtors

Mr. WanChai tantikul
INDEPENDENT DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE 
AUDIT COMMITTEE 

นายวันชัย ตันติกุล 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

education
	LL.B (Bachelor of Laws), Thammasart University

	Directors Accreditation Program (DAP) 2004, 

	Thai Institute of Directors Association

Present
	Independent Director and 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, 2012
	None

Meeting attendance
	10 attendances of 10 Board of Directors meetings

	11 attendances out of  11 Audit Committee meetings
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การศึกษา
	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	การอบรม DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 2547 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

	ที่ปรึกษา กรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร อพาร์ทเม้นท์

	กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร ปิโตรเลี่ยม

ประสบการณ์
	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ดิก อิท อัพเอ็กซ์ปอร์ต

	กรรมการ บจก. คอนโดทาวน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	(ไม่มี) 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
	คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

	คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

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, 2012
	None

Meeting attendance
	10 attendances of 10 Board of Directors meetings

	11 attendances out of  11 Audit Committee meetings

the Board of direCtors

Mr. PreeCha Boonyakida
INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE

นายปรีชา บุณยกิดา 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	เนติบัณฑิตไทย

ปัจจุบัน
	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

	ที่ปรึกษา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เครือ เชส เอ็นเตอร์ไพร์ส (สยาม)  

	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จ�ากัด

	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

	ผู้อ�านวยการ ส�านักกฎหมายคุณธรรมทนายความ

ประสบการณ์
	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการตั้งนิคมอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน 

 ถ่านหิน สภาผู้แทนราษฎร  

	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการไฟฟ้า และท่าเรือ สภาผู้แทนราษฎร 

	กรรมการ บริษัทวันอัพ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	(ไม่มี) 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
	คณะกรรมการ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 

	คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

education
	LL.B (Bachelor of Laws), Ramkhamhaeng University

	LL.M (Master of Laws), Ramkhamhaeng University

	Thai Bar Association

Present
	Independent Director and Audit Committee, 

 Areeya Property Public Company Limited

	Advisor, The relation Youth Foundation, Police Department

	Legal Advisor, Chase Enterprise Company Limited (Siam)

	Legal Advisor, Supsin na nakorn Company Limited

	Legal Advisor, Amarin Printing & Publishing Public Company Limited

	Vice President, Khunnathum Law Office

experience
	Advisory Board of secondary education Commissioner for industrial 

 and coal power, The House of Representatives

	Advisory Board of secondary education Commissioner for electricity 

 and ports, The House of Representatives   

	Director, One Up Company Limited  

Percentage of shareholding as of december 31, 2012
	None

Meeting attendance
	8 attendances of 8 Board of Directors meetings

	9 attendances of 9 Executive Committee meetings

the Board of direCtors

Mr. soMPol thiensuvan
INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE
(APPOINT TO DIRECTOR ON 26 MARCH 2012)

นายสมพล เทียนสุวรรณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 26 มีนาคม 2555)
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CompAny’s
projeCt

ความส�าเร็จของบริษัท

โครงการของบริษัท 

AREEYA SAWANA

01

365 DAYS IN RESORT STYLE LIVING
อารียา สวนา เกษตร-นวมินทร์

อารมณ์ รีสอร์ท 365 วัน
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SIMPLICITY IN DETAILS
อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์  
ความเรียบง่ายคือรายละเอียด

AREEYA METRO
02

LIVING THROUGH AN ORIENTAL-INSPIRED 
WAY OF LIVING

อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77
จากวิธีคิดแบบโอเรียนทอล สู่วิถีชีวิตโมเดิร์น

AREEYA MANDARINA

03
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04

AREEYA MOVA

A MODERN WAY OF LIVING
อารียา โมวา เกษตร-นวมินทร์

วิถีโมเดิร์น

05

AREEYA TOBE

THE WAY OF LOFT, THE WAY OF LIFE
อารียา ทูบี เกษตร-นวมินทร์

วิถีฟรีสไตล์ วิถีลอฟท์
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THE COLORS PREMIUM
06

THE COLORS OF LIFE
เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมียม เกษตร-นวมินทร์ / แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ / 

บางนา และบางนา กม. 10
ชีวิตสีสวย 

THE VILLAGE
07

HAPPY COLONIAL LIVING
เดอะวิลเลจ บางนา กม. 10
โคโลเนียล ชีวิตและความสุข
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08

THE VILLAGE

HAPPY COLONIAL LIVING
เดอะวิลเลจ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

โคโลเนียล ชีวิตและความสุข

09

365 DAYS OF HAPPINESS AND GREENNESS
อารียา เดลี่ เกษตร-นวมินทร์

สุขกับธรรมชาติ 365 วัน 

AREEYA DAILY
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A SPACE SUKHUMVIT 77
10

A COMPLETE LIVING SPACE
เอ สเปซ สุขุมวิท 77 

ชีวิตที่ครบ… ในแบบที่คิด

11

A SPACE ASOKE-RATCHADA

A COMPLETE LIVING SPACE
เอ สเปซ อโศก-รัชดา

ชีวิตที่ครบ… ในแบบที่คิด
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12

A SPACE KASET

A COMPLETE LIVING SPACE
เอ สเปซ เกษตร

ชีวิตที่ครบ… ในแบบที่คิด

13

A SPACE PLAY 
PLAY! WITH COMPLETE LIVING SPACE

เอ สเปซ เพลย์ รัชดา-สุทธิสาร
เพลย์กับชีวิตที่ครบ
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14

A SPACE I.D.

WHAT IS YOUR IDENTITY?
เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา

อัตลักษณ์ใหม่ในการใช้ชีวิต

A SPACE ME SUKHUMVIT 77
15

THE COMPLETE LIVING SPACE WITH LIFESTYLE NEIGHBORHOOD
เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
ชีวิตที่ครบ ในแบบที่คิด
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16

A SPACE ME BANGNA 

THE COMPLETE LIVING SPACE WITH
LIFESTYLE NEIGHBORHOOD

เอ สเปซ มี บางนา
ชีวิตที่ครบ ในแบบที่คิด

17

PICKADAILY BANGKOK SUKHUMVIT 77

THE ENGLISH STYLE DAILY ARCADE
พิคคาเดลลี่ แบงค์ค็อก

คอมมิวนิตี้มอลล์ สไตล์อิงลิชโอลด์ทาวน์
บนถนนสุขุมวิท 77
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ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อารียา”) ทะเบียนเลขที่ 0107546000431 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “A” โดยเริ่มจาก
การประกอบธุรกิจรับจ้างสร้างบ้านบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น และได้พัฒนามาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยด�าเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อขายเป็นที่ดินจัดสรรพร้อม 
บ้านภายใต้กลยุทธ์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าช�าระค่าที่ดินครบถ้วน จากนั้นจึงรับจ้างปลูกสร้างบ้านให้ลูกค้า ต่อมาในปี 2545 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โดยการจัดสรรที่ดิน และรับจ้างสร้างบ้าน โดยโครงการต่างๆ ด�าเนินการภายใต้ชื่อ “อารียา” ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และบริษัทฯ ได้น�าหุ้น
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในปี 2547 และในปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปท�าสินค้าประเภทคอนโดมิเนียม โดยในปัจจุบัน  
บรษิทัได้ด�าเนนิการพฒันาโครงการพกัอาศยัครบทกุรปูแบบ เพือ่เป็นการสอดรบัการขยายตวัทางธรุกจิของบรษิทั และเพือ่รองรบัความต้องการของลกูค้า อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่ศกัยภาพ
ในการแข่งขันของบริษัท และบริษัทยังคงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาโครงการพักอาศัยที่มีความครบวงจร จึงได้เริ่มมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือ 
คอมมิวนิตี้มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรม เพื่อเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการโครงการ 
ที่มีความครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจโดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. โครงการบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โดยใน
ปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ท�าเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์ และ ลาดปลาเค้า เป็นต้น

2. โครงการทาวน์เฮ้าส์ บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ

	แบบ 2 ชั้น (เดอะ คัลเลอร์ และ เดอะ คัลเลอร์ พรีเมี่ยม) เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย 
ส�าหรับกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวที่เกือบใหม่โดยในปัจจุบัน นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ท�าเล อันได้แก่ เกษรตร-นวมินทร์, ติวานนนท์ และบางนา โดยบริษัทยังมีแผน
ในการเพิ่มจ�านวนท�าเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้บริษัทยังมีทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นแบบใหม่ที่ชื่อ 
เดอะ วิลเลจ ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นทาวน์เฮาส์ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดี่ยว เพราะมีบริเวณสวนรอบบ้าน และหน้าบ้านที่กว้าง ท�าให้สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คัน

	แบบ 3 ชั้น (อารียา โมวา, อารียา ทูบี และ เดลี่) เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้า
ครอบครัวที่มีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริโภค โดยในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ท�าเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์ และ สุขุมวิท 77

	แบบ 4 ชั้น (แมนดารีน่า) เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าทาวน์เฮ้าส์ในเกรดพรีเมี่ยมที่ต้องการพื้นที่
ใช้สอยจ�านวนมาก และมีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ท�าเล  
อันได้แก่ สุขุมวิท 77 และ เกษตร-นวมินทร์

3.  โครงการคอนโดมิเนียม โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัท คือ จะตั้งอยู่บนที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งคมนาคม และสถานที่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการ คอนโดมิเนียมนั้นเน้นพัฒนา เป็น 3 รูปแบบ

	แบบ 8 ชั้น (เอ สเปซ และเอ สเปซ มี) เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ชั้น พื้นที่แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยในปัจจุบัน
นั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ท�าเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, อโศก-รัชดา, สุทธิสาร, และ สุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจ�านวนท�าเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบ
เดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

	แบบเกิน 8 ชั้น แต่ไม่เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร (เอ สเปซ ไอดี และเอ สเปซ มี บางนา) เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็นส่วนตัวและสาธารณูปโภคอื่นๆ 
ที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ท�าเล อันได้แก่ อโศก - รัชดา และบางนา

	แบบเกิน 8 ชั้น เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร (อารียา เรสซิเด้นท์) เป็นโครงการเซอร์วิสอาพาร์ทเมนต์ขนาดใหญ่เน้นพัฒนาในพื้นที่ CBD เพื่อเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม ประกอบกับจุดขายในส่วน Private club เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการระดับพรีเมี่ยมเกรด โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน  
1 ท�าเล อันได้แก่ ราชด�าริ โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจ�านวนท�าเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

BUSINESS 
PROFILE
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

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. 
In the year 2006, the company has expanded its products to the condominium. In the current the company has developed a full range of residential projects for  
supporting the growth of its business, to serve the need of customers and increasing competitiveness of the company. The company has initiated to develop  
the community mall, wholesale building and retail building. In order to build component of residential as well for responding to the need of customers who  
want comprehensive project.

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:

	Two-Storey Design (The Color and The Color 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 3 project locations in  
Kaset-Nawamintr, in Tiwanon and Bang-na respectively. Moreover, the Company is planning to increase project locations to meet similar  
demand to cover areas around Bangkok Metropolis and its peripheral areas. In addition, the Company has new two-storey townhouse product name as “The 
Village” which has key feature is a distinctive atmosphere that is similar to the single detached house because there is garden around house and front of house 
is wide for parking 2 cars.

	Three-storey Design (Areeya Mova, Areeya To be 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.

	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 Suthisan, in Sukhumvit 77 and Kaset-Nawamintr.

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:

	The 8 storey condominium (A Space and 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. Moreover, the Company is planning to increase its project locations to meet similar needs to cover all areas around Bangkok Metropolis. 

	The 8 storey condominium but less than 30,000 sq.m. (A Space I.D. and A Space Me Bangna) is a medium condominium which had the privacy and increased 
other infrastructure projects. At present, the Company has two condominium project area located on Asoke-Ratchada and Bangna.  

	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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โครงสร้างรายได้

 รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยโครงสร้างรายได้หลักมีดังนี้

งบการเงินรวม

2555 2554 2553

แหล่งที่มาของรายได้ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,760 95.70 1,534 95.70 3,330 99.17

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง1 19 1.00 13 0.81 4 0.13

รายได้อื่น2 61 3.30 56 3.49 23 0.70

รวมทั้งสิ้น 1,840 100.00 1,603 100.00 3,357 100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งสิ้น
  2. รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการรับบริหารโครงการ ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

the revenue structure

 Our major income is sales of real estate such as condominium, townhouse and single detached house which is shown below:

Consolidated

2012 2011 2010

source of revenue MB % MB % MB %

Sales of real estate 1,760 95.70 1,534 95.70 3,330 99.17

Service income from house construction and sales of 
construction material 1 19 1.00 13 0.81 4 0.13

Other income 2 61 3.30 56 3.49 23 0.70

total revenues 1,840 100.00 1,603 100.00 3,357 100.00

Notice: 1. Sales of construction material are less proportion when compared to the total revenues.
 2. The other income consists of the real estate management service income and interest income.
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สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2555

ในปี 2555 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ-ปริมณฑลได้เปิดโครงการคอนโดมีเนียมใหม่จ�านวนมาก สวนทางกับโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ 
น้อยลง นอกจากนี้ยังรุกออกไปเปิดโครงการใหม่ในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยในครึ่งหลังของปี 2555 ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเริ่มคลายกังวลต่อวิกฤตอุทกภัย และหันมาเปิด 
โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบมากขึ้น และเปิดโครงการคอนโดนิเนียมน้อยลง โดยมีห้องชุดคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ลดลงเหลือประมาณ 12,100 หน่วยในไตรมาส 3 และประมาณ 
14,200 หน่วยในไตรมาสสุดท้าย (ในไตรมาส 1 มีเปิดมากถึง 21,900 หน่วย) ขณะที่บ้านจัดสรรเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 11,400 หน่วยในไตรมาส 3 และ 13,300 หน่วยในไตรมาส
สุดท้าย (ในไตรมาส 1 มีเปิดแค่เพียง 6,850 หน่วย)  

นอกจากในพืน้ทีก่รงุเทพ-ปรมิณฑลแล้ว ผูป้ระกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางหลายรายหนัไปเปิดโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในต่างจงัหวดัมากขึน้ ทัง้ในจงัหวดัชลบรุ ีขอนแก่น นครราชสมีา 
เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อุดรธานี อุบลราชธานี ฯลฯ โดยเปิดทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหัวหิน-ชะอ�า เป็นจ�านวนมาก ส�าหรับ 
จังหวัดอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2555 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้รับอานิสงค์จากมาตรการของภาครัฐในด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) เมื่อช่วงกลางปี ผนวกกับนโยบาย
บ้านหลังแรก และความเชื่อมั่นที่ค่อยๆ ฟื้นคืนมาจนกลับสู่สภาพปกติในช่วงหลังของปี ท�าให้สถาบันการเงินมียอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ใน 3 ไตรมาสแรก สูงถึงประมาณ 
339,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปี 2554 และคาดว่าตลอดทั้งปี 2555 ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่อาจสูงเกินกว่า 400,000 ล้านบาทเป็น 
ครั้งแรก นอกจากนี้ จากการส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 พบว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน 
และความคาดหวังในอนาคต 6 เดือนข้างหน้าดีขึ้นมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการยังคงมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 
ต่อเนื่อง ท�าให้ภาคที่อยู่อาศัยของไทยจะยังคงเติบโตได้ดีในปี 2556 

แนวโน้มและทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556

ในปี 2556 กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะประกาศใช้ผังเมืองรวมใหม่ได้ก่อนผังเมืองรวมฉบับเดิมที่ได้รับการต่ออายุในปัจจุบันจนถึงช่วงกลางเดือน พ.ค. 56 นี้ ท�าให้เกิดความชัดเจน
ในการก�าหนดแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยผังเมืองฉบับใหม่จะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคจากการขาดแคลนแรงงานต่อเนื่องจะยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2556 นี้ ผู้ประกอบการจะแก้ปัญหาโดยการจัดสร้าง หรือจัดหาผนัง
ส�าเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์ส�าเร็จรูปมาใช้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน ส�าหรับราคาวัสดุก่อสร้างในปี 2556 น่าจะทรงตัวและเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจในซีกโลก
ตะวันตกยังชะลอตัว ผนวกกับ ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจของยุโรป และสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 

ในปี 2556 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะหันกลับมาท�าโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องการควบคุมต้นทุน แนวโน้มการปรับฐานราคาของบ้าน
ระดับล่างทั้งประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ จากปี 2555 ยังมีทาวน์เฮ้าส์ขายในราคาประมาณ 1 ล้านบาท หรือต�่ากว่า 1 ล้านบาท แต่ในปี 2556 จะเห็นการขยับฐานราคาขึ้นเป็น 
1.5 ล้านบาท แม้แต่ผู้ประกอบการที่สามารถควบคุมค่าก่อสร้างได้ดีก็จะต้องมีการขึ้นราคาบ้านเช่นกัน

ระดับราคาในปี 2556

	ราคาที่อยู่อาศัยเฉลี่ยปรับขึ้น 5 - 10%

	บ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท ปรับขึ้น 10%

	บ้านไม่เกิน 2 - 4 ล้านบาท ปรับขึ้น 5 - 7%

	บ้านสูงกว่า 4 ล้านบาท ปรับขึ้น 3 - 5%

	อาคารชุดเฉลี่ยปรับขึ้น 7 - 10%

INDUSTRIAL 
OUTLOOK

ภาวะอุตสาหกรรม

สภาวะของสถานการณ์ในปัจจุบัน

the Conclusion of year 2012
From year 2012, Property developers mostly launched condominium projects than housing projects, especially expanded to provincial area. In the half of year 2012, 
Flooded concern was relieved then most of housing projects were launched, contrast of decreasing condominium projects. From the figure in Q3, condominium 
projects had only 12,000 units and 14,200 units in Q4 (comparing with Q1 around 21,900 units). Meanwhile, Housing projects were increasingly launched as Q3 around 
11,400 units and Q4 around 13,300 units (comparing with Q1 merely 6,850 units).  

Apart from Bangkok – Suburban area, most of well-known developers expanded to provincial area such as Chonburi, Khonkaen, Nokorn Ratchasima, Chiang Mai, 
Phuket, Hadyai, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Huahin, Cha-Am etc. They expanded both condominium and housing projects.

In the conclusion of year 2012, Property market has been still running good because of soft loan policy and first housing tax benefit from government  
policy. Especially, Confident Index from half year was rose supporting to financial loan for new property will be higher than Baht 400,000 million in 2012. Moreover, 
Developers’ confident index in next 6 months showed strong sign. Therefore, they will keep launching the new projects to serve year 2013 growth.  

Property trend in year 2013
In the Year of 2013, New City Planning will announce around May 2013 making all developers are clear to lay down business plan and investment direction. By the 
way, New City Planning will strictly construct some areas. 

Lacking of property labor is important factor to obstruct the market in 2013. Most of developer will replace by outsourcing, finding the Pre-Cast construction or using 
finishing-accessories to support their business. In contrast, construction materials will be stable, or rise a bit because of slow economic situation from America  
and Europe. 

In 2013 property developers will turn to launch more housing projects even they have to challenge with cost control. Housing trend in year 2013 will adapt to  
new price structure comparing with year 2012 customer can see townhouse around 1 million baht or below 1 million baht. But in 2013, market price will rise to  
1.5 million baht instead.  

Price adaptation in 2013
	Market price increase about 5-10%

	Housing price range not over 2 MB increase about 10%

	Housing price range 2-4 MB increase about 5-7%

	Housing price range over 4 MB increase about 3-5%

	Condominium increase about 7-10%
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ในด้านปัจจัยแรงหนุนจากผู้ซื้อท้องถิ่น และต่างชาติ กลุ่มสินค้าที่ซื้อจัดอยู่ในระดับ Middle-end ไปถึง High-end โดยนักลงทุนที่มีบทบาทในตลลาดอสังหาริมทรัพย์  
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ ประเภทที่ 1 นักลงทุนที่ให้ความส�าคัญเรื่องผลตอบแทนรายปีจากค่าเช่า 5-6 ปีคืนทุน แนวโน้มเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเออีซี ซึ่งไทย 
จะมีบทบาทส�าคัญในการรวมตัวกันในครั้งนี้ และจะผลักดันให้ชาวยุโรปและอเมริกันเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อสร้างธุรกิจตลอดจนหางานท�า ประเภทที่ 2 คือ นักลงทุนชาวไทย 
ทีต่ัง้ใจเกบ็สนิทรพัย์เอาไว้ และรอการพฒันาในอนาคต จากบทสะท้อนดงักล่าวคาดว่าตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในปี 2556 ยงัได้รบัการตอบรบัทีด่จีากทัง้ผูซ้ือ้ในประเทศ และผูซ้ือ้ต่างประเทศ
ในทางที่ดี ภายใต้กรอบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความมีเสถียรภาพทางการเมือง โครงการเมกะโปรเจคของรัฐบาล และบทบาทเออีซี จะเป็นองค์ประกอบ
ส�าคญัในการขบัเคลือ่นภาคอสงัหารมิทรพัย์ ส่วนชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามามบีทบาทในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัหรอือสงัหารมิทรพัย์นัน้ นอกจากชาวอเมรกินัและชาวยโุรป กลุม่ผูซ้ือ้ชาวต่างชาติ
ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยน่าจะมาจากสิงค์โปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น รวมถึงนักลงทุนหน้าใหม่จาก จีน รัสเซีย ไต้หวัน และอินเดีย เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว หลังจากประเทศไทย 
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 จะส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น 
หนองคาย และมุกดาหาร เป็นต้น ส่วนที่ดินท�าเลภาคใต้ เช่น หาดใหญ่ และภูเก็ต ปรับราคาขึ้นเช่นกันแต่ไม่ร้อนแรงเท่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น รัฐบาลควรมีทั้งนโยบาย
การกระตุ้นบ้านหลังแรกให้คนมีที่อยู่อาศัย และการควบคุมระดับราคาของสินค้า รวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพให้มากขึ้น

ส�าหรับที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2555) มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกทม.-ปริมณฑล จ�านวน 169,000 หน่วย และบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ 
จ�านวน 134,000 หน่วย และในปี 2556 มีผู้ประกอบการรายใหญ่ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่จ�านวนมาก โดยเฉพาะคอนโดฯ ประมาณ 52,000 หน่วย และบ้านจัดสรรไม่ต�่ากว่า 
32,000 หน่วย จึงเชื่อว่าโดยภาพรวมในปีนี้จะมีโครงการแนวราบเปิดตัวไม่ต�่ากว่า 40,000 หน่วย โดยเฉพาะท�าเลย่านพระราม 2 จะมีคอนโดฯ เปิดตัวใหม่ประมาณ 2-3 โครงการ  
ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 มีคอนโดฯ เปิดขายใหม่ประมาณ 9,200 หน่วย จาก 26 โครงการ ส่วนใหญ่เกือบ 60% อยู่ในระดับราคา 1-1.99 ล้านบาท ขณะที่บ้านจัดสรร
มีโครงการเปิดขายใหม่ประมาณ 2,700 หน่วย แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 60% และบ้านเดี่ยว 22% ส่วนที่เหลือเป็นบ้านแฝดและอาคารพาณิชย์

สรุปได้ว่าทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2556 จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจหรือ GDP ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตระดับ 5% โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน 
ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ 7-8% นอกจากนี้ความได้เปรียบของราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศโซนเอเชีย 
ด้วยกนั เช่น จนี สงิคโปร์ และฮ่องกง ยงันบัว่ามรีาคาทีไ่ม่สงู ขณะทีใ่นอนาคตไทยจะมคีวามได้เปรยีบจากการเป็นศนูย์กลางของเออซี ีดงันัน้จงึนบัได้ว่าอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย 
จะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

However, the enhancement from local and foreign buyer with the middle-end and high-end product that separate in 2 investor groups; Type 1, the investors that 
concentrate on rental benefit making them get ROI around 5-6 years. These investors will get the benefit after AEC because Thailand will be an important hub  
enforcing to American and Europe to set up their business. Type 2, Thai investors who intend to keep their property waiting to develop in the future. From the reason 
that, Year 2013, property market will be accepted by both local and foreign buyers together with reinforcement from government policy, political stable, government 
mega projects and AEC. Not only American and Europe customers but also Singapore, Hong Kong, Japan as well as Chinese, Russia, Taiwan and India will  
be great potential customers after AEC. Importantly, after AEC in 2015, land cost will definitely rise all areas, especially in Northeast area such as Ubon Ratchathani,  
Udon Thani, Khonkaen, Nong Khai and Mukdahan, in South area such as Had Yai and Phuket but not aggressive than Northeast areas. Therefore, Government sector 
has to both impulse and control the market relevant to economic perspective and long-term growth.  

During 3 years ago (2010-2012), Condominium market launched around 169,000 units and 134,000 units for housing market in Bangkok-suburban areas. Year 2013, 
they expect to launch new projects around 52,000 units for condos and more than 32,000 units for housing projects, focusing on Rama2 area. However, In  
January-February 2013, they already launched about 9,200 units from 26 condos, mainly on 1-1.99 MB, and 2,700 units for housing projects, separate in  
townhome 60%, single-detached house 22%.  

In conclusion, property market trend in year 2013 is certainly running good and keep growing by economic situation and GDP growth, expecting around 5%  
together with interest policy to be decreased or stable, currently around 7-8%. Moreover, Thailand comparing with Asia zone such as China, Singapore and Hong 
Kong is more competitive in term of land cost perspective. Therefore, property market in Thailand is more interesting to foreign buyers, especially AEC hub making 
Thailand property more competitive in the near future.
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บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการบรหิารความเสีย่ง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมเีป้าหมายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้อยูใ่นขอบเขตทีก่�าหนด จากลกัษณะของธรุกจิของบรษิทั 
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีต่อการด�าเนินงานในอนาคต เป็นไปดังนี้

1. ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง

 จากความผันผวนของราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ จึงบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ โดยการก�าหนดยืนราคา
วัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั้งหมดทุกโครงการ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ท�าให้
สามารถลดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างได้ในระยะหนึ่ง จึงสามารถควบคุมต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้ และเพื่อเป็นการป้องกันผู้ค้าวัสดุรายเดิมขึ้นราคา  
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�างานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนจากผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อให้สามารถก�าหนดราคารับจ้างก่อสร้างที่ทันต่อสถานการณ์ และ 
ในระดับราคาที่แข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง 
และท�าให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น Aluminium Formwork System, Precast Element, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement 
เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ชั้นสามารถสร้างเสร็จทั้งโครงการภายใน 6-7 เดือน จึงสามารถควบคุมความเสี่ยงเรื่องความผันผวน
ของราคาวัสดุได้เป็นอย่างดี ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งต้องได้เวลาก่อสร้าง 1-2 ปี บริษัทฯ ได้ค�านวนความผันผวนดังกล่าวรวมเข้าไปในต้นทุนการก่อสร้างอยู่แล้ว

1.2 ศักยภาพและประวัติการท�างานของผู้รับเหมา

 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากผู้รับเหมา บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งบริษัท วัน อัพ จ�ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 
2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบงานให้ได้ตรงตามแผนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกทีมบริหารที่เป็น 
มืออาชีพ จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นน�า และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานก่อสร้างทั้งแนวราบและแนวดิ่ง รวมถึงทีมบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ 
เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มกีารว่าจ้างผูร้บัเหมารายอืน่ทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่เข้ามาด�าเนนิการก่อสร้างด้วย ซึง่บรษิทัฯ จะเป็นผูค้ดัเลอืกโดยพจิารณา
จากผลงานที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะผู้รับเหมากลุ่มนี้จะมีความรับผิดชอบสูง และไม่มีปัญหาในด้านการจ่ายค่าแรงให้แก่คนงาน จึงลดความเสี่ยง 
ที่ท�าให้โครงการก่อสร้างล่าช้าหรือหยุดด�าเนินการ ซึ่งบริษัทฯ จะก�าหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และจะท�าการควบคุมคุณภาพของ
งาน ระยะเวลาการท�างาน และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 

1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง

 มีการพัฒนาคนงานให้มีทักษะและฝีมือในการท�างานก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดฝึกอบรมให้กับแรงงานใหม่สักระยะหนึ่งก่อนเริ่มท�างาน โดยจะมีการฝึกสอน 
ทีมงานเก่าและทีมงานใหม่เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมี
คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการท�างาน ท�าให้เพิ่มปริมาณของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในองค์กรได้มากขึ้น

1.4 การขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง

 การเพิ่มค่าแรงและสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างาน ช่วยเหลือดูแลผู้ใช้แรงงาน ให้มีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ และให้มีความสุขในการด�ารงค์ชีวิต 
ซึ่งจะช่วยให้รักษาแรงงานที่มีศักยภาพสูงขององค์กรไว้ได้ในระยะยาว

 การสร้างบ้านไว้ล่วงหน้าจ�านวนหนึ่ง (บ้าน Stock) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องของแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต�่า และเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้ลูกค้าได้ว่าเมื่อซื้อแล้วจะได้บ้านที่ต้องการ ท�าให้สามารถตัดสินใจซื้อบ้านได้ทันที โดยจะไม่มีปัญหาในการโอนบ้านให้ลูกค้าอย่างแน่นอน

1.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 จัดสวัสดิการด้านดูแลเด็กให้กับคนงาน และจะขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็กซึ่งเป็นบุตรคนงานก่อสร้าง 

 มีการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักคนงานในด้านต่างๆ โดยการสร้างจิตส�านึกให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณที่พักและสิ่งแวดล้อม

 ให้ความรู้กับคนงานในเรื่องของความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าของกิจการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน

 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขกับคนงาน รวมทั้งจัดรูปแบบการให้บริการสาธารณสุขส�าหรับประชากรกลุ่มนี้เป็นพิเศษ จะมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�างาน 
โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศ
ก�าหนดตามกฎกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดให้คนงานท�างานให้เหมาะสมกับงานที่ท�าเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยและมีการตรวจ
สุขภาพอนามัยคนงานเป็นระยะๆ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หลังจากที่ได้ท�างานไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาโรคแต่เนิ่นๆ และรักษาได้ทันท่วงที

RISK 
FACTORS

ปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุความเสี่ยง 

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.

For the quality and standard of product, the Company provides and arranges to increase potential of capability skill by training and coaching  
new and formerly staff by continuity and regularly. The knowledge and skill make the advance opportunity of career, including get quality and ability attitude. 
The Company also meets the organization growth needs and more number of skills.

 1.4 the shortage of labor in the construction sector.

  From avoid the shortage of the labor, the Company in order make motivation work by settle good welfare and wedge increase to employee.

Otherwise the Company construct over demand of property (Stock) for the propose of decrease the defect of labor, include minimum wage raise. It’s can 
be make easy and confidence decision from customer to get property.

 1.5 Protect lives and property.

The Company settle provide nursery station for labor‘s child and get suitable non formal education for the group.

The Company set all the good property live and environment and create awareness to employee get to hygienic condition.

To provide acknowledge safety system in the work site to employee, encourage contractor prepare all entire of equipment.

For avoid the risk factor of health, disease, sickness. The Company give special health care management to worker by intermittently at least 1 time a year 
of medical check under medical doctor with license standard follow labor law.
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2. ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการในบริเวณใจกลางเมือง

 โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีท�าเลที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในแต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออก 
อย่างสะดวก ทัง้นีท้ีด่นิบรเิวณศนูย์กลางชมุชนเป็นทีด่นิทีบ่รษิทัฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ต่าง ๆ  ต้องการน�ามาสร้างโครงการ และทีด่นิในบรเิวณดงักล่าวมอียูอ่ย่างจ�ากดั ส�าหรบั
วธิกีารป้องกนัความเสีย่งในส่วนนี ้บรษิทัฯ ได้มกีารวางแผนระยะยาวไว้แล้ว โดยบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจดัซือ้ทีด่นิในบรเิวณใจกลางเมอืงในปรมิาณทีส่ามารถรองรบักบัแผนงาน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ทีมค้นคว้าและวิจัยการตลาดได้ท�าการวิเคราะห์ไว้ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของธุรกิจและแหล่งชุมชน อาทิ เช่น แจ้งวัฒนะ เกษตร-นวมินทร์, บางนา-ตราด, สรงประภา, รังสิต เป็นต้น

3. การเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญตลาดคอนโดมิเนียม

 บริษัทฯ เริ่มเปิดโครงการคอนโดมิเนียมตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “เอ สเปซ” ทั้งหมด 7 โครงการ จ�านวน 5,633 ยูนิต เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้ประกอบ
การมืออาชีพในตลาดคอนโดมีเนียม แต่ยังคงอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนในต้นทุนการสร้างคอนโดมิเนียมได้ เนื่องจากเป็นการขายก่อนสร้าง บริษัทฯ จึงลด 
ความผันผวนดังกล่าวโดยการท�าสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่ส�าคัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขายซึ่งเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัสดุ

 แม้ว่าบริษัท วันอัพ จ�ากัด ดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น จะเพิ่งก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายนปี 2550 แต่ด้วยทีมบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
ทักษะการบริหารงานก่อสร้าง ตลอดจนความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างทุกประเภท จะเห็นได้จากผลงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจ�านวน 15 
โครงการ ประกอบด้วย

	โครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ คือ เอ สเปซ อโศก, เอ สเปซ เกษตร, เอ สเปซ สุขุมวิท และ เอ สเปซ เพลย์ สุทธิสาร

	โครงการทาวน์โฮม 11 โครงการ คือ เดอะ คัลเลอร์ เกษตร เฟส 1, เดอะ คัลเลอร์ เกษตร เฟส 2, เดอะ คัลเลอร์ ติวานนท์ เฟส 1, อารียา โมวา, เดอะ คัลเลอร์ เกษตร  
พรีเมี่ยม เฟส 1, เดอะ คัลเลอร์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ พรีเมี่ยม เฟส 1, เดอะ คัลเลอร์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ พรีเมี่ยม เฟส 2, อารียา ทูบี, อารียา แมนดารีน่า สุขุมวิท 77, 
เดอะ คัลเลอร์ พรีเมี่ยม บางนา เฟส 1 และ เดอะ คัลเลอร์ พรีเมี่ยม บางนา เฟส 2

 ส�าหรับปี 2012 นี้ บริษัทฯ มีโครงการที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างจ�านวน 7 โครงการ จนถึงวันนี้ บริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นสู่หนึ่งในบริษัทฯ ชั้นน�าของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเช่นนี้ต่อไป

4. ความเสี่ยงในเรื่องการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์ จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 28.44 และร้อยละ 25.31 ตามล�าดับ 
ซึ่งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกินครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ 
หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น มติพิเศษที่ต้องอาศัยเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่น 
จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณา
เพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัท

5. ความเสี่ยงในด้านการเงิน

 สิ้นปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 963.48 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2,450.05 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม,  
ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.61 เท่า และอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.75 เท่า 
บริษัทจึงมีความเสี่ยงในด้านการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

6. ความเสี่ยงจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง

 ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ที่ยังคงมีความล่อแหลมต่อความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทุกครั้งที่มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้น ก็จะท�าให้ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจออกไป  
ซึ่งแม้ว่าปีนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีแนวโน้มทีจะเติบโตได้ เพราะความต้องการทีอยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

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 lands in the areas 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, Bangna-Trad, Songprapa, Rangsit etc.

3. to a specialized market for condominiums.
 The company began its projects since 2003 to date under name “A Space” of 5,633 units, all seven projects are 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.

 Although the day’s limit, which is a subsidiary. The newly founded in November of 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 five years the company has completed 
15 projects.

	The 4 condominium projects is A Space Asoke, A Space Kaset, A Space On-Nuch, and A Space Play Sutthisan.

	The 11 townhome projects is The Colors Kaset Phase I, The Colors Kaset Phase II, The Colors Tiwanon Phase I, Areeya MOVA, The Colors Premium Kaset 
Phase I, The Colors Premium Chaengwatthana-Tiwanon Phase I, The Colors Premium Chaengwatthana-Tiwanon Phase II, Areeya To Be, Areeya Mandarina 
Sukhumvit 77, The Colors Premium Bangna Phase I and The Colors Premium Bangna Phase II.

 For the year 2012, 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 28.44 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 2012, the Company had short-term loans of 963.48 Million Baht and long-term loans of 2,450.05 Million Baht from financial institutions to invest in 

condominium, townhouse and single detached house, the company has bank debt to equity ratio equal to 1.61 times and debt to equity equal to 1.75 times.  
The company had financial risk increased 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 Bangkok area are continuing.
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โครงสร้างการถือหุ้น

	หลักทรัพย์ของบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 949.6 ล้านบาท ช�าระแล้วจ�านวน 758.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 758,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

	ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงที่สุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

ล�าดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น  จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี 215,581,000 28.44%

2. นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์ 191,859,100 25.31%

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

4. นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ 36,861,500 4.86%

5. นายธรรมนูญ บุตรดี 36,555,900 4.82%

6. นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์ 29,687,200 3.92%

7. นายธวัช ตันติวรสิทธิ์ 28,800,000 3.80%

8. น.ส.กัลญา ศรีเสมอ 24,170,000 3.19%

9. นางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์ 23,280,000 3.07%

10. นางสาวฐิติพร อัศวรักษาวงศ์ 23,120,000 3.05%

  รวม 669,914,700 88.38%

SHAREHOLDERS 
STRUCTURE AND MANAGEMENT

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

shareholders structure

	Ordinary Shares

 The Company’s registered capital, as of December 31, 2012, 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.

	Shareholders

the ten largest shareholders as of december 31, 2012 are as follows:

no.   name  no. of shares %

1. Laohapoonrungsee Family 215,581,000 28.44%

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 36,861,500 4.86%

5. Mr. Thummanu Bootdee 36,555,900 4.82%

6. Mr. Tongchart   Thammapramote 29,687,200 3.92%

7. Mr. Thawat Tantivorasit 28,800,000 3.80%

8. Ms. Kanlaya   Srisamer 24,170,000 3.19%

9. Mrs. Patcharanun Pinyochaianun 23,280,000 3.07%

10. Ms. Thitiporn Assawaraksawong 23,120,000 3.05%

  total 669,914,700 88.38%
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2555

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ 10/10

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 10/10

3. นายทัน   เทียนสุวรรณ กรรมการ 10/10

4. นายวันชัย  ตันติกุล กรรมการอิสระ 10/10

5. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ 10/10

6. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ 8/8*

  จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 10

*หมายเหตุ: คุณสมพล เทียนสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทวันที่ 26 มีนาคม 2555 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือกรรมการหนึ่งใน 
สองท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายทัน เทียนสุวรรณ รวมเป็นสองท่านและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

การด�าเนนิการ เช่น เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น

2. ก�าหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัและการก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทศิทางทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7.  จดัให้มรีะบบบญัช ีรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9.  ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
11. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลมุเรือ่งส�าคญัๆ 

ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บคุคลอืน่ใดให้ด�าเนนิกจิการของบรษิทั ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจ และ/หรอืภายในเวลา

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจ นั้นๆ ได้

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, 2012, there are six directors as the names were shown below:

no.   name Position number of attended meetings/all meetings of year 2012

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. Wanchai Tantikul Independent Director 10/10

5. Mr. Preecha Boonyakida Independent Director 10/10

6. Mr. Sompol Thiensuvan Independent Director 8/8*

  total number of meetings 10

* Remark: Mr. Sompol Thiensuvan was appointed to Independent Director on 26 March 2012.

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 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.
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.
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2555

1. นายวันชัย  ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 11/11

2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 11/11

3. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 9/9*

  จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 11

*หมายเหตุ: คุณสมพล เทียนสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทวันที่ 26 มีนาคม 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. audit committee
 As of December 31, 2012, there are three Audit Committee directors which are appointed from the Board meeting were shown below:

no.   name Position number of attended meetings/all meetings of year 2012

1. Mr. Wanchai Tantikul Chairman of Audit Committee 11/11

2. Mr. Preecha Boonyakida Audit Committee 11/11

3. Mr. Sompol Thiensuvan Audit Committee 9/9*

total number of meetings 11

* Remark: Mr. Sompol Thiensuvan was appointed to Audit Committee on 26 March 2012.

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
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.
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3.  คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ล�าดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดของปี 2555

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 16/16

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 16/16

3. นายทัน  เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 16/16

  จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 16

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที ่และความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานต่างๆ โดยมรีายละเอยีดการมอบอ�านาจตามขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรหิาร โดยการมอบอ�านาจดงักล่าวต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท�ากับบริษัท (ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด) ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 
1. ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ก�าหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้

ก�าหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ
4.  ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ก�าหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
5.  พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่ก�าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ด�าเนินการจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�าน�า จ�านองค�้าประกัน และการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตาม

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัท 
7. ก�ากบัดแูล และอนมุตัเิรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกตขิองบรษิทั และอาจมอบอ�านาจให้ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลอืน่ใดด�าเนนิการเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกตปิระจ�าวนัของ

บริษัท
8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2555 จ�านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

4. นายเชินชิน เชิดชูชัย ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

5. นางสาวอัญศศิร์ หงษ์คณะรักษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย

6. นายกุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้าง

7. นายจิรโรจน์ วงศ์เลิศ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

8. นายเอกรัตน์ สาขากร ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

9. นายวีรยุทธ์ โพธารามิก ผู้อ�านวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล

10. ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

3. executive Committees 
 As of December 31, 2012, Executive Committees of the Company consist of three executive committees as follow:

no. name Position number of attended meetings/all meetings of year 2012

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chief of Executive Committee 16/16

2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Executive Director 16/16

3. Mr. Thun Thiansuwan Executive Director 16/16

total number of meetings 16

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.
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
 As of December 31, 2012, the management team of the Company consists of ten top executives:

no name Position

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman and Chief Executive Officer

2. Mr. Anat Pinrat SEVP - Finance & Accounting Department

3. Mr. Archawan  Eiampaiboonphan   EVP - Construction Department

4. Mr. Chernchin  Cherdchoochai SVP - Brand Corporate Department

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

6. Mr. Kunlapan Saenpipat VP - Construction Department

7. Mr. Jiraroj Wonglerttanakij VP - Legal Department

8. Mr. Akerut Sakhakorn VP - Finance Department

9. Mr. Veerayooth Bodharamik VP - Government Coordination

10. Dr. Thaweerak Kinsukont VP - CmRM
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5. คณะกรรมการในบริษัทย่อย

 บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

 บริษัท วันอัพ จ�ากัด

ล�าดับ  รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

4. นายอมร วัชรากร กรรมการ

 บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด 

ล�าดับ  รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

 บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด 

ล�าดับ  รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

 บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด 

ล�าดับ  รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

.

5. Board of directors in subsidiary companies
 areeya service Co., ltd.

no name Position

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director

2. Mr. Viwat Lauhapoonrungsi Director

3. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director

4. Mr. Thun Thiansuwan Director

 one up Co., ltd.

no name Position

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman

2. Mr. Viwat Lauhapoonrungsi Director

3. Mr. Archawan  Eiampaiboonphan Director

4. Mr. Amorn Vacharakorn Director

 areeya Management Co., ltd.

no name Position

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director

2. Mr. Viwat Lauhapoonrungsi Director

3. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director

4. Mr. Thun Thiansuwan Director

 Cool space Co., ltd.

no name Position

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director

2. Mr. Viwat Lauhapoonrungsi Director

3. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director

4. Mr. Thun Thiansuwan Director

 White living Co., ltd.

no name Position

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director

2. Mr. Viwat Lauhapoonrungsi Director

3. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director

4. Mr. Thun Thiansuwan Director
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 บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

6. กรรมการผู้จัดการ

 กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิด
ชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการ 
ผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด) ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ด�าเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ด�าเนนิการในการบรหิารกิจการของบรษิัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง หรอืมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรอืมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร

ทุกประการ
3. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. มีอ�านาจออกประกาศ ระเบียบ ค�าสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท
6. ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การด�าเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อ�านาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อ
ใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 600 ล้านบาท ไม่เกิน 600 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จ�ากัดจ�านวน ไม่จ�ากัดจ�านวน

7. เลขานุการบริษัท

 เลขานุการบริษัท คือ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ โดยก�าหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท
4. จัดท�ารายงานประจ�าปีของบริษัท
5. ด�าเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 Chill space Co., ltd.

no name Position

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director

2. Mr. Viwat Lauhapoonrungsi Director

3. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director

4. Mr. Thun Thiansuwan Director

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 100 Million Not over Baht 100 Million

Executive Committee Not over Baht 600 Million Not over Baht 600 Million

Board of Directors No Limit No Limit

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.
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การสรรหากรรมการ

การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัมไิด้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากในปัจจบุนับรษิทัยงัไม่มคีณะกรรมการสรรหา 
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก�าหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมาก่อน ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของ
บริษัทย่อย ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ�านวนไม่เกินกว่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการ

เสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

(3)  ในกรณทีีบ่คุคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการมจี�านวนเกนิกว่าจ�านวนกรรมการที่จะพงึมไีดใ้นการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ใหใ้ช้วธิกีารลงคะแนนเปน็รายบคุคล ทัง้นี ้ในการออก
เสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่าจ�านวนทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการทีเ่หลอือยูก่ระท�าการแทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มกีารประชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 ทั้งนี้บริษัทก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้  
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

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.

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.
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ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได้

ทัง้นี ้นยิามกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

  ในปี 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้
(หน่วย : บาท)

ล�าดับ  รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ -

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร -

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร -

4. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 615,000

5. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 615,000

6. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 255,000*

*หมายเหตุ: คุณสมพล เทียนสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทวันที่ 26 มีนาคม 2555

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ  ส่วนกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารจะมีเงินเดือนประจ�า  แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จ
กรรมการ

 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทรวม 12 ท่าน (ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้ต่างหาก ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมใน
หัวข้อนี้แล้ว) มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 78.57 ล้านบาท  

2. ค่าตอบแทนอื่น

 -ไม่มี-

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทั ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการป้องกนัการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิง่ จงึมนีโยบายให้มกีารเกบ็รกัษาข้อมลู ซึง่ยงัมไิด้
เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยก�าหนดให้ผู้รับรู้จ�ากัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท  
โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ส�าหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่
เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งส�าเนารายงานนี้ให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม�่าเสมอ และไม่ให้เข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการกระท�าหรือปกปิดการกระท�าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัท
ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

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.

remuneration of directors

1. Monetary remuneration

 1.1 director remuneration

  In 2012, 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. Wanchai Tantikul Independent Director and Chairman of Audit Committee 615,000

5. Mr. Preecha Boonyakida Independent Director and Audit Committee 615,000

6. Mr. Sompol Thiensuvan Independent Director and Audit Committee 255,000*

* Remark: Mr. Sompol Thiensuvan was appointed to Audit Committee on 26 March 2012.

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 2012, the Company spent Baht 78.57 Million Baht including salary, bonus and provident fund on twelve 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.

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.
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การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2555 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
2. การบริหารความเสี่ยง 
3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล และได้น�าเสนอรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2555 แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้ มีการก�ากับดูแล
องค์กรที่ดี ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ก�าหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอ�านาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส�านักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบ
การปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อระบบ
การควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 2555 ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น ซึ่งพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญแต่ประการใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส�ารองต่างๆ 
ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจ�าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

1. นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

 บรษิทัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ต่ีอการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธรุกจิ จงึได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ โดยมุง่เน้นให้ความส�าคญัต่อ 
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม การค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย การให้ความส�าคญัต่อระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และความโปร่งใสในการด�าเนินกิจการ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ความส�าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบต่างๆ 
ของการประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม 
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุม 
ที่มีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย14 วัน ตาม 
ข้อบงัคบัของบรษิทัข้อที ่29 เรือ่งการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้แล้ว บรษิทัได้เผยแพร่เอกสารการประชมุบนเวบ็ไซด์ของบรษิทั (www.areeya.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 ถงึแม้ว่าคณะกรรมการมไิด้ก�าหนดวธิกีารให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืเพิม่วาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุมจะด�าเนินการให้มีการพิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามล�าดับวาระที่ก�าหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัท
ได้แจ้งคะแนนเสยีงทีต้่องการในแต่ละวาระให้ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนนทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและความถกูต้องในการลงคะแนนเสยีง นอกจากนีไ้ด้มกีารว่าจ้างส�านกังาน
ทนายความอิสระมาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และอ�านวยความสะดวกในการนับคะแนน 
โดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar code) 

internal Control
In the Audit Committee Meeting No. 2/2013 held on February 27, 2013, 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 2012 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. 2/2013 held on 
February 27, 2013.

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.

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.  
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 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีสาระส�าคัญครบถ้วนอันได้แก่  ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ ค�าถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งคะแนน
เสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนั้น ในส่วนของรายงานการประชุม บริษัทมีการจัดท�ารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายก�าหนด  รวมทั้งมีระบบการ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการลงคะแนน
เสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทยังมีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระ
ทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอ�านาจให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทนในหลายครั้ง
ที่ผ่านมาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชน
ใกล้เคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ “Areeya admire You” เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ตัองการให้ 
ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด�าเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการ 
 ควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

 ลูกค้า : บริษัทฯ มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งอยู่ในฐานะทั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนับสนุนบริษัท โดยการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ และคุณภาพ 
 อย่างต่อเนื่อง 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่ก�าหนดให้ดูแล “ลูกบ้าน” ทุกโครงการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงได้ก�าหนดให้เพิ่มศักยภาพงานให้บริการหลังการขายทั้งระบบ 
ได้แก่ (1) การเปิดศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับบริษัทฯ ได้ และศูนย์บริการลูกค้านี้จะท�าหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานภายในบริษัทและลูกบ้านเพื่อให้เกิดการซ่อมบ�ารุงหรือแก้ไขปัญหา
ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด (2) การพัฒนารูปแบบการดูแลจัดการโครงการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้จัดการหมู่บ้านให้เป็น “นายอ�าเภอยอดรัก” ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการให้ “สวย 
สะอาด สงบ น่าอยู่ ปลอดภัย” และการเข้าเยี่ยมเยียนลูกบ้านอย่างสม�่าเสมอ และ (3) การพัฒนาคุณภาพฝีมือช่างซ่อมบ�ารุง ทั้งหน่วยซ่อมในเวลาปกติ และหน่วยซ่อมด่วน 24 
ชั่วโมง โดยเน้นทักษะด้านฝีมือ การสื่อสารกับลูกบ้าน การแต่งกาย และความพร้อมด้านรถและอุปกรณ์ต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครัวและสังคม จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นตามวาระโอกาสที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกบ้านได้มีโอกาสพบปะกัน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นในหมู่ลูกบ้าน เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรม Me my Mom and our home 
ในวันแม่ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ “อยู่อย่างไรให้มีความสุข” กิจกรรม English Camp for Fun กิจกรรมร่วมเชียร์นักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 
กิจกรรมท�าบุญตักบาตร เป็นต้น และนอกจากการจัดกิจกรรมเหล่านี้แล้ว ยังได้มีการด�าเนินการส�ารวจข้อมูลและความพึงพอใจของลูกบ้าน ที่ท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกบ้าน ด้วย ทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะท�าให้โครงการต่างๆ ของบริษัทเป็น “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
ลูกบ้านในระยะยาว

เจ้าหนี้และคู่ค้า : บริษัทด�าเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับ
ผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่งเงินกู้ให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถน�าใบส่งงาน 
ไปค�้าประกันเงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่
สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

พนักงาน : บริษัทได้ให้การดูแล ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีสวัสดิการพนักงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังนี้

 จัดท�าแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรประจ�าปี
 จัดให้มีการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงาน มีการส่งพนักงานและผู้บริหารไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม 

ทั้งการก่อสร้างและการออกแบบผลิตภัณฑ์
 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน ทุกปีบริษัทจะจัดกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ ทั้งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเกมการแข่งขัน มีการจัดสนามแบดมินตันและสนาม

ฟุตบอลให้พนักงานและผู้บริหารได้ใช้ออกก�าลังกายร่วมกัน

สังคม : บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและเอาใจใส่สังคมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ 
Love to Live และส�าหรับในปี 2555 นั้น บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรง
ครองราชสมบัติครบ 60 ปี โดยการเชิญบุคคคลมีชื่อเสียงระดับประเทศ 12 ท่านในต่างสาขาวิชาชีพ ร่วมกันสร้างสรรค์เสื้อยืด Limited Edition “Long Live Our King” เพื่อจัดจ�าหน่าย 
โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมกับเงินที่บริษัทฯ สมทบเพิ่มนั้นได้น�าไปบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
การปรับปรุงห้องผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลต่างๆ 

 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.

 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. 

 In recent year, the company has policy to take care “customer” of all projects to be satisfied so increasing of potential of after-sales service syste such as (1) 
open customer service unit (Call Center) as a hub for comprehensive after-sales service and open everyday. It is main channel to contact within the company 
and the customer for maintenance or troubleshooting by a defined period, (2). Development of project management focus for develops manager to “Dear  
Sheriff” for served as a project to “beautiful, clean, peaceful, place to live, safety” and to visit customer’s house, and (3) development of quality craftsmanship. 
The repair unit on a regular schedule and the 24-hour repair unit and focusing skills. Communication with the customer, and clothes and accessories, and the 
availability of vehicles and equipment.

 Moreover, the company recognizes the importance of family and societ and makes activities for opening opportunity to meet of residents, the relationship of  
the family members and build a sense of community among the residents, such as New Year’s Day, Me my Mom and our home on Mother’s Day, Loy Krathong,  
and activity for the elderly “How to be happy”, English Camp for Fun Event, merit priest on important religious etc. In addition, the company survey information  
for the satisfaction of the residents and develop service of the company for the residents. The Company has goal to make all project to “satisfying community”, 
the quality of life of residents in long-term.

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 or contractor lack of liquidity.

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, gives a reasonable remuneration and have good employee benefits. Moreover, the 
Company also encourages participating in the following activities by:

 Planning to have a training plan and employee developing program annually.

 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.

 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 2012, 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, had donated to The Chaipattana Foundation under  
Royal Patronage. In addition, the Company had donated funds to improve patient rooms of the hospitals.
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4. การประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย ตามรายชื่อที่เปิดเผยใน
รายงานการประชุม และมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ 
การด�าเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ท�าการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.  ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บรษิทัได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วย

 คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ 
คูส่ญัญา เหตผุล/ความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใดทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าร่วมกระบวนการ
ตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลเหล่านั้น

7.  จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

ธุรกิจ บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร พนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทมี จ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   จ�านวน 3 ท่าน
 - กรรมการอิสระ   จ�านวน 3 ท่าน 

9.  การรวมหรือการแยกต�าแหน่ง

 ถงึแม้ว่าบรษิทัจะมปีระธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิารเป็นบคุคลเดยีวกนั อย่างไรกต็ามการท�ารายการต่าง ๆ  ทีไ่ม่ใช่การด�าเนนิงานตามปกตขิองบรษิทัจะผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย 3 ใน 6 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ จะผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการทั้งสิ้นรวมถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในรูปของบ�าเหน็จกรรมการ ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะจ่ายตามผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

11.  การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนิน
งานเป็นประจ�า บริษัทมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกและจัดท�ารายงานการ ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

12.  การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ

 บริษัทรับทราบข้อมูลด้านการประเมินผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดและมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการด้วย 
ความระมัดระวังและรอบคอบตามความเหมาะสม เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการต่อไป

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.

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 6 persons who are:
 - 3 member of Executive Directors 
 - 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 in 6 of Board of  
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 lands for future development.

10. directors and management remuneration 

 The company’s policy of remuneration for the committee is rather the same as industrial standard 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, 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 invitation letters which consisted of meeting agendas and all related information at least 7 days before the meeting date so that the committee members have 
enough time to prepare for the meeting.  In year 2012, the Board held ten meetings and all meeting details were recorded in the reports.

12.  self evaluation of the Board of direCtors

 The Company acknowledges 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 higher performance efficiency of the 
Board of Directors
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13.  คณะอนุกรรมการ

 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้
ก�าหนด ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามแนวทางที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 
3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน 

 ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้ง เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 
ไม่มากนัก และสามารถเรียกประชุมเพื่อด�าเนินงานในส่วนของงานทั้งสองที่ว่าได้ในการประชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว

14. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยจัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดท�าคู่มือตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Manual) เพื่อการตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามข้อก�าหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบ
พเิศษ และรายงานตรงต่อประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่แนะน�าและช่วยให้ผูป้ฏบิตังิานในองค์กรท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

15. รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�า
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทได้ทาง  
www.areeya.co.th

 ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ 
นักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทัน โดยนักลงทุนหรือ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2539-4000 ต่อ 1108 หรือ ir@areeya.co.th

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.

 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 the internal control by setting an Internal Audit unit as an independent unit. The committee has an authority to audit 
and evaluate each department. The internal audit manual is set for auditing finance, operation, administration, information technology, execute company’s 
regulation, compliance auditing. The IA reports are directly report to the CEO and Audit Committee. There duties are for advising and marking other people  
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, at-
titude, 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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รายการระหว่างกันในปี 2555 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1. รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท

 บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือ 
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

2.  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

 บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือ 
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

3.  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

 บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมี 
ผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 14

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการระหว่างกัน

ส�าหรบับรษิทัย่อย เป็นรายการทีก่ระท�าเพือ่ประโยชน์สงูสดุ และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบรษิทั เป็นรายการทีม่กีารก�าหนดตามราคาตลาดทัว่ไป 
ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไป ณ ตอนกู้ยืม

ส�าหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ส�าหรบับรษิทัย่อยซึง่บรษิทัถอืหุน้มากกว่าร้อยละ 51 อาจมรีายการระหว่างกนัเกดิขึน้ในอนาคต อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้ง 
การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนั
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ 
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

RELATED-PARTY 
TRANSACTIONS

รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง

Related transactions in the year 2012 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. 4. 

 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. 4. 

 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. 4. and 14.

 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.
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งบการเงินรวม/Consolidated

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม/as of december 31 2555/2012 2554/2011 2553/2010

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)
Statement of Income (Million Baht)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
Revenue from Sales of Real Estate

1,760 1,534 3,330

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง
Service Income from House Construction and Sales of Construction Materials

19 12 4

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
Cost of Sales of Real Estate

1,104 955 2,176

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

19 12 13

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน, ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
Profit before Finance Costs, Income Tax expenses and Marketing Expenses

435 359 892

ก�าไรสุทธิ
Net Profit

94 76 428

งบดุล (ล้านบาท)
Balance sheet (Million Baht)

รวมสินทรัพย์
Total Assets

6,866 5,731 5,513

รวมหนี้สิน
Total Liabilities

4,370 3,307 3,158

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity

2,496 2,424 2,354

STATEMENT OF ANALYSIS 
FROM MANAGEMENT

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร

บทวิเคราะห์สถานการณ์

งบการเงินรวม/Consolidated

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม/as of december 31 2555/2012 2554/2011 2553/2010

อัตราส่วนทางการเงิน
financial ratio

อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Bank-Debt-to-Equity Ratio (Time)

1.61 1.21 1.08

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt-to-Equity Ratio (Time)

1.75 1.36 1.34

อัตราก�าไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและจากการรับจ้าง
Gross Profit Margin on Sales and Service Income

37.26% 37.77% 34.35%

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin

5.13% 4.74% 12.75%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
Return on Asset

1.50% 2.81% 10.88%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity

3.84% 3.37% 20.00%

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per Share (Baht)

3.29 3.20 3.08

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
Basic Earning per Share (Baht)

0.12 0.10 0.56

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)
Issued and Paid-Up Share Capital (Million shares)

758.00 758.00 758.00
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1)  ข้อมูลทั่วไป

 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้น�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2547 นอกจากนี้ในปีเดียวกัน
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด) โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อด�าเนินธุรกิจบริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์ และในปี 2550 
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท วันอัพ จ�ากัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพื่อด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส�าหรับโครงการอารียาและลูกค้าภายนอก และต่อมา
ในปี 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วันอัพ จ�ากัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.99 และในปี 2551 บริษัท 
ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหาร
นิติบุคคลอาคารชุด และ บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และในปี 2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ในปี 2553 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการ 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเริ่ม 
ขายบ้านสร้างก่อนขาย ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั้น และในปี 2549-2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์
เฮ้าส์ 2 ชั้น ตกแต่งพร้อมอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด

 นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้เช่าในย่านสุขุมวิท 77

2) สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งท�าให้จ�านวนหุ้นเพิ่มจากเดิมจ�านวน 
379,000,000 หุ้น เป็น 758,000,000 หุ้น 

 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ โดยเสนอ 
ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัททั้งในขณะนี้และในอนาคตจ�านวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 151,600,000 หน่วยในสัดส่วนหุ้นสามัญเดิม 
5 หุ้น จะได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 36 เดือน นับแต่วันที่ออก และได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
758,000,000 บาท เป็น 949,600,000 บาท (949.6 ล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ในปี 2551 บริษัทไม่ได้ท�าการเสนอขาย 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่ได้ท�าการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ใบส�าคัญแสดงสิทธิจึงสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ

ในปี 2555 บริษัทมีโครงการที่เปิดด�าเนินการทั้งหมดจ�านวน 28 โครงการ ดังนี้

ล�าดับ โครงการ ที่ตั้ง ประเภทสินค้า

1 อารียา บุษบา ลาดพร้าว 130 บ้านเดี่ยว

2 สวนา 3 เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี่ยว

3 อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี่ยว

4 แอทโฮม เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

5 อารียา โมวา เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

6 เดอะ คัลเลอร์ส เกษตร เฟส 1 เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

7 เดอะ คัลเลอร์ส เกษตร เฟส 2 เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

8 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม เกษตร เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

9 อารียา ทูบี เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

10 เดลี่ บาย อารียา เกษตร-นวมินทร์ เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

11 เดอะ คัลเลอร์ส ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

12 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

13 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม ติวานนท์ เฟส 2 แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

14 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม ติวานนท์ เฟส 3 แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

15 เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

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.

in 2012, the company has 28 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 Daily by Areeya Kaset-nawamintr Kaset-nawamintr Townhouse

11 The Colors Tiwanon Tiwanon Townhouse

12 The Colors Premium Tiwanon Tiwanon Townhouse

13 The Colors Premium Tiwanon Phase 2 Tiwanon Townhouse

14 The Colors Premium Tiwanon Phase 3 Tiwanon Townhouse

15 The Village Tiwanon Tiwanon Townhouse
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ล�าดับ โครงการ ที่ตั้ง ประเภทสินค้า

16 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

17 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา เฟส 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

18 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

19 เดอะ วิลเลจ บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

20 อารียา แมนดารีน่า สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 ทาวน์เฮาส์

21 เอ สเปซ อโศก อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม

22 เอ สเปซ เกษตร เกษตร-นวมินทร์ คอนโดมิเนียม

23 เอ สเปซ เพลย์ รัชดา-สุทธิสาร รัชดา-สุทธิสาร คอนโดมิเนียม

24 เอ สเปซ สุขุมวิท สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

25 เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

26 เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม

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

28 Pickadaily Bangkok สุขุมวิท 77 ศูนย์การค้า

3) ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

 รายได้และต้นทุน

 รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินและบ้าน ซึ่งรับรู้เมื่อได้รับช�าระครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว และรายได้จากการ
รับจ้างสร้างบ้าน ซึ่งรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายที่ดินและบ้าน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2548 ที่บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขาย
และทาวน์เฮ้าส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ท�าให้สัดส่วนรายได้จากการขายที่ดินและบ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 65.34 ในปี 2548, เป็นร้อยละ 89.08 
ในปี 2549, เป็นร้อยละ 89.02 ในปี 2550, เป็นร้อยละ 88.28 ในปี 2551, เป็นร้อยละ 98.46 ในปี 2552, เป็นร้อยละ 99.85 ในปี 2553, ร้อยละ 99.19 ในปี 2554, และร้อยละ 98.94 
ในปี 2555

 ซึ่งมีสาเหตุจากในระหว่างปี 2549-2555 บริษัทเปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ใหม่เพิ่มอีก 18 โครงการ คอนโดมิเนียมอีก 8 โครงการ โดยยังไม่มีโครงการใหม่ที่เป็นการรับจ้างสร้าง
บ้าน มากไปกว่านั้นในปี 2555 บริษัทได้หันมาจับธุรกิจใหม่คือ ศูนย์การค้าอีก 1 โครงการ

 ในปี 2555 รายได้รวมเท่ากับ 1,835.16 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 232.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 1,602.74 ล้านบาท ซึ่งการที่รายได้เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากปีนี้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากการที่บริษัททยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ของคอนโดมิเนียมแถวสุขุมวิท 77 และ ทาวน์เฮ้าส์ แถว
บางนา-ตราด, เกษตร-นวมินทร์, สุขุมวิท 77 และติวานนท์ ซึ่งเป็นการโอนต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว 

ตารางรับรู้รายได้ในปี 2555 และปี 2554 ของบริษัท โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์

ปี 2555 ปี 2554

รายได้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

คอนโดมิเนียม 319 18 634 42

ทาวน์เฮ้าส์ 1,441 82 894 58

บ้านเดี่ยว - - 6 -

รวม 1,760 100 1,534 100

 อัตราก�าไรขั้นต้น

no. Project location type of Product

16 The Colors Premium Bangna Bangna Townhouse

17 The Colors Premium Bangna Phase 2 Bangna Townhouse

18 The Colors Bangna K.M.10 Bangna Townhouse

19 The Village Bangna Bangna Townhouse

20 Areeya Mandarina Sukhumvit 77 Sukhumvit 77 Townhouse

21 A Space Asoke Asoke-Ratchada Condominium

22 A Space Kaset Kaset-nawamintr Condominium

23 A Space Play Ratchada-Suttisan Ratchada-Suttisan Condominium

24 A Space Sukhumvit 77 Sukhumvit 77 Condominium

25 A Space Me Sukhumvit 77 Sukhumvit 77 Condominium

26 A Space Me Bangna Bangna Condominium

27 A Space I.D. Asoke-Ratchada Asoke-Ratchada Condominium

28 Pickadaily Bangkok Sukhumvit 77 Community Mall

3) Previous Performance results

 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 percent in 2006, slightly decreased to 89.02 percent in 2007, 88.28 
percent in 2008, 98.46 percent in 2009, increased again 99.85 percent in 2010, increased again 99.19 percent in 2011, and increased again 98.94 percent in 2012.

 The main reason was that during 2006 – 2012 the company launched additional 18 townhouse projects and 8 condominium projects without any new project for 
the house construction. Furthermore, The company launched a new Community Mall.

 For the year 2012, the total revenue was in the amount of Baht 1,835.16 million, increased by Baht 232.41 million or 14.50 percent, compared to Baht 1,602.74  
million in last year. The revenue was increased due to the revenue from sale of real estate of this year was mainly from the transfer of condominium units at  
Sukhumvit 77 and townhouse units at Bangna-Trad, Kaset-Nawamintr, Sukhumvit 77 and Tiwanon which they transferred continuing from last year.

table: recognized revenue of Company in 2012 and 2011, separated by type of real estate

year 2012 year 2011

Revenue Million Baht Percent Million Baht Percent

Condominium 319 18 634 42

Townhouse 1,441 82 894 58

Single Detached House - - 6 -

total 1,760 100 1,534 100

 gross Profit Margin
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 ในปี 2555 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.85 โดยลดลงร้อยละ -0.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ร้อยละ 37.48 ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อน

 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 252.28 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 51.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 201.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ 
รายได้

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 25.59 ล้านบาท โดยลดลง 13.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -34.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว มีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 39.26 ล้านบาท 
เนื่องจากในปีนี้กรมสรรพากรมีการลดอัตราภาษีจาก 30% เหลือ 23%

 ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 62.34 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 19.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 42.84 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดหา 
แหล่งเงินภายนอกเพิ่มขึ้น คือ มีการออกตั๋วแลกเงินเป็นจ�านวน 521.20 ล้านบาท จึงท�าให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น แต่ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ต�า่กว่าการกู้ยืม 
จากสถาบันการเงิน

 ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานในอนาคต

 ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มร้อนแรงตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา ปี 2556 จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังว่าธุรกิจดังกล่าวจะมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัย
บวกเข้ามาสนับสนุนหลายประการ เช่น อัตราดอกเบี้ย ที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัว การเร่งผลักดันโครงการขนาดใหญ่ อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และระบบป้องกันน�้าท่วม 
โครงการรถไฟความเร็วสูง, ตัวเลขเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 15% เป็นต้น

 แต่ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยลบเข้ามาฉุดรั้งด้วยเหมือนกัน เช่น ปัญหาแรงงานขาดแคลน ปัญหาหนี้ยุโรป เสถียรภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต้นทุนการก่อสร้าง ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 
ทุกหมวด รวมถึงค่าแรงขั้นต�่าที่ปรับสูงขึ้น เป็นต้น

4) ฐานะการเงิน

4.1. สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวนทั้งสิ้น 6,866.07 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 1,135.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จ�านวน 
5,730.73 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากในปีนี้บริษัทมีการซื้อที่ดินในย่านเกษตรนวมินทร์และ 
บางนา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ของบริษัทที่ส�าคัญมีดังนี้:

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 224.60 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 137.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 157.45 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2554 เท่ากับ 87.24 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5)  เนื่องจากช่วงวันสิ้นงวดบริษัทมีการเบิกเงินกู้ค่าที่ดินของโครงการใหม่ 

 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 5,773.71 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 865.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.64 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 4,907.77 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้บริษัทมีการซื้อที่ดินในย่านเกษตรนวมินทร์และบางนา

 เงินฝากธนาคารที่ใช้ค�้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่ใช้ค�้าประกันเท่ากับ 270.90 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 86.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2554 เท่ากับ 183.93 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากประจ�าของธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช้ค�้าประกัน L/G ทั่วไปและ 
ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทในเครือตามล�าดับ

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ส�าหรับ ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จากร้อยละ 1.41 เป็นร้อยละ 1.58 ทั้งนี้เป็นไปตามก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

4.2 สภาพคล่อง

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ -471.96 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ -60.02 
ล้านบาท สาเหตุหลักที่ท�าให้กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากในปีนี้บริษัทมีการซื้อที่ดินในย่านเกษตรนวมินทร์และบางนา

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 In 2012, the company had gross profit margin at 36.85 percent of total sales revenue, decreased by -0.63 percent compared to 37.48 percent in year 2011 which it 
is not significant change.

 selling expenses

 Selling Expenses was in amount Baht 252.28 million, increased by Baht 51.08 million or 25.39 percent, compared to Baht 201.20 million in the last year, relating to 
the increase of sales revenue.

 Corporate income tax

 Corporate income tax was in amount Baht 25.59 million, decreased by Baht 13.67 million or -34.82 percent, compared to Baht 39.26 million in the last year.  
Due to the revenue department announced decreasing in corporate tax income rate from 30 percent to 23 percent in this year.

 finance Cost

 Financial costs was in amount Baht 62.34 million, increased by Baht 19.49 million or 45.50 percent, compared to Baht 42.84 million in the last year. The  
higher financial cost due to the company has issued bill of exchange for Baht 521.20 million in 2012. However bill of exchange has lower interest rate compared  
to loan from financial institutions.

 important factor which may result to the operation in the future

 The real estate market has started aggressive since 1st half year 2013 onwards. In the year 2013, entrepreneur expected that the business has been growing  
continuously because there are many positive factors such as flat interest rate, Accelerated push big projects (such as rapid transit system, flood protection,  
high-speed railway project.), Figures for housing loans increased by 15 percent ,etc.

 Meanwhile, there is a negative factor for example Labor shortages problem, European debt crisis, the stability of the U.S. economy, Increased significantly  
construction costs in all categories including minimum wage, etc.

4) financial status
4.1 assets

 Total Assets as at December 31, 2012, accounted for Baht 6,866.07 million, increased by Baht 1,135.34 million or 19.81 percent compared with Baht 5,730.73 
million in 2011, which increased Real estate projects under development the mainly because of land acquisition at Kaset-nawamintr and Bangna area. 
Major changes in company assets are as follows:

 Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents as at December 31, 2012, accounted for Baht 224.60 million, increased by Baht 137.36 million or 157.45 percent compared 
with Baht 87.24 million in year 2011 (please see Notes to Financial Statement No. 5) due to the company drawdown loan for new projects.

 real estate projects development costs 

 Real estate projects development costs as at December 31, 2012 was Baht 5,773.71 million, increased by Baht 865.95 million or 17.64 percent compared 
with Baht 4,907.77 million in year 2011 the mainly due to the company acquired the new land at Kaset-nawamintr and Bangna area.

 deposits at banks used as collateral

 Deposits at banks used as collateral as at December 31, 2012 was Baht 270.90 million, increased by Baht 86.97 million or 47.29 percent compared with 
Baht 183.93 million in year 2011 the mainly because of increasing in fixed account Bank to guarantee general L/G and promissory notes ‘s affiliated 
company, respectively.

 efficiency ratios

 Return on Assets increased from 1.41 percent in 2011 to 1.58 percent in year 2012.  As a result from increasing in profit.

4.2 liquidity

 Cash flows from operating activities

 Cash flows use in operating activities at end of year 2012 was equal to Baht -471.96 million. Compared with year 2011, the company had cash flows  
use in operating activities equal to Baht -60.02 million.  The main reason of the increasing balance because this year the Company acquired the new  
land at Kaset-nawamintr and Bangna area.

 Cash flows from investing activities
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 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ปี 2555 เท่ากับ -248.96 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน -137.94 ล้านบาท  
สาเหตุหลักที่ท�าให้กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท ใช้เงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้างเพื่อให้เช่าในย่าน 
สุขุมวิท 77 และมีการสร้างออฟฟิตใหม่

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2555 เท่ากับ 858.28 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 172.92 ล้านบาท สาเหตุหลัก
ที่ท�าให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทออกตั๋วแลกเงินจ�าหน่ายในวงแคบ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง

 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 4.17 เท่า ในปี 2554 เป็น 3.35 เท่า ในปี 2555 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 574.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.25 ซึ่งประกอบ
ด้วยรายการหลักๆ คือ บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 319.09 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินจ�าหน่าย
ในวงแคบ นอกจากนั้นมีการเพิ่มขี้นในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีซึ่งเป็นไปตามก�าหนดระยะเวลา

4.3 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

 หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�านวน 4,370.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�านวน 1,063.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.17 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าที่ดิน และค่าพัฒนาที่ดินในโครงการต่างๆ ซึ่งค�้าประกันการกู้ยืมด้วยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของแต่ละ
โครงการทีเ่สนอกู ้ทัง้นีบ้รษิทัไม่มหีนีส้นิทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ จงึไม่มคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยมรีายละเอยีดของเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

ประเภทเงินกู้ยืม มูลค่าการกู้ยืม
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา
ครบก�าหนด

หลักประกัน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนที่มีหลักประกัน

67.28 MOR ต่อปี และดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ + อัตราคงที่ต่อปี

ไม่มีก�าหนด เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทและของกรรมการ
ท่านหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินส่วนที่มีหลักประกัน

896.21 MOR ต่อปี และดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์/ประจ�า + อัตราคงที่ต่อปี

ภายใน 90 หรือ 180 
วันนับจากวันที่ออกตั๋ว

เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทและของกรรมการ
ท่านหนึง่ และทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างในโครงการต่างๆ

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,007.83 MLR, MLR บวก/ลบ อัตราคงที่ต่อปี 
และ SPRL-อัตราคงที่ต่อปี

ตามสัญญาจนถึงปี 2560 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการต่าง ๆ

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�านวน 319.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.52 และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�านวน 509.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.23 เนื่องจากในปีนี้บริษัทบริษัทออกตั๋วแลกเงินจ�าหน่ายในวงแคบ และมีการกู้ยืมเงินส�าหรับ
โครงการใหม่ประเภทบ้านเดี่ยว 1 โครงการ ทาว์นเฮ้าส์ 3 โครงการ และประเภทคอนโดอีก 2 โครงการ

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่ส�าคัญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.36 เท่าในปี 2554 เป็น 1.75 เท่าในปี 2555 และมีอัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.19 เท่าในปี 2554 เป็น 1.59 เท่าในปี 2555เนื่องจากในปีนี้บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ประเภทบ้านเดี่ยว 1 โครงการ ทาว์นเฮ้าส์ 
3 โครงการ และประเภทคอนโดอีก 2 โครงการ ท�าให้ต้องกู้เงินมาสนับสนุนโครงการดังกล่าว

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 Cash flow used in investing activities of year 2012 was Baht -248.96 million whereas Baht -137.94 million in year 2011 the mainly due to the company 
has been investing in Investment properties for rent under construction due to this year the company has been building Community Mall for rent in 
Sukhumvit 77 and Office building under construction.

 Cash flows from financing activities

 Cash flows from financing activities of year 2012 was Baht 858.28 million whereas Baht 172.92 million in year 2011. Increase in Cash flows from  
financing activities the mainly due to the company has issued bill of exchange limited distribution.

 liquidity ratio

 Liquidity Ratio decreased from 4.17 times in 2011 to 3.35 times in 2012 because of  increasing in current liability in amount of Baht 574.48 million  
or 46.25% which consisted of main transactions as follows:  the company had Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions increased 
amount Baht 319.09 million due to the company has issued bill of exchange limited distribution. Furthermore, increasing in Current portion of long-term 
loans from financial institutions according to term’s loans.

4.3  liabilities and source of funds

 Total Liabilities as at December 31, 2012 amount of Baht 4,370.52 million, increased from total liabilities as end of year 2011 by Baht 1,063.73 million or 
32.17%.  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, 2012 are as follows:

loan type amount 
(Million Baht)

interest rate/fees (%) due date Collateral

Bank overdrafts - secured 67.28 MOR, Saving deposits rate + Fixed 
rate per annum

No due date Company deposits, A Director deposits

Short-term loans from 
financial institutions secured

896.21 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 3,007.83 MLR and MLR +/- Fixed rate per 
annum, SPRL- Fixed rate per 

annum

As per loan 
agreements-- until Year 2017

Project lands and construction

 loans from financial institutions

  Bank overdraft and short-term loan as at December 31, 2012 increased from year 2011 by Baht 319.09 million or  49.52 %, while long-term loan increased 
from 2011 by Baht 509.06 million or 26.23% due to the company has issued bill of exchange limited distribution and  the new loan from the new projects 
dividing into a single detached house, 3 townhouse and 2 condominium projects.

 financial Policy ratios

 The company’s Debt-to-Equity ratio as at December 31, 2012 increased from year 2011 by 1.36 times to 1.75 times in year 20112 Bank-Debt-to-Equity 
ratio increased from year 2011 by 1.19 times to 1.59 times in year 2012 due to the Company has launched the new projects dividing a single detached 
house, 3 townhouse and 2 condominium projects to effect loan from Financial Institutions to support  such the projects.

auditors’ remuneration 
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1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
ในรอบปี 2553 ถึงปี 2555 มีดังนี้

 ส�านักงานสอบบัญชี: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 1,300,000 1,550,000 1,550,000

บริษัทย่อย 700,000 900,000 850,000

รวม 2,000,000 2,450,000 2,400,000

2) ค่าบริการอื่น 

 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดใน 
รอบปี 2551 ถึง 2555

1)  audit fee

 In during the year 2010-2012, the Company and subsidiary paid to the audit firm and/or its related parties as follows:

(Unit: Baht)

auditor: kPMg Phoomchai audit ltd. year 2012 year 2011 year 2010

Description

Areeya Property PCL. 1,300,000 1,550,000 1,550,000

Subsidiary companies 700,000 900,000 850,000

total 2,000,000 2,450,000 2,400,000

2) non-audit fee
 In during the year 2008-2012, the Company and subsidiary did not have any services from audit firm and/or its related parties.



88 89

คณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท ที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าว 
จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า 
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี และด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลได้ว่างบการเงนิเฉพาะ และงบการเงนิรวม
ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 BOARD OF DIRECTOR’S RESPONSIBILITY 
FOR FINANCIAL REPORTING

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

การแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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 judgement 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 named Ms. Vannaporn 
Jongperadechanon, registration no. 4098, 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, 2012. 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 ผู้ถือหุ้นบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4098

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2556

To the shareholders of Areeya Property Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of Areeya Property Public Company Limited and its subsidiaries, and of 
Areeya Property Public Company Limited, respectively, which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2012,  
the consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant  
accounting policies and other explanatory notes.

Management’s Responsibility for the Consolidated and Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated and separate financial statements in accordance with Thai Financial  
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial  
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these consolidated and separate financial statements based on my audit.  I conducted my audit in accordance with  
Thai Standards on Auditing.  Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance  
about whether the consolidated and separate financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.  The procedures selected  
depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In  
making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in  
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s  
internal control.  An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by  
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.  

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.  

Opinion
In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position as at 31  
December 2012 and the financial performance and cash flows for the year then ended of Areeya Property Public Company Limited and its subsidiaries, and of  
Areeya Property Public Company Limited, respectively, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

(Vannaporn Jongperadechanon)
Certified Public Accountant
Registration No. 4098

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok 
27 February 2013

Auditor’s 
report

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การแสดงรายงานจากผู้สอบบัญชี
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stAteMeNts 
oF FiNANCiAL positioN

งบแสดงฐานะการเงิน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์ (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  224,595,130  87,237,016  121,273,951  47,433,019 

ลูกหนี้การค้า 4, 6  1,723,158  2,860,930  2,301,110  1,443,893 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 4, 7, 32(ง)  5,773,713,408  4,907,768,041  4,791,633,220  4,204,742,837 

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 8, 32 (จ)  41,946,200  140,000,000  41,946,200  140,000,000 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -  -  158,936,868  119,154,041 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4, 9  41,285,236  38,936,086  22,278,778  24,618,922 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,083,263,132 5,176,802,073 5,138,370,127 4,537,392,712 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ใช้ค�้าประกัน 34 270,900,662 183,928,229 263,991,080 175,748,611

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  - 300,999,539 300,999,539

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เช่า 11, 14 281,548,474 196,915,107 277,131,118 194,806,975

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12 214,128,398 157,637,080 168,948,563 110,492,072

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 5,923,066 1,799,185 5,757,230 1,485,220

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10,306,297 13,645,179 9,318,150 12,359,526

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 782,806,897 553,924,780 1,026,145,680 795,891,943 

รวมสินทรัพย์ 6,866,070,029 5,730,726,853 6,164,515,807 5,333,284,655 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries

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

Consolidated financial statements Separate financial statements

 31 December  31 December

Note 2012 2011 2012 2011

Assets (in Baht)

Current assets

Cash and cash equivalents 5  224,595,130  87,237,016  121,273,951  47,433,019 

Trade accounts receivable 4, 6  1,723,158  2,860,930  2,301,110  1,443,893 

Real estate projects under development 4, 7, 32(d)  5,773,713,408  4,907,768,041  4,791,633,220  4,204,742,837 

Deposits for land 8, 32 (e)  41,946,200  140,000,000  41,946,200  140,000,000 

Other receivables - related parties 4  -  -  158,936,868  119,154,041 

Other current assets 4, 9  41,285,236  38,936,086  22,278,778  24,618,922 

Total current assets 6,083,263,132 5,176,802,073 5,138,370,127 4,537,392,712 

Non-current assets

Deposits at banks used as collateral 34 270,900,662 183,928,229 263,991,080 175,748,611

Investments in subsidiaries 10  -  - 300,999,539 300,999,539

Investment properties for rent under construction 11, 14 281,548,474 196,915,107 277,131,118 194,806,975

Property, plant and equipment 12 214,128,398 157,637,080 168,948,563 110,492,072

Intangible assets 13 5,923,066 1,799,185 5,757,230 1,485,220

Other non-current assets 10,306,297 13,645,179 9,318,150 12,359,526

Total non-current assets 782,806,897 553,924,780 1,026,145,680 795,891,943 

Total assets 6,866,070,029 5,730,726,853 6,164,515,807 5,333,284,655 
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stAteMeNts 
oF FiNANCiAL positioN

งบแสดงฐานะการเงิน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 963,481,128 644,394,068 695,956,814 582,686,162

เจ้าหนี้การค้า 4, 15 96,208,947 119,575,058 285,821,558 174,550,862

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 14 557,777,403 291,389,563 531,360,903 291,389,563

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 14 17,260,066 14,874,836 9,353,739 7,450,873

เงินประกันการก่อสร้างส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 30,699,559 31,212,960 26,879,303 30,773,868

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 6 40,650,088 40,793,403 39,914,688 40,473,403

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 716,247 4,874,013 51,224 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4, 16 109,945,403 95,140,681 330,302,196 373,702,394

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,816,738,841 1,242,254,582 1,919,640,425 1,501,027,125

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  14 2,450,048,944 1,940,985,290 1,990,496,082 1,585,468,307

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย 4, 14 - - 9,700,000 9,700,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  14 30,485,738 36,223,952 13,385,207 11,491,262

เงินประกันการก่อสร้าง 4 - - 3,774,542 954,827

เงินรับค่าส่วนกลาง 35,380,999 49,220,023 21,244,234 32,391,285

เงินประกันสาธารณูปโภค 8,312,150 10,197,737 8,312,150 10,197,738

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 9,651,983 8,007,115 7,968,934 7,110,336

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 18 19,900,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,553,779,814 2,064,534,117 2,074,781,149 1,677,213,755

รวมหนี้สิน 4,370,518,655 3,306,788,699 3,994,421,574 3,178,240,880

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Consolidated financial statements Separate financial statements

 31 December  31 December

Note 2012 2011 2012 2011

Liabilities and equity (in Baht)

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 14 963,481,128 644,394,068 695,956,814 582,686,162

Trade accounts payable 4, 15 96,208,947 119,575,058 285,821,558 174,550,862

Current portion of long-term loans from financial institutions 14 557,777,403 291,389,563 531,360,903 291,389,563

Current portion of finance lease liabilities 14 17,260,066 14,874,836 9,353,739 7,450,873

Current portion of construction retentions 30,699,559 31,212,960 26,879,303 30,773,868

Unrecognised income on installments due 6 40,650,088 40,793,403 39,914,688 40,473,403

Income tax payable 716,247 4,874,013 51,224 -

Other current liabilities 4, 16 109,945,403 95,140,681 330,302,196 373,702,394

Total current liabilities 1,816,738,841 1,242,254,582 1,919,640,425 1,501,027,125

Non-current liabilities

Long-term loans from financial institutions 14 2,450,048,944 1,940,985,290 1,990,496,082 1,585,468,307

Long-term loans from subsidiary 4, 14 - - 9,700,000 9,700,000

Finance lease liabilities 14 30,485,738 36,223,952 13,385,207 11,491,262

Construction retentions 4 - - 3,774,542 954,827

Receipt for common expense - juristic person 35,380,999 49,220,023 21,244,234 32,391,285

Utilities guarantee 8,312,150 10,197,737 8,312,150 10,197,738

Employee benefit obligations 17 9,651,983 8,007,115 7,968,934 7,110,336

Provision for litigation 18 19,900,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000

Total non-current liabilities 2,553,779,814 2,064,534,117 2,074,781,149 1,677,213,755

Total liabilities 4,370,518,655 3,306,788,699 3,994,421,574 3,178,240,880

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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stAteMeNts 
oF FiNANCiAL positioN

งบแสดงฐานะการเงิน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 19 949,600,000 949,600,000 949,600,000 949,600,000

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 758,000,000 758,000,000 758,000,000 758,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20 524,909,894 524,909,894 524,909,894 524,909,894

ก�าไรสะสม

 จัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 20 53,732,600 51,842,600 53,732,600 51,842,600

 ยังไม่ได้จัดสรร 1,158,908,880 1,089,185,660 833,451,739 820,291,281

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,495,551,374 2,423,938,154 2,170,094,233 2,155,043,775

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,866,070,029 5,730,726,853 6,164,515,807 5,333,284,655

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 Consolidated financial statements Separate financial statements

 31 December  31 December

Note 2012 2011 2012 2011

Equity (in Baht)

Share capital

  Authorised share capital 19 949,600,000 949,600,000 949,600,000 949,600,000

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

Premium on ordinary shares 20 524,909,894 524,909,894 524,909,894 524,909,894

Retained earnings

 Appropriated to legal reserve 20 53,732,600 51,842,600 53,732,600 51,842,600

 Unappropriated 1,158,908,880 1,089,185,660 833,451,739 820,291,281

Total equity 2,495,551,374 2,423,938,154 2,170,094,233 2,155,043,775

Total liabilities and equity 6,866,070,029 5,730,726,853 6,164,515,807 5,333,284,655

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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stAteMeNts 
oF CoMpreheNsive iNCoMe

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การด�าเนินงานต่อเนื่อง (บาท)

รายได้ 4

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,759,507,699 1,534,402,808 1,256,550,699 1,115,691,533 

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 18,830,848 12,485,037 6,415,660 1,560,940 

รายได้อื่น 22 56,819,641 55,856,358 34,487,125 41,022,475 

รวมรายได้ 1,835,158,188 1,602,744,203 1,297,453,484 1,158,274,948 

ค่าใช้จ่าย 4

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,103,986,627 954,931,767 800,834,746 720,505,921 

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 19,027,740 12,160,584 6,378,248 1,537,942 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 23 252,281,586 201,199,123 171,139,420 151,804,432 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24 277,582,240 276,348,480 217,720,692 217,814,634 

ต้นทุนทางการเงิน 27 62,338,869 42,844,443 50,802,517 34,991,575 

รวมค่าใช้จ่าย 1,715,217,062 1,487,484,397 1,246,875,623 1,126,654,504 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 119,941,126 115,259,806 50,577,861 31,620,444 

ภาษีเงินได้ 28 (25,587,906) (39,258,223) (12,787,403) (12,550,452)

ก�าไรส�าหรับปี 94,353,220 76,001,583 37,790,458 19,069,992 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  94,353,220  76,001,583  37,790,458  19,069,992 

ก�าไรต่อหุ้น 29

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.12 0.10 0.05 0.03 

Consolidated financial statements Separate financial statements

 For the year ended 31 December For the year ended 31 December

Note 2012 2011 2012 2011

Continuing operations (in Baht)

Income 4

Revenue from sales of real estate 1,759,507,699 1,534,402,808 1,256,550,699 1,115,691,533 

Service income from house construction and sales of construction materials 18,830,848 12,485,037 6,415,660 1,560,940 

Other income 22 56,819,641 55,856,358 34,487,125 41,022,475 

Total income 1,835,158,188 1,602,744,203 1,297,453,484 1,158,274,948 

Expenses 4

Cost of sales of real estate 1,103,986,627 954,931,767 800,834,746 720,505,921 

Cost of service from house construction and cost of construction materials 19,027,740 12,160,584 6,378,248 1,537,942 

Selling expenses 23 252,281,586 201,199,123 171,139,420 151,804,432 

Administrative expenses 24 277,582,240 276,348,480 217,720,692 217,814,634 

Finance costs 27 62,338,869 42,844,443 50,802,517 34,991,575 

Total expenses 1,715,217,062 1,487,484,397 1,246,875,623 1,126,654,504 

Profit before income tax expense from continuing operations 119,941,126 115,259,806 50,577,861 31,620,444 

Income tax expense 28 (25,587,906) (39,258,223) (12,787,403) (12,550,452)

Profit for the year 94,353,220 76,001,583 37,790,458 19,069,992 

Other comprehensive income for the year, net of income tax  -  -  -  - 

Total comprehensive income for the year  94,353,220  76,001,583  37,790,458  19,069,992 

Earnings per share 29

Earnings per share (in Baht) 0.12 0.10 0.05 0.03 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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stAteMeNts 
oF ChANges iN equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries

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

งบการเงินรวม

ก�าไรสะสม

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 758,000,000 524,909,894 50,889,000 1,014,137,677 2,347,936,571 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  76,001,583  76,001,583 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  - 76,001,583 76,001,583 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 20  -  -  953,600  (953,600)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 758,000,000 524,909,894 51,842,600 1,089,185,660 2,423,938,154 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  758,000,000 524,909,894 51,842,600 1,089,185,660 2,423,938,154 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  94,353,220 94,353,220 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  - 94,353,220 94,353,220 

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  (22,740,000)  (22,740,000)

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 20  -  -  1,890,000  (1,890,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 758,000,000 524,909,894 53,732,600 1,158,908,880 2,495,551,374 

Consolidated financial statements

Retained earnings

Note
Issued and paid-up

share capital
Premium on 

ordinary shares Legal reserve Unappropriated Total equity

(in Baht)

For the year ended 31 December 2011

Balance at 1 January 2011  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 

For the year ended 31 December 2012

Balance at 1 January 2012  758,000,000 524,909,894 51,842,600 1,089,185,660 2,423,938,154 

Comprehensive income for the year

Profit for the year  -  -  -  94,353,220 94,353,220 

Total comprehensive income for the year  -  -  - 94,353,220 94,353,220 

Dividend to owners of the Company 30  -  -  -  (22,740,000)  (22,740,000)

Transfer to legal reserve 20  -  -  1,890,000  (1,890,000)  - 

Balance at 31 December 2012 758,000,000 524,909,894 53,732,600 1,158,908,880 2,495,551,374 
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stAteMeNts 
oF ChANges iN equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสะสม

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 758,000,000 524,909,894 50,889,000 802,174,889 2,135,973,783

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  - 19,069,992 19,069,992

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  - 19,069,992 19,069,992

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 20  -  -  953,600  (953,600)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 758,000,000 524,909,894 51,842,600 820,291,281 2,155,043,775

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  758,000,000 524,909,894 51,842,600 820,291,281 2,155,043,775

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  - 37,790,458 37,790,458

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  - 37,790,458 37,790,458 

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  (22,740,000) (22,740,000)

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 20  -  -  1,890,000 (1,890,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 758,000,000 524,909,894 53,732,600 833,451,739 2,170,094,233

Separate financial statements

Retained earnings

Note
Issued and paid-up

share capital
Premium on 

ordinary shares Legal reserve Unappropriated Total equity

(in Baht)

For the year ended 31 December 2011

Balance at 1 January 2011  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

For the year ended 31 December 2012

Balance at 1 January 2012  758,000,000 524,909,894 51,842,600 820,291,281 2,155,043,775

Comprehensive income for the year

Profit for the year  -  -  - 37,790,458 37,790,458

Total comprehensive income for the year  -  -  - 37,790,458 37,790,458 

Dividend to owners of the Company 30  -  -  -  (22,740,000) (22,740,000)

Transfer to legal reserve 20  -  -  1,890,000 (1,890,000)  - 

Balance at 31 December 2012 758,000,000 524,909,894 53,732,600 833,451,739 2,170,094,233
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งบกระแสเงินสด

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (บาท)

ก�าไรส�าหรับปี 94,353,220 76,001,583 37,790,458 19,069,992 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  32,821,495  37,543,583  15,524,388  14,332,291 

ต้นทุนทางการเงิน  62,338,869  42,844,443  50,802,517  34,991,575 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ : ลูกหนี้การค้า  1,728,300  300,000  -  300,000 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ : ลูกหนี้อื่น  3,694,764  -  3,694,764  - 

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ  -  3,300,000  -  3,300,000 

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (2,005,780)  339,643  (531,644)  27,832 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  1,644,868  1,692,454  858,598  950,776 

กลับรายการเจ้าหนี้อื่น  (8,462,769)  -  (8,462,769)  - 

รายได้อื่นจากการยกเลิกสัญญา  (3,390,412)  (31,421,220)  (3,031,052)  (31,421,220)

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  (4,309,950)  -  (4,309,950)  - 

ภาษีเงินได้  25,587,906  39,258,223  12,787,403  12,550,452 

204,000,511 169,858,709 105,122,713 54,101,698 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้า (590,528) (1,029,385) (857,218) 12,452,514 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (727,625,853) 127,899,284 (466,437,435) 112,839,868 

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 98,053,800 (140,000,000) 98,053,800 (140,000,000)

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  - (39,782,827) 222,466,920 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2,349,150) 4,516,258 2,340,143 5,509,382 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (355,882) (7,821,198) (653,387) (8,156,569)

เจ้าหนี้การค้า (23,366,111) (45,984,899) 111,270,696 (52,487,835)

เงินประกันการก่อสร้าง (513,400) (8,120,675) (1,074,851) (49,199,801)

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 3,247,097 7,164,700 2,472,337 8,177,400 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,698,186 (73,372,339) (40,875,717) 15,555,617 

เงินรับค่าส่วนกลาง (9,529,075) 2,499,609 (6,837,101) 270,416 

เงินประกันสาธารณูปโภค (1,885,587) (26,724,728) (1,885,587) (26,724,728)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (442,215,992) 8,885,336 (239,144,434) 154,804,882 

จ่ายภาษีเงินได้ (29,745,673) (68,902,356) (12,736,180) (43,158,283)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (471,961,665) (60,017,020) (251,880,614) 111,646,599 

Consolidated financial statements Separate financial statements

For the year ended 31 December For the year ended 31 December

2012 2011 2012 2011

Cash flows from operating activities (in Baht)

Profit for the year 94,353,220 76,001,583 37,790,458 19,069,992 

Adjustments for

Depreciation and amortisation  32,821,495  37,543,583  15,524,388  14,332,291 

Finance costs  62,338,869  42,844,443  50,802,517  34,991,575 

Doubtful debts expense - accounts receivable  1,728,300  300,000  -  300,000 

Doubtful debts expense - other receivable  3,694,764  -  3,694,764  - 

Provision for litigation  -  3,300,000  -  3,300,000 

(Gain) loss on disposal of property, plant and equipment  (2,005,780)  339,643  (531,644)  27,832 

Employee benefit obligations  1,644,868  1,692,454  858,598  950,776 

Reversal of other payable  (8,462,769)  -  (8,462,769)  - 

Other income from cancellation of contracts  (3,390,412)  (31,421,220)  (3,031,052)  (31,421,220)

Adjustments for juristic person expenses  (4,309,950)  -  (4,309,950)  - 

Income tax expense  25,587,906  39,258,223  12,787,403  12,550,452 

204,000,511 169,858,709 105,122,713 54,101,698 

Changes in operating assets and liabilities

Trade accounts receivable (590,528) (1,029,385) (857,218) 12,452,514 

Real estate projects under development (727,625,853) 127,899,284 (466,437,435) 112,839,868 

Deposits for land 98,053,800 (140,000,000) 98,053,800 (140,000,000)

Other receivables - related companies  -  - (39,782,827) 222,466,920 

Other current assets (2,349,150) 4,516,258 2,340,143 5,509,382 

Other non-current assets (355,882) (7,821,198) (653,387) (8,156,569)

Trade accounts payable (23,366,111) (45,984,899) 111,270,696 (52,487,835)

Construction retentions (513,400) (8,120,675) (1,074,851) (49,199,801)

Unrecognised income on installments due 3,247,097 7,164,700 2,472,337 8,177,400 

Other current liabilities 18,698,186 (73,372,339) (40,875,717) 15,555,617 

Receipt for common expense - juristic person (9,529,075) 2,499,609 (6,837,101) 270,416 

Utilities guarantee (1,885,587) (26,724,728) (1,885,587) (26,724,728)

Cash generated from (used in) operating activities (442,215,992) 8,885,336 (239,144,434) 154,804,882 

Income tax paid (29,745,673) (68,902,356) (12,736,180) (43,158,283)

Net cash generated from (used in) operating activities (471,961,665) (60,017,020) (251,880,614) 111,646,599 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries
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งบกระแสเงินสด

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (บาท)

เงินฝากธนาคารที่ใช้ค�้าประกันเพิ่มขึ้น (86,972,434) (90,370,373) (88,242,470) (108,096,779)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้างเพื่อให้เช่า (84,603,368) (18,696,852) (82,324,143) (16,588,719)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (80,303,761) (28,186,623) (65,444,953) (16,712,668)

จ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,986,467 454,750  1,512,327  - 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (69,646) (1,136,492) (54,646) (1,044,151)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (248,962,742) (137,935,590) (234,553,885) (142,442,317)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (196,089,076) (144,490,796) (165,317,178) (129,583,301)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (22,740,000)  - (22,740,000)  - 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,258,132,462 3,908,871,340 4,774,889,158 3,277,113,691 

ช�าระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (4,939,045,402) (4,283,896,309) (4,661,618,505) (3,657,168,890)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,959,582,606 2,092,100,435 1,544,194,079 1,598,180,952 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,184,131,112) (1,387,111,845) (899,194,961) (1,063,842,545)

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (17,426,957) (12,550,075) (9,937,162) (7,325,548)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 858,282,521 172,922,750 560,275,431 17,374,359 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 137,358,114 (25,029,860) 73,840,932 (13,421,359)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 87,237,016 112,266,876 47,433,019 60,854,378 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 224,595,130 87,237,016 121,273,951 47,433,019 

Consolidated financial statements Separate financial statements

 For the year ended 31 December  For the year ended 31 December

2012 2011 2012 2011

Cash flows from investing activities (In Baht)

Increase in deposits at banks used as collateral (86,972,434) (90,370,373) (88,242,470) (108,096,779)

Investment properties for rent under construction (84,603,368) (18,696,852) (82,324,143) (16,588,719)

Purchases of property, plant and equipment (80,303,761) (28,186,623) (65,444,953) (16,712,668)

Sales of property, plant and equipment 2,986,467 454,750  1,512,327  - 

Purchases of intangible assets (69,646) (1,136,492) (54,646) (1,044,151)

Net cash used in investing activities (248,962,742) (137,935,590) (234,553,885) (142,442,317)

Cash flows from financing activities

Finance costs paid (196,089,076) (144,490,796) (165,317,178) (129,583,301)

Dividend paid to owners of the Company (22,740,000)  - (22,740,000)  - 

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 5,258,132,462 3,908,871,340 4,774,889,158 3,277,113,691 

Repayment of bank overdraft and short-term loans from financial institutions (4,939,045,402) (4,283,896,309) (4,661,618,505) (3,657,168,890)

Long-term loans from financial institutions 1,959,582,606 2,092,100,435 1,544,194,079 1,598,180,952 

Repayment of long-term loans from financial institutions (1,184,131,112) (1,387,111,845) (899,194,961) (1,063,842,545)

Repayment of finance lease liabilities (17,426,957) (12,550,075) (9,937,162) (7,325,548)

Net cash generated from financing activities 858,282,521 172,922,750 560,275,431 17,374,359 

Net increase (decrease) in cash an cash equivalents 137,358,114 (25,029,860) 73,840,932 (13,421,359)

Cash and cash equivalents at 1 January 87,237,016 112,266,876 47,433,019 60,854,378 

Cash and cash equivalents at 31 December 224,595,130 87,237,016 121,273,951 47,433,019 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทซื้ออุปกรณ์และรถยนต์ในราคาทุนจ�านวน 8.9 ล้านบาท และ 8.6 ล้านบาท ตามล�าดับ (2554 : 24.6 ล้านบาท และ 

9.6 ล้านบาท ตามล�าดับ) โดยการท�าสัญญาเช่าการเงิน

Non-cash transactions
During the year ended 31 December 2012, the Group and the Company acquired equipment and vehicles at a total cost of Baht 8.9 million and Baht 8.6 million,  

respectively (2011: Baht 24.6 million and Baht 9.6 million, respectively) by means of finance leases.

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

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้การค้า

7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

8 เงินมัดจ�าค่าที่ดิน

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เช่า

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

15 เจ้าหนี้การค้า

16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

19 ทุนเรือนหุ้น

20 ส่วนเกินทุนและส�ารอง

21 รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

22 รายได้อื่น

23 ค่าใช้จ่ายในการขาย

24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

27 ต้นทุนทางการเงิน

28 ภาษีเงินได้

29 ก�าไรต่อหุ้น 

30 เงินปันผล

31 เครื่องมือทางการเงิน

32 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

33 สัญญาอื่นๆ

34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries

Note Contents
1 General information

2 Basis of preparation of the financial statements

3 Significant accounting policies

4 Related parties

5 Cash and cash equivalents

6 Trade accounts receivable 

7 Real estate projects under development

8 Deposits for land

9 Other current assets

10 Investments in subsidiaries

11 Investment properties for rent under construction

12 Property, plant and equipment

13 Intangible assets

14 Interest-bearing liabilities

15 Trade accounts payable

16 Other current liabilities 

17 Employee benefit obligations

18 Provision for litigation

19 Share capital

20 Premium on ordinary shares and reserves

21 Segment reporting

22 Other income

23 Selling expenses 

24 Administrative expenses 

25 Employee benefit expenses

26 Expenses by nature

27 Finance costs

28 Income tax expense

29 Earnings per share

30 Dividend

31 Financial instruments

32 Commitments with non-related parties

33 Other contracts 

34 Contingent liabilities

35 Events after the reporting period

36 Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) not yet adopted
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนินีน้�าเสนอเพือ่วตัถปุระสงค์ของการรายงานเพือ่ใช้ในประเทศ และจดัท�าเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษได้จดัท�าขึน้จากงบการเงนิภาษาไทยและได้รบัอนมุตัใิห้
ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

1 ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 67/4 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2547

 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ในระหว่างปี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลาหพูนรังษี (ถือหุ้นร้อยละ 28.44) และกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ (ถือหุ้นร้อยละ 25.31)

 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 4 และ 10

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม 

(ค) สกุลเงินที่น�าเสนองบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ 
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าว
ได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบ
ด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
   หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
  หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

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 authorised for issued by the Board of Directors on 27 February 

2013.

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  
Wangthonglang, 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 (28.44%) 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 2012 and 2011 are 
given in notes 4 and 10.

2 Basis of preparation of the financial statements 
 (a) Statement of compliance

 The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (TFRS) ; guidelines promulgated by the Federation of Accounting  
Professions (“FAP”) ; and applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.

 As at 31 December 2012, the FAP has issued a number of 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.

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 6 Provision for doubtful debts 
Note 7 Realisable value of real estate projects under development
Note 17 Measurement of defined benefit obligations
Note 18 Provision for litigation
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3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) 

 บริษัทย่อย

	 บรษิทัย่อยเป็นกจิการทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่บรษิทั การควบคมุเกดิขึน้เมือ่กลุม่บรษิทัมอี�านาจควบคมุทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมในการก�าหนดนโยบายทางการเงนิ
และการด�าเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ�าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท

 การตัดรายการในงบการเงินรวม

	 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการใน 
การจัดท�างบการเงินรวม 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบ
ว่าเป็นหนี้สูญ

(ง) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

 โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาคอืโครงการทีถ่อือสงัหารมิทรพัย์ไว้ด้วยความตัง้ใจในการพฒันาเพือ่การขายในการด�าเนนิธรุกจิปกต ิโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุน และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยประมาณ แล้วแต่ราคาใดต�่ากว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในการขาย

 ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ต้นทนุการกูย้มืซึง่กูม้าโดยเฉพาะเพือ่ใช้ในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันารวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกระทัง่การพฒันาส�าเรจ็

(จ) เงินลงทุน

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เช่า

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เช่าแสดงในราคาทุน

 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุน 
ทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 การรับรู้และการวัดมูลค่า

	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง  
และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย 
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

3 Significant accounting policies
 The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

	 (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.  

 (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 losses. 

	 (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, 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,  
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. 
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 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ที่เช่า

	 การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ทีไ่ด้มาโดยท�าสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอืมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า
หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตาม 
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคา

	 ค่าเสือ่มราคาค�านวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรพัย์หรอืต้นทนุในการเปลีย่นแทนอืน่ หกัด้วยมลูค่าคงเหลอื
ของสินทรัพย์

 ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสนิทรพัย์แต่ละรายการ ประมาณ
การอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

  ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 3 และ 5 ปี
   อาคารคลับเฮ้าส์ 20 ปี
   อาคารชั่วคราว 5 ปี
   เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 และ 5 ปี
   เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 3 และ 5 ปี
   ยานพาหนะ 5 ปี

 กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น 
รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าตัดจ�าหน่าย

	 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยน�าราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ

 ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงซึง่โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรปูแบบทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์ในอนาคตจากสนิทรพัย์นัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้
รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

   ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  5 ปี

 วิธีการตัดจ�าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

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. 

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 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 based on the cost of the asset less its residual value. 

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.



116 117

(ฌ) การด้อยค่า

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่ 
คาดว่าจะได้รบัคนื ส�าหรบัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรอืยงัไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืทกุปีในช่วงเวลาเดยีวกนั

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้ว 
แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อน
ค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

 การกลับรายการด้อยค่า

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุน 
จากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือ 
ไม่ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้ในการค�านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ 
ด้อยค่ามาก่อน

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดย 
วธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบก�าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายกุารกูย้มืโดยใช้วธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ภาระผกูพนัสทุธขิองกลุม่บรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ถกูค�านวณแยกต่างหาก
เป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแส 
เงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนด
ใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

 การค�านวณนั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

 กลุม่บรษิทัรบัรูก้�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภยัทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในรายการก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และรบัรูค่้าใช้จ่ายของโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในก�าไรหรือขาดทุน 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	

	 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่ง 
ผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกับระยะ
เวลาของภาระพูกพันของกลุ่มบริษัท โดยค�านวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย 
รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 (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.

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.  

	 (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.
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 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	

	 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัทแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้าง และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็น
ทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัทเสนอให้มี 
การออกจากงานโดยสมัครใจ และมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการตอบรับข้อเสนอนั้น และสามารถประมาณจ�านวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล 
มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้

 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่าย
อันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต 
โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) รายได้

 การขายที่ดินและบ้านและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายที่ดินและบ้านและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการ 
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

 รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

	 รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจ�านวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจ�านวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน หากมีความ 
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะก่อให้เกดิรายได้และสามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเชือ่ถอื เมือ่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสญัญาได้อย่างน่าเชือ่ถอื รายได้และต้นทนุ 
ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้าง

 ขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการส�ารวจงานที่ท�า เมื่อไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้
ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที

 การขายและรายได้อื่น

 การขายและรายได้อื่นบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

 ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา หรือการก่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ณ) ค่าใช้จ่าย

 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก�าไร
ขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

(ด) ภาษีเงินได้

 ภาษเีงนิได้จากก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษเีงนิได้ปัจจบุนั ซึง่ได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระโดยค�านวณจากก�าไรประจ�าปีทีต้่องเสยีภาษ ีโดยใช้อตัราภาษี
ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และ 
มีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง 
การตีความทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมนินีอ้ยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมตฐิาน และอาจจะเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจเกีย่วกบั
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษี 
เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

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 redun-
dancy, 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.

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) 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.

 (p) 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 lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of the lease when the lease adjustment is 
confirmed.

	 (q) Income tax

Income tax on the profit or loss for the year comprises current tax. Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax 
rates 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.
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(ต) ก�าไรต่อหุ้น

 กลุ่มบริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจ�านวน 
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการจดัท�างบการเงนิ บคุคลหรอืกจิการเป็นบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบักลุม่บรษิทั หากกลุม่บรษิทัมอี�านาจควบคมุหรอืควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรือ
อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ส�าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหาร
หรือไม่)

กลุ่มเลาหพูนรังษี และกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ ไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

นายวิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี ไทย เป็นกรรมการของบริษัท/กลุ่มบริษัท

 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง ราคาตลาดทั่วไป/อัตราที่ตกลงกัน

รายได้อื่น ราคาตลาดทั่วไป/อัตราที่ตกลงกัน

ต้นทุนทางการเงิน ราคาตลาด

ค่าเช่าส�านักงาน อัตราที่ตกลงกัน

 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)

บริษัทย่อย

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง - - 1,257 723

รายได้อื่น - - 1,920 1,920

ต้นทุนทางการเงิน - - 461 461

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าส�านักงาน 3,672 3,672 3,672 3,672

 (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.

4 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 jointly 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.

 Relationships with subsidiaries are described in note 10. Relationships with key management and other related parties were as follows :

Name of entities
Country of incorporation/ 

nationality Nature of relationships

Key Management Thailand Persons having authority and responsibility for planning, directing and 
controlling the activities of the entity, directly or indirectly including 
any director (whether executive or otherwise) of the Group.

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

Service income from house construction and sale of construction materials Market prices/Contractually agreed rates

Other income Market prices/Contractually agreed rates

Finance cost Market prices

Office rental Contractually agreed rates

 Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows :

Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

Year ended 31 December (in thousand Baht)

Subsidiaries

Service income from house construction and sale of construction materials - - 1,257 723

Other income - - 1,920 1,920

Finance cost - - 461 461

Other related parties

Office rental 3,672 3,672 3,672 3,672
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 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด - - 512 156

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด - - 472 -

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด - - 33 1,040 

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด - - - 79 

รวม - -  1,017 1,275

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

บริษัทย่อย

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด - - 146,726 302,846

ลูกหนี้อื่น

บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด - - 145,129 115,207

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด - - 5,438 607

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด - - 4,051 638

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด - - 2,563 1,700

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด - - 1,751 1,002

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด - -  4 -

รวม - - 158,936 119,154

เงินล่วงหน้า

เงินล่วงหน้าผู้บริหาร 3,856 4,488 3,223 3,968

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

บริษัทย่อย

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด - - 12,618 8,363

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด - - 259,487 154,707

Balances as at 31 December with related parties were as follows :

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

Trade accounts receivable from related parties (in thousand Baht)

Subsidiaries

Cool Space Co., Ltd. - - 512 156

Chill Space Co.,Ltd.. - - 472 -

Areeya Management Co.,Ltd. - - 33 1,040 

White Living Co., Ltd. - - - 79 

Total - -  1,017 1,275

Real estate projects under development

Subsidiary

One Up Company Limited - - 146,726 302,846

Other receivables

Subsidiaries

Chill Space Co., Ltd. - - 145,129 115,207

Cool Space Co., Ltd. - - 5,438 607

Areeya Management Co., Ltd. - - 4,051 638

White Living Co., Ltd. - - 2,563 1,700

One Up Company Limited - - 1,751 1,002

Areeya Service Co., Ltd. - -  4 -

Total - - 158,936 119,154

Advance 

Advance to management 3,856 4,488 3,223 3,968

Investment property under construction

Subsidiary

One Up Company Limited - - 12,618 8,363

Trade accounts payable to related party

Subsidiary

One Up Company Limited - - 259,487 154,707
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 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาว 

บริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด 4.75 4.75 - - 9,700 9,700

เงินประกันการก่อสร้าง

บริษัทย่อย

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด - - 3,775 955

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

บริษัทย่อย

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด - - 105,130 207,289

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด - - 95,619 92,589

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด - - 58,876 26,228

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด - - 9,272 424

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด - - 922 693

บริษัท ชิลส์สเปซ จ�ากัด - - 88 -

รวม - - 269,907 327,223

ส�าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 75,070 68,588 55,024 44,658

ผลประโยชน์ระยะยาว 3,498 3,068 2,970 2,518

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 78,568 71,656 57,994 47,176

 ตลอดเวลาทีผ่่านมากรรมการของกลุม่กจิการหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัซือ้อสงัหารมิทรพัย์จากกลุม่บรษิทั การซือ้เหล่านีม้รีะยะเวลาและเงือ่นไขเช่นเดยีวกบัรายการทีก่ลุม่บรษิทั
มีกับพนักงานหรือลูกค้า

 เนื่องจากข้อจ�ากัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ในระหว่างปี 2546 ถึง 2547 บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการซึ่งมียอดสะสม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 57.4 ล้านบาท (2554: 57.4 ล้านบาท) ให้แก่กรรมการท่านหนึ่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทตาม 
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเข้าท�านิติกรรมเพื่อถือที่ดินแทนบริษัท ซึ่งข้อก�าหนดตามสัญญาดังกล่าว กรรมการไม่สามารถด�าเนินการใดๆ บนที่ดินดังกล่าวได้ ทั้งนี้กรรมการได้ 
จดภาระจ�ายอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของบริษัทแล้วเพื่อด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

 ในระหว่างปี 2547 ถึง 2550 บริษัทยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร ซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 79.1 ล้านบาท 
(2554: 79.1 ล้านบาท) ให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยได้จดภาระจ�ายอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่
โครงการของบริษัทแล้วเพื่อด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

 นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร ซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 0.4  
ล้านบาท (2554: 0.4 ล้านบาท) ให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดภาระ
จ�ายอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของบริษัทย่อยอีกแห่งดังกล่าวแล้วเพื่อด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

 ในปี 2555 บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร ซึ่งมียอดสะสม ณ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 46.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: ไม่มี) 
ให้แก่บริษัทย่อยสองแห่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จดภาระจ�ายอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของบริษัทแล้ว
เพื่อด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

Interest rate Consolidated financial statements Separate financial statements
2012 2011 2012 2011 2012 2011

(% per annum) (in thousand Baht)

Long-term loan 
Subsidiary
Areeya Service Co., Ltd. 4.75 4.75 - - 9,700 9,700

Construction retentions
Subsidiary 
One Up Company Limited - - 3,775 955

Other current liabilities
Subsidiaries 
Areeya Management Co., Ltd. - - 105,130 207,289

White Living Co., Ltd. - - 95,619 92,589

Cool Space Co., Ltd. - - 58,876 26,228

One Up Company Limited - - 9,272 424

Areeya Service Co., Ltd. - - 922 693

Chill Space Co., Ltd. - - 88 -

Total - - 269,907 327,223

Year ended 31 December
Key management personnel compensation
Short-term employee benefits 75,070 68,588 55,024 44,658

Long-term employee benefits 3,498 3,068 2,970 2,518

Total key management personnel compensation 78,568 71,656 57,994 47,176

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 2012 of Baht 57.4 million (2011: 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 2012 of Baht 79.1 million (2011: 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 2012 of Baht 0.4 million (2011: 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.

In 2012, the Company also transferred the title of certain parcels of land used as site entrance roads of development projects with a cumulative value at 31  
December 2012 of Baht 46.7 million (31 December 2011: nil) to two subsidiaries, without any compensation for the subsidiaries 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 subsidiaries have 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.
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 สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (ก) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายเงนิตามสญัญาเกีย่วกบัโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่บรษิทัย่อยแห่งหนึง่เป็นจ�านวนเงนิ 12.6 ล้านบาท  
 (2554: 192.7 ล้านบาท)
(ข) บริษัทท�าสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่านี้มีระยะเวลาในการเช่า 3 ปี เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รวมเป็นมูลค่า 

3.82 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 1.48 ล้านบาท (2554: 2.76 ล้านบาท)

(ค) บริษัทท�าสัญญาให้เช่าช่วงแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (ผู้เช่า) เพื่อเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องชุดดังกล่าวและอุปกรณ์ สัญญาเช่านี้มีระยะเวลาในการเช่า 3 ปี เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 
2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รวมเป็นมูลค่า 5.76 ล้านบาท

(ง) บริษัทท�าสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่านี้มีระยะเวลาในการเช่า 3 ปี เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 รวมเป็นมูลค่า 
7.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 5.2 ล้านบาท (2554 : อยู่ภายใต้สัญญา 
ฉบับเก่า 0.4 ล้านบาท)

อื่นๆ

บริษัทได้ท�าการค�้าประกันหนี้สินของบริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศบางแห่ง และบริษัทย่อยได้ท�าการ ค�้าประกันหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศ 
และบริษัทได้ค�้าประกันสัญญาเช่าการเงินบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14 และ32 (ค))

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

เงินสดในมือ 1,674 1,228 1,635 782

เงินฝากธนาคาร 212,773 81,128 109,491 43,835

แคชเชียร์เช็คให้แก่ธนาคารเพื่อช�าระเงินกู้เงินฝากระหว่างทาง 10,148 4,881 10,148 2,816

รวม 224,595 87,237 121,274 47,433

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุล เงินบาท

6 ลูกหนี้การค้า 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการท�าสัญญาแล้ว 20,750,452 11,654,689 16,883,157 9,547,648

อัตราส่วนต่อยอดขายรวมของโครงการ (ร้อยละ) 66.33 74.14 66.05 72.91

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้การค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ ประกอบด้วย

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ค่างวดที่ถึงก�าหนดช�าระ 12,590,389 10,831,024 10,028,725 8,772,733

หัก	รายได้ที่รับรู้แล้วถึงปัจจุบัน (12,549,739) (10,790,231) (9,988,810) (8,732,260)

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 40,650 40,793 39,915 40,473

Contracts	with	subsidiaries	and	other	related	party

 (a) As at 31 December 2012, the Company had outstanding commitments relating to project development contracts with a subsidiary amounting to  
 Baht 12.6 million (2011: Baht 192.7 million).

 (b) 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 2012, the Company had commitment up to the effective date of the said rental agreement amounting  
 to Baht 1.48 million. (2011: Baht 2.76 million).

 (c) 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.

 (d)  The Company entered into a condominium rental agreement with a related person for a period of 3 years from 1 March 2012 to 28 February 2015 at a  
 rental totaling Baht 7.2 million. As at 31 December 2012, the Company has commitment amounting to Baht 5.2 million. (2011: Under prior agreement Baht  
 0.4 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 notes 14 and 32(c))

5 Cash and cash equivalents

 Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Cash on hand 1,674 1,228 1,635 782

Cash at banks 212,773 81,128 109,491 43,835

Cashier cheques to bank for loan repayment deposit in transit 10,148 4,881 10,148 2,816

Total 224,595 87,237 121,274 47,433

 Cash and cash equivalents of the Group and the Company as at 31 December 2012 and 2011 were denominated in Thai Baht.

6 Trade accounts receivable 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Sales with signed agreements 20,750,452 11,654,689 16,883,157 9,547,648

Ratio of sales with signed agreements to total project sale (%) 66.33 74.14 66.05 72.91

 As at 31 December 2012 and 2011, trade accounts receivable and unrecognised income on installment due consisted of :

 Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Installments due 12,590,389 10,831,024 10,028,725 8,772,733

Less sales recognised to date (12,549,739) (10,790,231) (9,988,810) (8,732,260)

Unrecognised income on installments due 40,650 40,793 39,915 40,473
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ค่างวดที่ถึงก�าหนดช�าระ 12,590,389 10,831,024 10,028,725 8,772,733

หัก ค่างวดรับช�าระ (12,589,877) (10,830,512) (10,028,213) (8,772,221)

ลูกหนี้ค่างวดค้างช�าระ 512 512 512 512

ลูกหนี้อื่น 2,815 243 2,375 1,518

ลูกหนี้จากธุรกิจก่อสร้าง 1,819 3,800 1,108 1,108

5,146 4,555 3,995 3,138

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,423) (1,694) (1,694) (1,694)

สุทธิ 1,723 2,861 2,301 1,444

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,729 300 - 300

 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

น้อยกว่า 3 เดือน - - 944 134

3 - 6 เดือน - - 73 124

6 - 12 เดือน - - - 270

มากกว่า 12 เดือน - - - 747

รวม - - 1,017 1,275

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

น้อยกว่า 3 เดือน 1,136 2,781 850 89

3 - 6 เดือน 481 10 328 10

6 - 12 เดือน 40 10 40 10

มากกว่า 12  เดือน 3,489 1,754 1,760 1,754

5,146 4,555 2,978 1,863

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,423) (1,694) (1,694) (1,694)

สุทธิ 1,723 2,861 1,284 169

รวม 1,723 2,861 2,301 1,444

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท

 Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Installments due 12,590,389 10,831,024 10,028,725 8,772,733

Less	 payments received on installments due (12,589,877) (10,830,512) (10,028,213) (8,772,221)

Receivables on installments due 512 512 512 512

Other receivables 2,815 243 2,375 1,518

Receivables from construction 1,819 3,800 1,108 1,108

5,146 4,555 3,995 3,138

Less allowance for doubtful accounts (3,423) (1,694) (1,694) (1,694)

Net 1,723 2,861 2,301 1,444

Bad and doubtful debt expense for the year 1,729 300 - 300

 Aging analyses for trade accounts receivable were as follows: 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Related parties

Less than 3 months - - 944 134

3-6 months - - 73 124

6-12 months - - - 270

Over 12 months - - - 747

Total - - 1,017 1,275

Other parties

Less than 3 months 1,136 2,781 850 89

3-6 months 481 10 328 10

6-12 months 40 10 40 10

Over 12 months 3,489 1,754 1,760 1,754

5,146 4,555 2,978 1,863

Less  allowance for doubtful accounts (3,423) (1,694) (1,694) (1,694)

Net 1,723 2,861 1,284 169

Total 1,723 2,861 2,301 1,444

 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 2012 and 2011 were denominated in Thai Baht.
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7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ที่ดินและค่าพัฒนาโครงการเพื่อขาย 8,971,405 8,070,386 7,427,713 6,642,117

บ้านตัวอย่าง 111,608 111,009 101,085 100,457

งานระหว่างก่อสร้าง 5,269,198 5,123,327 4,496,230 4,261,930

วัสดุก่อสร้าง 8,745 33,593 6,417 6,267

รวม 14,360,956 13,338,315 12,031,445 11,010,771

ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขาย (8,587,243) (8,430,547) (7,239,812) (6,806,028)

สุทธิ 5,773,713 4,907,768 4,791,633 4,204,743

ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่ง ของต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี 27 149,293 122,031 129,695 104,277

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี) 6.00 - 8.63 6.25 - 8.75 6.00 - 8.63 6.25 - 8.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่ออื่นจากสถาบันการเงินตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

8 เงินมัดจ�าค่าที่ดิน

ในไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2554 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินจ�านวน 120 ล้านบาท และคู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่ายตกลงนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่ง ในปี 2555 โฉนดของที่ดินดัวกล่าวได้ถูกโอนกรรมสิทธิ์แก่บริษัทแล้ว

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

เงินทดรองจ่ายให้พนักงาน 4,944 7,459 4,292 6,692

ลูกหนี้อื่น 13,053 12,030 7,279 7,145

เงินมัดจ�า 4,151 1,696 2,117 1,467

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,077 8,559 1,310 4,406

ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า 5,507 - - -

อื่นๆ 11,553 9,192 7,281 4,909

รวม 41,285 38,936 22,279 24,619

7 Real estate projects under development 

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Land and development costs of projects for sale 8,971,405 8,070,386 7,427,713 6,642,117

Show houses 111,608 111,009 101,085 100,457

Construction in progress 5,269,198 5,123,327 4,496,230 4,261,930

Construction materials 8,745 33,593 6,417 6,267

Total 14,360,956 13,338,315 12,031,445 11,010,771

Portion transferred to cost of sales (8,587,243) (8,430,547) (7,239,812) (6,806,028)

Net 5,773,713 4,907,768 4,791,633 4,204,743

Finance costs capitalised during the year 27 149,293 122,031 129,695 104,277

Rates of average interest capitalised (% per annum) 6.00 - 8.63 6.25 - 8.75 6.00 - 8.63 6.25 - 8.75

As at 31 December 2012 and 2011, 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 14.

8 Deposits for land
In the fourth quarter of 2011, the Company entered into a sale and purchase agreement for land intended for property development. The Company paid Baht 120 
million and both parties agreed to transfer the title deed within 30 March 2012. In 2012, the title deed of the said land was transferred to the Company.

9 Other current assets

Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Advance payment to employees 4,944 7,459 4,292 6,692

Other receivables 13,053 12,030 7,279 7,145

Deposits 4,151 1,696 2,117 1,467

Prepaid expenses 2,077 8,559 1,310 4,406

Prepaid interest expense 5,507 - - -

Others 11,553 9,192 7,281 4,909

Total 41,285 38,936 22,279 24,619
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

 (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 301,000 301,000

ขาดทุนจากการด้อยค่า - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 301,000 301,000

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับส�าหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ ทุนช�าระแล้ว ราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ

ลักษณะธุรกิจ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด บริการหลังการขาย
 ด้านอสังหาริมทรัพย์

99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - -

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 99.99 99.99 100,000 100,000 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - -

บริษัท อารียา 
   แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 และบริหารนิติบุคคล
 อาคารชุด

99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - -

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 60,000 60,000 60,000 60,000 - - 60,000 60,000 - -

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - -

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 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 - -

บริษัทย่อยทั้งหมดด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย

11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เช่า

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 196,915 - 194,807 -

เพิ่มขึ้น 84,633 196,915 82,324 194,807

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 281,548 196,915 277,131 194,807

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินแสดงราคาทุน 

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุระหว่างการก่อสร้างเพือ่ให้เช่าไม่ได้เปิดเผยราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ เนือ่งจากกลุม่บรษิทัพจิารณาว่ามลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้างเพื่อให้เช่านั้นไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อการก่อสร้างนั้นเสร็จสิ้น

10 Investments in subsidiaries

 Separate financial statements

2012 2011

 (in thousand Baht)

At 1 January 301,000 301,000

Impairment loss - -

At 31 December 301,000 301,000

 Investments in subsidiaries as at 31 December 2012 and 2011 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

Type of business 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

(%) (in thousand Baht)

Subsidiaries

Areeya Service Co., Ltd After sales services for
 property

99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - -

One Up Company Limited Construction service 99.99 99.99 100,000 100,000 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - -

Areeya Management
   Co., Ltd.

Development of real 
 estate projects and 
 property management

99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - -

Cool Space Co., Ltd. Development of real 
estate projects

99.99 99.99 60,000 60,000 60,000 60,000 - - 60,000 60,000 - -

White Living Co., Ltd. Development of real 
estate projects

99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - -

Chill Space Co., Ltd. Development of real 
estate projects

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 - -

All subsidiaries are incorporated in Thailand.

11 Investment properties for rent under construction

Consolidated financial statements Separate financial statements 

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

At 1 January 196,915 - 194,807 -

Additions 84,633 196,915 82,324 194,807

At 31 December 281,548 196,915 277,131 194,807

 Investment properties for rent under construction are included in the financial statements at cost.

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.
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า

คลับเฮ้าส์และ 
อาคารชั่วคราว

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่อง
ใช้ส�านักงาน

เครื่องจักร 
และเครื่องมือ 

ก่อสร้าง ยานพาหนะ
งานระหว่าง 
ก่อสร้าง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 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) - -

จ�าหน่าย - (7,446) (13,697) (698) (988) - - (22,829)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 32,112 6,672 43,961 38,431 98,486 69,559 30,919 320,140

เพิ่มขึ้น - 266 - 11,207 13,441 4,338 59,949 89,201

จ�าหน่าย - - - (1,088) (12,178) (1,290) (30) (14,586)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 32,112 6,938 43,961 48,550 99,749 72,607 90,838  394,755

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - 12,629 33,165 24,037 52,440 25,107 - 147,378

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,232 3,417 5,120 17,978 9,245 - 36,992

โอน - - - - 21 (21) - -

จ�าหน่าย - (7,420) (13,697) (495) (255) - - (21,867)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 - 6,441 22,885 28,662 70,184 34,331 - 162,503

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 481 2,750 5,741 11,326 11,402 - 31,700

จ�าหน่าย - - - (108) (12,178) (1,290) - (13,576)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 6,922 25,635 34,295 69,332 44,443 - 180,627

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 32,112 1,489 24,493 5,514 21,372 15,140 16,866 116,986

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 32,112 231 21,076 3,783 16,257 8,329 30,919 112,707

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 5,986 12,045 26,899 - 44,930

32,112 231 21,076 9,769 28,302 35,228 30,919 157,637

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 32,112 16 18,326 7,347 21,333 3,828 90,838 173,800

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 6,908 9,084 24,336 - 40,328

32,112 16 18,326 14,255 30,417 28,164 90,838 214,128

12 Property, plant and equipment

Consolidated financial statements

Land
Leasehold 

improvements

Club house 
and 

temporary 
building

Furniture, fixtures 
and office 
equipment

Machinery 
and 

construction 
equipment Vehicles

Construction 
in progress Total

(in thousand Baht)

Cost 

At 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 and 1 January 2012 32,112 6,672 43,961 38,431 98,486 69,559 30,919 320,140

Additions - 266 - 11,207 13,441 4,338 59,949 89,201

Disposals - - - (1,088) (12,178) (1,290) (30) (14,586)

At 31 December 2012 32,112 6,938 43,961 48,550 99,749 72,607 90,838  394,755

Accumulated depreciation

At 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 and 1 January 2012 - 6,441 22,885 28,662 70,184 34,331 - 162,503

Depreciation charge for the year - 481 2,750 5,741 11,326 11,402 - 31,700

Disposals - - - (108) (12,178) (1,290) - (13,576)

At 31 December 2012 - 6,922 25,635 34,295 69,332 44,443 - 180,627

Net book value 

At 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 and 1 January 2012

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

At 31 December 2012

Owned assets 32,112 16 18,326 7,347 21,333 3,828 90,838 173,800

Assets under finance leases - - - 6,908 9,084 24,336 - 40,328

32,112 16 18,326 14,255 30,417 28,164 90,838 214,128
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า

คลับเฮ้าส์และ 
อาคารชั่วคราว

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่อง
ใช้ส�านักงาน

เครื่องจักร 
และเครื่องมือ 

ก่อสร้าง ยานพาหนะ
งานระหว่าง 
ก่อสร้าง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 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

จ�าหน่าย - (7,446) (13,697) (642) - - - (21,785)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554และ 1 มกราคม 2555 32,112 6,551 43,961 33,583 2,133 45,602 31,125 195,067

เพิ่มขึ้น - 266 - 8,235 1,452 4,338 59,713 74,004

จ�าหน่าย - - - (1,088) - (1,290) - (2,378)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 32,112 6,817 43,961 40,730 3,585 48,650 90,838 266,693

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - 12,572 33,165 22,701 1,499 22,291 - 92,228

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,207 3,417 4,172 232 4,908 - 13,936

จ�าหน่าย - (7,420) (13,697) (472) - - - (21,589)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 - 6,359 22,885 26,401 1,731 27,199 - 84,575

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 457 2,750 4,393 363 6,604 - 14,567

จ�าหน่าย - - - (108) - (1,290) - (1,398)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 6,816 25,635 30,686 2,094 32,513 - 97,744

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 1,425 24,493 3,431 556 15,124 17,102 94,243

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 4,065 - - - 4,065

32,112 1,425 24,493 7,496 556 15,124 17,102 98,308

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 192 21,076 2,172 402 3,475 31,125 90,554

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 5,010 - 14,928 - 19,938

32,112 192 21,076 7,182 402 18,403 31,125 110,492

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 1 18,326 3,733 1,491 3,826 90,838 150,327

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 6,311 - 12,311 - 18,622

32,112 1 18,326 10,044 1,491 16,137 90,838 168,949

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 มีจ�านวน 103 ล้านบาท (2554: 91.6 ล้านบาท)

Separate financial statements

Land
Leasehold 

improvements

Club house 
and 

temporary 
building

Furniture, fixtures 
and office 
equipment

Machinery 
and 

construction 
equipment Vehicles

Construction 
in progress Total

(in thousand Baht)

Cost 

At 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 and 1 January 2012 32,112 6,551 43,961 33,583 2,133 45,602 31,125 195,067

Additions - 266 - 8,235 1,452 4,338 59,713 74,004

Disposals - - - (1,088) - (1,290) - (2,378)

At 31 December 2012 32,112 6,817 43,961 40,730 3,585 48,650 90,838 266,693

Accumulated depreciation

At 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 and 1 January 2012 - 6,359 22,885 26,401 1,731 27,199 - 84,575

Depreciation charge for the year - 457 2,750 4,393 363 6,604 - 14,567

Disposals - - - (108) - (1,290) - (1,398)

At 31 December 2012 - 6,816 25,635 30,686 2,094 32,513 - 97,744

Net	book	value	

At 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 and  1 January 2012

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

At 31 December 2012

Owned assets 32,112 1 18,326 3,733 1,491 3,826 90,838 150,327

Assets under finance leases - - - 6,311 - 12,311 - 18,622

32,112 1 18,326 10,044 1,491 16,137 90,838 168,949

The gross amount of the Group and the Company’s fully depreciated plant and equipment that was still in use as at 31 December 2012 amounted to Baht 103 
million (2011: Baht 91.6 million).
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 7,589 6,878

เพิ่มขึ้น 1,136 1,044

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 8,725 7,922

เพิ่มขึ้น 5,245 5,230

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 13,970 13,152

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 6,375 6,041

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 551 396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 6,926 6,437

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,121 958

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 8,047 7,395

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,214 837

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 1,799 1,485

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 5,923 5,757

14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน (ดูหมายเหตุ 31)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารส่วนที่มีหลักประกัน 67,276 107,493 59,752 97,686

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส่วนที่มีหลักประกัน 896,205 536,901 636,205 485,000

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 963,481 644,394 695,957 582,686

เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
 ส่วนที่มีหลักประกัน 557,777 291,390 531,361 291,390

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,521,258 935,784 1,227,318 874,076

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17,260 14,875 9,354 7,451

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 1,538,518 950,659 1,236,672 881,527

13 Intangible assets

Consolidated financial statements Separate financial statements

Software licenses

(in thousand Baht)

Cost	

At 1 January 2011 7,589 6,878

Additions 1,136 1,044

At 31 December 2011 and 1 January 2012 8,725 7,922

Additions 5,245 5,230

At 31 December 2012 13,970 13,152

Accumulated amortisation

At 1 January 2011 6,375 6,041

Amortisation charge for the year 551 396

At 31 December 2011 and 1 January 2012 6,926 6,437

Amortisation charge for the year 1,121 958

At 31 December 2012 8,047 7,395

Net book value 

At 1 January 2011 1,214 837

At 31 December 2011 and 1 January 2012 1,799 1,485

At 31 December 2012 5,923 5,757

14 Interest-bearing liabilities

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Current (See note 31)

Bank overdrafts - secured 67,276 107,493 59,752 97,686

Short-term loans from financial institutions secured 896,205 536,901 636,205 485,000

Bank overdrafts and short-term

loans from financial institutions   963,481 644,394 695,957 582,686

Current portion of long-term    

 loans from financial institutions secured 557,777 291,390 531,361 291,390

Short-term loan 1,521,258 935,784 1,227,318 874,076

Current portion of finance lease liabilities 17,260 14,875 9,354 7,451

Total current interest-bearing liabilities 1,538,518 950,659 1,236,672 881,527
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน (ดูหมายเหตุ 31)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่มีหลักประกัน 2,450,049 1,940,985 1,990,496 1,585,468

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 4 - - 9,700 9,700

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,450,049 1,940,985 2,000,196 1,595,168

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 30,486 36,224 13,385 11,491

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน 2,480,535 1,977,209 2,013,581 1,606,659

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศเป็นจ�านวนเงินรวม 110 ล้านบาท และ 95 ล้านบาท ตามล�าดับ (2554 : 105  
ล้านบาท และ 95 ล้านบาท ตามล�าดับ) วงเงินเบิกเกินบัญชีคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MOR และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกอัตราคงที่ต่อปี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 375 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตามล�าดับ (2554: 406.9 ล้านบาท และ 355.0 ล้านบาท 
ตามล�าดับ) ให้กับธนาคารในประเทศหลายแห่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจ�าบวกอัตราคงที่ต่อปีและอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และค่าธรรมเนียมคงที่ 
ซึ่งต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการน�าเข้ากับธนาคารในประเทศเป็นจ�านวนเงิน 160 ล้านบาท และ 130 ล้านบาท ตามล�าดับ  
(2554: 30 ล้านบาท และไม่มีตามล�าดับ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศหลายแห่งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ Minimum Loan Rates (MLR) ลบอัตราคงที่
ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย MLR เป็นเงินรวมประมาณ 5,743 ล้านบาท (2554: 3,583 ล้านบาท) และมีอัตราดอกเบี้ยที่ MLR บวกอัตราคงที่ต่อปีเป็นเงินรวมประมาณ 897  
ล้านบาท (2554: 1,097 ล้านบาท) และอัตราดอกเบี้ยที่อัตราก�าไรมาตรฐาน (SPRL) ลบอัตราคงที่ต่อปีเป็นเงินรวมประมาณ 1,450 ล้านบาท (2554: 1,538 ล้านบาท) และอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่อปีเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบาลรัฐบาลเป็นเงินรวมประมาณ 15 ล้านบาท (2554: ไม่มี) โดยมีเงื่อนไขการช�าระคืนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก�าหนด 
ในสัญญาจนถึงปี 2560

นอกจากนี ้สญัญาเงนิกูก้�าหนดให้มกีารช�าระคนืเป็นสดัส่วนเมือ่บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ขายสนิทรพัย์ให้กบัลกูค้าและบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ปลอดจ�านองโฉนด เพือ่โอนกรรมสทิธิ์
ความเป็นเจ้าของให้แก่ลูกค้า 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลักประกันประกอบด้วยเงินฝากธนาคารของกรรมการบางท่าน ใบหุ้นของกรรมการบริษัทบางท่าน และจดจ�านองที่ดินของ
แต่ละโครงการที่เสนอกู้ทั้งหมดและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และบางส่วนค�้าประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทบางท่าน 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น กลุ่มบริษัทและบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย “บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด” จ�านวน 9.7 ล้านบาท (2554: 9.7 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระเมื่อ
ทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

2555 2554

เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายช�าระ

(พันบาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17,260 2,592 19,852 14,875 2,750 17,625

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 30,486 2,414 32,900 36,224 3,781 40,005

รวม 47,746 5,006 52,752 51,099 6,531 57,630

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Non-current (See note 31)

Long-term loans from financial institutions secured 2,450,049 1,940,985 1,990,496 1,585,468

Long-term loan from subsidiary unsecured 4 - - 9,700 9,700

Long-term loans 2,450,049 1,940,985 2,000,196 1,595,168

Finance lease liabilities 30,486 36,224 13,385 11,491

Total non-current interest-bearing liabilities 2,480,535 1,977,209 2,013,581 1,606,659

 As at 31 December 2012, the Group and Company had bank overdraft lines with local banks totaling Baht 110 million and Baht 95 million respectively (2011: 
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 2012, the Group and Company had issued promissory notes amounting to Baht 375 million and Baht 250 million, respectively (2011: Baht 
406.9 million and Baht 355.0 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 loans.  

 As at 31 December 2012, the Group and Company had credit facilities for letters of credit to certain local banks totaling Baht 160 million and Baht 130 million, 
respectively (2011: Baht 30 million and nil, respectively).

 As at 31 December 2012, the Company and subsidiaries had long-term loan agreements with certain local banks bearing interest at Minimum Loan Rates (MLR) 
less fixed rate per annum and MLR for facilities totaling Baht 5,743 million (2011: Baht 3,583 million). Other loans bear interest at rates from MLR plus fixed rate 
per annum totaling Baht 897 million (2011: Baht 1,097million). Other loans bear interest at rates from Standard Profit Rate Long Term (SPRL) less fixed rate per 
annum totaling Baht 1,450 million (2011: Baht 1,538 million). Other loans bear interest at fixed rate per annum for 3 years upon the government policy totaling 
Baht 15 million (31 December 2011: 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, certain directors and title deeds of 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 (2011 : 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 2012.

 Finance lease liabilities

 Finance lease liabilities as at 31 December were payable as follows :

Consolidated financial statements 

2012 2011

Principal Interest Payment Principal Interest Payment

(in thousand Baht)

Within one year 17,260 2,592 19,852 14,875 2,750 17,625

After one year but within five years 30,486 2,414 32,900 36,224 3,781 40,005

Total 47,746 5,006 52,752 51,099 6,531 57,630
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายช�าระ

(พันบาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 9,354 1,268 10,622 7,451 929 8,380

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 13,385 988 14,373 11,491 1,056 12,547

รวม 22,739 2,256 24,995 18,942 1,985 20,927

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าการเงินส�าหรับรถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปีต่างๆ ถึงปี 2559 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่านี้ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา บริษัทได้ค�้าประกันสัญญาเช่าการเงินส�าหรับเครื่องจักรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท

15 เจ้าหนี้การค้า

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 259,487 154,707

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 96,209 119,575 26,334 19,844

รวม 96,209 119,575 285,821 174,551

 ยอดเจ้าหนี้การค้าที่แสดงข้างต้นรวมเงินประกันการก่อสร้างของธุรกิจก่อสร้างดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 36,916 48,439 - -

รวม 36,916 48,439 - -

 เจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท

Separate financial statements

2012 2011

Principal Interest Payment Principal Interest Payment

(in thousand Baht)

Within one year 9,354 1,268 10,622 7,451 929 8,380

After one year but within five years 13,385 988 14,373 11,491 1,056 12,547

Total 22,739 2,256 24,995 18,942 1,985 20,927

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 2012 and 2011 were denominated in Thai Baht.

15 Trade accounts payable

Consolidated financial statements  Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Related parties 4 - - 259,487 154,707

Other parties 96,209 119,575 26,334 19,844

Total 96,209 119,575 285,821 174,551

 Trade accounts payable as shown above include retention payable under construction business as follows:

Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Other parties 36,916 48,439 - -

Total 36,916 48,439 - -

 Trade accounts payable of the Group and the Company as at 31 December 2012 and 2011 were denominated entirely in Thai Baht.
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16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 47,417 45,320 34,941 31,003

ภาษีขายตั้งพัก 34,909 28,641 1,304 70

ค่ารักษาสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายที่ดินค้างจ่าย 32 (ง)  - 3,463 - 3,463

ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย 3,407 607 3,407 607

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 269,907 327,223

อื่นๆ 24,212 17,110 20,743 11,336

รวม 109,945 95,141 330,302 373,702

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�าหรับ

ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 9,652 8,007 7,969 7,110

9,652 8,007 7,969 7,110

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 1,645 1,692 859 950

1,645 1,692 859 950

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม                          8,007 6,315 7,110 6,160

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 1,645 1,692 859 950

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,652 8,007 7,969 7,110

16 Other current liabilities

 Consolidated financial statements  Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Accrued expenses 47,417 45,320 34,941 31,003

Suspense output vat 34,909 28,641 1,304 70

Fee on retaining the right according to 

   land purchase contact    32 (d)  - 3,463 - 3,463

Accrued promotion expenses 3,407 607 3,407 607

Other payable - related companies 4 - - 269,907 327,223

Others 24,212 17,110 20,743 11,336

Total 109,945 95,141 330,302 373,702

17 Employee benefit obligations

Consolidated financial statements Separate financial statements

31 Dectember 2012 31 Dectember 2011 31 Dectember 2012 31 Dectember 2011

(in thousand Baht)

Statement of financial position

Statement of financial position obligation for :

Long-term employee benefit 9,652 8,007 7,969 7,110

9,652 8,007 7,969 7,110

For the year ended 31 December

Statement of comprehensive income  recognised in profit or 
loss :

Long-term employee benefit 1,645 1,692 859 950

1,645 1,692 859 950

 Movement in the present value of the defined benefit obligations :

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

For the year ended 31 December

Defined benefit obligations at 1 January 8,007 6,315 7,110 6,160

Current service costs and interest 1,645 1,692 859 950

Defined benefit obligations at 31 December 9,652 8,007 7,969 7,110
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,301 1,352 585 650

ดอกเบี้ย 344 340 274 300

รวม 1,645 1,692 859 950

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนขาย 780 737 105 98

ค่าใช้จ่ายในการขาย 16 14 16 14

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 849 941 738 838

รวม 1,645 1,692 859 950

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2554  31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2554

(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 4.42 4.42 4.42 4.42

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 7.69 7.69 7.69 7.69

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะตามรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

18 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีความให้ชดใช้ความเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 48.2 ล้านบาท (2554: 52.9 ล้านบาท) จนถึงวันที่ในรายงานคดีเหล่านี้ยังไม่
สิ้นสุด บริษัทได้บันทึกหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้วจ�านวน 21.5 ล้านบาท (2554:  23.4 ล้านบาท) ซึ่งบันทึกภายใต้บัญชีค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้จ�านวน 1.3 ล้านบาท  
(2554: 3.5 ล้านบาท) และบันทึกบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.3 ล้านบาท (2554: ไม่มี) และบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินจ�านวน 19.9 ล้านบาท (2554 : 19.9 ล้านบาท)

2555 2554

          (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 19,900 16,600

เพิ่มขึ้น - 3,300

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 19,900 19,900

 Expense recognised in profit or loss :

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

For the year ended 31 December

Current service costs 1,301 1,352 585 650

Interest 344 340 274 300

Total 1,645 1,692 859 950

 The expense is recognised in the following line items in the statement of comprehensive income :

Consolidated financial statements  Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

For the year ended 31 December

Cost of sale 780 737 105 98

Selling expenses 16 14 16 14

Administrative expenses 849 941 738 838

Total 1,645 1,692 859 950

 Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

     Consolidated financial statements     Separate financial statements
31 December 2012 31 December 2011 31 December 2012 31 December 2011

(%)

Discount rate 4.42 4.42 4.42 4.42

Future salary increases 7.69 7.69 7.69 7.69

 Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables. 

18 Provision for litigation
 As at 31 December 2012, the Company and its subsidiaries are engaged in lawsuits for damages claimed totaling Baht 48.2 million (2011: Baht 52.9 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 21.5 
million (2011: Baht 23.4 million) which are presented under unrecognised income on installments due, other current liabilities and provisions for litigation 
losses during the year 2012 for litigation of Baht 1.3 million (2011: Baht 3.5 million), Baht 0.3 million (2011: nil), and Baht 19.9 million (2011: Baht 19.9 million), 
respectively.

 

2012 2011

 (in thousand Baht)

At 1 January 19,900 16,600

Provision made - 3,300

At 31 December 19,900 19,900
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19 ทุนเรือนหุ้น

2555 2554

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 1 949,600 949,600 949,600 949,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 949,600 949,600 949,600 949,600

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 1 758,000 758,000 758,000 758,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 758,000 758,000 758,000 758,000

20 ส่วนเกินทุนและส�ารอง

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ 
ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 ส�ารองตามกฎหมาย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ 
ประจ�าปีหลังจากที่หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

21 รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 กลุ่มบริษัทไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ไว้ในงบการเงินนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียง 
ธุรกิจเดียว และมีโครงการพัฒนาภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น 

19. Share capital

2012 2011

Par value
per share Number Amount Number Amount

(in Baht) (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

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 Premium on ordinary shares and reserves
 Premium on ordinary shares

 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”). Premium on ordinary shares are 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 reporting 
 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. 
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22 รายได้อื่น

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ค่าบริหารโครงการ 10,109 13,326 - -

ค่านายหน้าจากการเช่า 1,402 2,027 1,402 2,027

รายได้อื่นจากการยกเลิกสัญญา 3,390 31,421 3,031 31,421

ดอกเบี้ยรับ 4,647 2,131  4,109 1,809

กลับรายการเจ้าหนี้อื่น 8,463 - 8,463 -

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 4,310 - 4,310 -

หนี้สูญได้รับคืนจากคดีความสิ้นสุด 3,450 - 3,450 -

อื่นๆ 21,049 6,951 9,722 5,765

รวม 56,820 55,856 34,487 41,022

23 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 163,106 123,503 102,374 91,414

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 68,404 61,501 48,981 45,113

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 20,771 16,195 19,784 15,277

รวม 252,281 201,199 171,139 151,804

24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 140,194 131,240 112,919 90,443

ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 137,388 145,108 104,802 127,372

รวม 277,582 276,348 217,721 217,815

22 Other income 

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Project  management fees 10,109 13,326 - -

Rental commission 1,402 2,027 1,402 2,027

Other income from cancellation contracts   3,390 31,421 3,031 31,421

Interest income 4,647 2,131  4,109 1,809

Reversal of other payable 8,463 - 8,463 -

Adjustments for juristic person expense 4,310 - 4,310 -

Bad debt recovery from final litigation 3,450 - 3,450 -

Others 21,049 6,951 9,722 5,765

Total 56,820 55,856 34,487 41,022

23 Selling expenses 

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Marketing expenses 163,106 123,503 102,374 91,414

Specific business tax and cost of land transfer 68,404 61,501 48,981 45,113

Employee benefit expenses 20,771 16,195 19,784 15,277

Total 252,281 201,199 171,139 151,804

24 Administrative expenses

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Employee benefit expenses 140,194 131,240 112,919 90,443

Other administrative expense 137,388 145,108 104,802 127,372

Total 277,582 276,348 217,721 217,815
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25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ผู้บริหาร

เงินเดือน 74,487 68,555 54,462 44,640

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 3,498 2,975 2,970 2,449

อื่นๆ 583 126 562 87

78,568 71,656 57,994 47,176

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่าแรง 110,895 152,195 91,306 101,240

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2,728 2,439 2,419 2,054

อื่นๆ  12,224 13,813  9,951 10,068

125,847 168,447 103,676 113,362

รวม 204,415 240,103 161,670 160,538

 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมใน 
อัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต 

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ค่าใช่จ่ายทางการตลาด 163,106 123,503 102,374 91,414

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 25 204,415 240,103 161,670 160,538

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการจ่ายโอนที่ดิน 23 68,404 61,501 48,981 45,113

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 32,821 37,543 15,525 14,322

 

25. Employee benefit expenses

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Management

Salaries 74,487 68,555 54,462 44,640

Salaries 3,498 2,975 2,970 2,449

Others 583 126 562 87

78,568 71,656 57,994 47,176

Other employees

Salaries and wages 110,895 152,195 91,306 101,240

Contribution to defined contribution plans 2,728 2,439 2,419 2,054

Others  12,224 13,813  9,951 10,068

125,847 168,447 103,676 113,362

Total 204,415 240,103 161,670 160,538

 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 2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Marketing Expenses 163,106 123,503 102,374 91,414

Employee benefit expenses 25 204,415 240,103 161,670 160,538

Business tax and cost of land transfer 23 68,404 61,501 48,981 45,113

Depreciation and amortisation 32,821 37,543 15,525 14,322
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27 ต้นทุนทางการเงิน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 461 461

 สถาบันการเงิน 211,632 164,875 180,036 138,808

211,632 164,875 180,497 139,269

ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 7 (149,293) (122,031) (129,695) (104,277)

สุทธิ 62,339 42,844 50,802 34,992

28 ภาษีเงินได้

 การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555, 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ม 
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 
ตามล�าดับ

 ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 จ�านวนภาษเีงนิได้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมแตกต่างจากจ�านวนภาษเีงนิได้ทีค่�านวณโดยการใช้อตัราภาษเีงนิได้คณูกบัยอดก�าไร
สุทธิตามบัญชีส�าหรับปีเนื่องจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษี

29 ก�าไรต่อหุ้น 

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่าย
แล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยแสดงการค�านวณดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(พันบาท / พันหุ้น)

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 94,353 76,002 37,790 19,070

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (ขั้นพื้นฐาน) 758,000 758,000 758,000 758,000

ก�าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.12 0.10 0.05 0.03

30 เงินปันผล

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไร เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจ�านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 22.74 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

27 Finance costs

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Interest expenses

 Related parties 4 - - 461 461

 Financial institutions 211,632 164,875 180,036 138,808

211,632 164,875 180,497 139,269

Capitalised as real estate projects development 7 (149,293) (122,031) (129,695) (104,277)

Net 62,339 42,844 50,802 34,992

28 Income tax expense 
Income	tax	reduction

Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in the corporate income tax rate for the three accounting periods 2012, 2013 and 
2014; from 30% to 23% for the accounting period 2012 which begins on or after 1 January 2012 and to 20% for the following two accounting periods 
2013 and 2014 which begin on or after 1 January 2013 and 2014, respectively.

It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax rate at not higher than 20% for the  
accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015 and onwards in order to give full effect to the Cabinet resolution dated 11 October 2011  
to increase Thailand’s tax competitiveness.

The current tax expense in the consolidated and separate statements of comprehensive income is different from the amount determined by applying the  
Thai corporation tax rate to the accounting profit for the year principally because of the different treatment for accounting and taxation purposes of certain items 
of income/expense.

29 Earnings per share
 The calculations of earnings per share for the years ended 31 December 2012 and 2011 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

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht/thousand shares)

Profit attributable to equity holders of the Company (basic) 94,353 76,002 37,790 19,070

Number of ordinary shares outstanding (basic) 758,000 758,000 758,000 758,000

Earnings per share (basic) (in Baht) 0.12 0.10 0.05 0.03

30 Dividend     
 At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2012, the shareholders approved the appropriation of dividend of Baht 0.03 

per share, amounting to Baht 22.74 million. The dividend was paid to shareholders on 25 May 2012.
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31 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือ
หรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่าง
ต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามี
ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 การบริหารจัดการทุน 

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต  
คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม อีกทั้งยังก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว

 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และระยะที่ครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่มีดังนี้

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยที่แท้จริง ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2555

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1.75-7.90 1,521,258 - - 1,521,258

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3.00-8.63 - 2,450,049 - 2,450,049

รวม 1,521,258 2,450,049 - 3,971,307

ปี 2554

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1.75-7.90 935,784 - - 935,784

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 6.25-8.75 - 1,940,985 - 1,940,985

รวม 935,784 1,940,985 - 2,876,769

31 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 non-controlling 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. 

 The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at 31 December 2012 and 2011, 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)

2012

Current 

Bank overdrafts and loans payable - financial institutions 1.75-7.90 1,521,258 - - 1,521,258

Non-current

Loans payable - financial institutions 3.00-8.63 - 2,450,049 - 2,450,049

Total 1,521,258 2,450,049 3,971,307

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
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยที่แท้จริง ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2555

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1.75-7.90 1,227,318 - - 1,227,318

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3.00-8.63 - 1,990,496 - 1,990,496

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 4.75 - 9,700 - 9,700

รวม - 1,227,318 2,000,196 - 3,227,514

ปี 2554

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1.75-7.90 874,076 - - 874,076

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 6.25-8.75 - 1,585,468 - 1,585,468

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 4.75 - 9,700 - 9,700

รวม - 874,076 1,595,168 - 2,469,244

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด

ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�า่เสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงิน 
สินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุม่บรษิทั มกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเท่า เงนิสดให้เพยีงพอโดยผูบ้รหิารต่อการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 
และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก�าหนดให้มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง 
จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก�าหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สมมติฐานในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างไปจากมูลค่าทางบัญชีอย่างเป็นสาระส�าคัญ

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)

2012

Current 

Bank overdrafts and loans payable - financial institutions 1.75-7.90 1,227,318 - - 1,227,318

Non-current

Loans payable - financial institutions 3.00-8.63 - 1,990,496 - 1,990,496

Loans payable - related party 4.75 - 9,700 - 9,700

Total 1,227,318 2,000,196 - 3,227,514

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 - related party 4.75 - 9,700 - 9,700

Total 874,076 1,595,168 - 2,469,244

 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.

 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 2012 and 2011.
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32 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(ก) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

        (พันบาท)

ภายในหนึ่งปี 6,831 5,597 4,911 3,654

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 3,616 3,724 3,296 1,484

รวม 10,447 9,321 8,207 5,138

(ข) ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�านวน 547.5 ล้านบาท (2554: 267.4 ล้านบาท)

(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในกิจการประเภทหนังสือค�้าประกันและ/หรือวงเงินอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารในประเทศ 
บางแห่งเป็นจ�านวนเงินรวม 38 ล้านบาท ค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าวและที่ดินของบริษัทใหญ่รวมทั้งค�้าประกันโดยบริษัทใหญ่

(ง) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายรายหนึ่งจ�านวนเงินรวม 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าแล้วจ�านวน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนค่าพัฒนาบนที่ดิน 
ข้างต้นจ�านวนเงิน 77.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกเงินมัดจ�าและต้นทุนค่าพัฒนาดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาในงบแสดงฐานะ 
การเงิน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว ผู้จะขายยินยอมให้บริษัทเข้าท�าการพัฒนาและท�าประโยชน์ในที่ดินได้  

 บริษัทได้ท�าบันทึกแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายเป็นจ�านวนเงิน 23 ล้านบาท โดยจ่ายช�าระในวันท�าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ�านวน 3 ล้านบาทและ 
ส่วนที่เหลือจะจ่ายช�าระก่อนหรือในวันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์และบริษัทจะต้องจ่ายค่ารักษาสิทธิ์ตั้งแต่วันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์เดิมจนถึงวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามอัตรา
ที่ระบุในสัญญา 

 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงเดิมรวมทั้งพื้นที่ดิน
ส่วนเพิ่มฉบับใหม่ โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัทจ�านวนเงินรวม 515.9 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัทย่อยจ�านวน 305 ล้านบาท เงินมัดจ�าและค่ารักษาสิทธิ์ที่ได้ 
มีการช�าระตามสัญญาเดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของการช�าระค่าที่ดินตามสัญญาฉบับใหม่ ซึ่งในปี 2555 ที่ดินดังกล่าวได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(จ) ในปี 2554 บริษัทท�าสัญญาร่วมพัฒนาพื้นที่กับสมาคมแห่งหนึ่ง ในการด�าเนินการเจรจากับส�านักงานพระคลังข้างที่เพื่อเข้าท�าสัญญารับท�าการปลูกสร้าง เช่าที่ดินกับ 
อาคารที่ปลูกสร้างไม่น้อยกว่า 30 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาข้างต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินมัดจ�ากับสมาคมเป็นจ�านวน 20 ล้านบาท (2554: 20 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในเงินมัดจ�าค่าที่ดินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และให้ธนาคาร
ในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค�้าประกันการท�าสัญญาได้รับสิทธิร่วมกันท�าโครงการเป็นจ�านวนเงินประมาณ  121 ล้านบาท (2554: 121 ล้านบาท)

33 สัญญาอื่นๆ

 บริษัทจัดการโครงการให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าโครงการเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 
การจัดการโครงการตามสัญญานี้ให้กับบริษัทดังกล่าวได้ถูกยกเลิกในระหว่างปี 2554

34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกเพื่อค�้าประกันบริษัทต่อหน่วยงาน
ราชการส�าหรับการจัดท�าและบ�ารุงสาธารณูปโภคในโครงการ รวมทั้งการซื้อสินค้าของบริษัทเป็นจ�านวนเงินรวม 207.2 ล้านบาท และ 246.7 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล�าดับ (2554: 223.1 ล้านบาท และ 212.5 ล้านบาท ตามล�าดับ) ซึ่งบางส่วนค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคารและการจดจ�านองที่ดินของ 
แต่ละโครงการที่เสนอกู้ทั้งหมดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

35 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงิน 
รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศในจ�านวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน 
แต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

32 Commitments with non-related parties
 (a) Non-cancellable operating lease commitments

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

            (in thousand Baht)

Within one year 6,831 5,597 4,911 3,654

After one year but within five years 3,616 3,724 3,296 1,484

Total 10,447 9,321 8,207 5,138

 (b) Outstanding commitments relating to project development contracts amounting to Baht 547.5 million. (2011: Baht 267.4 million)

 (c) As at 31 December 2011, a subsidiary had letters of guarantee and/or aval agreements with certain local banks totaling Baht 38 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 had been  
 paid. The Company had incurred development costs on the land amounting to Baht 77.6 million. The Company had 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 had 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 would 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. 

In October 2012, the Company canceled the said buy and sell agreement. In addition, the Company and a subsidiary entered into a new buy and sell  
agreement for this plot of land including additional areas by the Company of Baht 515.9 million and the subsidiary of Baht 305 million. The deposit and 
retaining fee on the land, which has already been paid under the prior buy and sell agreement was taken as a portion of land payment under the new buy 
and sell agreement.

In 2012, the ownership of said land was transferred to the Company and the subsidiary.

 (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 2012, the Company  
 had a retention of Baht 20 million with the Association (2011: Baht 20 million), which is included in Deposits for land in the statement of financial position.  
 A letter of guarantee of Baht 121 million (2011: Baht 121 million) by a local bank was issued for guarantee of the joint developing project.

33 Other contracts
 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. 

34 Contingent liabilities
 As at 31 December 2012, 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 207.2 million and Baht  246.7 million in 
the consolidated financial statements and separate financial statements, respectively (2011: Baht 223.1 million and Baht 212.5 million, respectively) partially 
guaranteed 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 of the Company held on 22 February 2013, the directors approved to present to the shareholder’s extraordinary general  

meeting No. 1/2013 to approve the issuance and offering of all types of debentures, with and/or without a name registered, secured and/or unsecured debentures, 
with and/or without debenture holders representative, subordinated debentures and/or unsubordinated debentures at the combined total amount not exceeding 
Baht 1,500 million by issuing in Baht and/or the equivalent in other currencies.  The interest rate depends on market conditions at the time of offering by issuing 
either single or multiple offerings.
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 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 พิจารณาดังต่อไปนี้

	อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 30.32 ล้านบาท สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�านวน 191,600,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 949,600,000 บาท เป็น 758,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่เตรียมไว้
รองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

	อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจ�านวน 758,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 909,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน  
151,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 151,600,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่

ทั้งนี้ที่ประชุมกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ประเภทตั๋วเงินระยะสั้น (Bill of Exchange)

36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

 บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก 
และปรับปรุงใหม่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน 2556

 ผูบ้รหิารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชมีาใช้และถอืปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารพจิารณาถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการใช้มาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

	 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน 
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�านวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายหรือได้รับในอนาคตตามล�าดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี 
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีในงบการเงิน

 On 27 February 2013, at the board of directors meeting, the board of directors of the Company approved to present to the annual shareholder meeting for the 
year 2013 as follows ;

	Approve the dividend payment of Baht 0.04 per share, amounting to Baht 30.32 million.  Right to receive the dividend will be depended on the approval from 
shareholders.

	Approved the decrease in the Company’s authorised share capital from Baht 949,600,000 to Baht 758,000,000 by decreasing Baht 191,600,000 by cancelling 
the share capital for warrants to purchase common stock.

	Approved the increase of authorized ordinary shares of the Company from Baht 758,000,000 to Baht 909,600,000 by issuing 151,600,000 new ordinary shares 
with a par value of Baht 1 each.

	Allocate the increase of authorised ordinary shares not greater than 151,600,000 shares to existing shareholders of the Company in proportion to the number 
of shares held by each shareholders.

In addition, the board of directors approved an issuance and sale of short-term debts as short-term promissory notes (Bill of Exchange).

36 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted    
 The Company 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 expected 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

TFRS 8 Operating Segments 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 Company’s 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 carryforward of 
unused tax losses. Currently, the Company does not recognise deferred tax in the financial statements.
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 บริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลัง
ในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ผู้บริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 ดังนี้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

 ประมาณการเปลีย่นแปลงจากการปรบังบการเงนิย้อนหลงัเนือ่งมาจากการน�ามาตรฐาน 
  การบัญชีฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ:

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,903 1,601 1,593 1,422

 ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น 1,903 1,601 1,593 1,422

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,903 1,601 1,593 1,422

 ยังไม่สามารถก�าหนดผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 2556 และในงวดต่อมาภายหลัง

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ก�าหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการด�าเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้ค�านิยามส�าหรับเงินตรา 
ต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ

 ผู้บริหารก�าหนดสกุลเงินที่ใช้รายงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ ก�าไรสะสมของกลุ่มบริษัท

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 น�าเสนอหลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปิดเผยส่วนงานด�าเนินงานจากข้อมูลภายในที่น�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 
สูงสุดด้านการด�าเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 - เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

 ผู้บริหารเชื่อว่าการน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาถือปฏิบัติส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษัท

The Group will adopt TAS 12 with effect from 1 January 2013. The effects of the change will be recognised retrospectively in the financial statements and the 
statement of financial position as at 31 December 2012 and 2011 will be adjusted accordingly. Management estimates that the impact on the statements  
of financial position as at 31 December 2012 and 2011 will be as follows :

Consolidated financial statements      Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

(in thousand Baht)

Statement of financial position

  Estimated changes as a result of the adoption retrospectively of 

   TAS 12 - Income taxes:

Increase in deferred tax assets 1,903 1,601 1,593 1,422

Increase in retained earnings 1,903 1,601 1,593 1,422

Total increase in total equity 1,903 1,601 1,593 1,422

The impact on the statements of comprehensive income for 2013 and subsequent periods is not presently determinable.

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 Group’s reported assets, liabilities, or retained earnings.

TFRS 8 - Operating segments

The principal change introduced by TFRS 8 is the introduction of the concept of presenting operating segments based on the information that internally  
is provided to the Group/Company’s chief operating decision maker. Since the change in accounting policy only impacts disclosure aspects, there is no impact 
on the Group’s financial statements.  

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.
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ชื่อบริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 67/4 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000431

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 949,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 949,600,000 บาท ช�าระแล้ว 758,000,000 บาท

Home Page www.areeya.co.th
 ส�าหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอนโดมิเนียม เอ สเปซ www.aspace.co.th
 ส�าหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทาวน์เฮ้าส์ เดอะ คัลเลอร์ส www.thecolors.co.th
 ส�าหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ www.pickadailybkk.com

โทรศัพท์ 0-2539-4000, 1797

โทรสาร 0-2275-1551

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
 ชั้น 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ 
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1262-3

ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ
 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยธรรมนูญสุข 
 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ 02-274-7529-30 โทรสาร 02-274-7638

Company Name Areeya Property Public Company Limited

Type of Business Development of real estate

Head Office Address 67/4 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
 For more details about the community mall project, please visit   www.pickadailybkk.com

Telephone 0-2539-4000, 1797

Facsimile 0-2275-1551

Auditor KPMG Phoomchai Audit Ltd.
 51st Floor, Empire Tower, 195 South Sathorn Road
 Khwang Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120
 Tel 66(02) 677-2000 Fax 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
 Tel 66(02) 229-2800 Fax 66(02) 359-1262-3

Legal Advisor Kunnatham Law Office
 72/2-3 Sutthisanwinitchai Road, Samsen-Nok, 
 Huay-Kwang, Bangkok 10310
 Tel 66(02) 274-7529-30 Fax 66(02) 274-7638

geNerAL 
iNForMAtioN

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดทั่วไปของหน่วยงาน
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

บจก. อารียา เซอร์วิส

67/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2539-4000

โทรสาร 0-2275-1551

บริการหลังการขาย

ด้านอสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท

99.99

บจก. วันอัพ

184 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 37 

ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-3535

โทรสาร  0-2645-3538-9

บริการรับเหมาก่อสร้าง หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท

99.99

บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

67/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2539-4000

โทรสาร 0-2275-1551

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

และบริหารนิติบุคคล

หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

99.99

บจก. คูลสเปซ

67/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2539-4000

โทรสาร 0-2275-1551

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

99.99

บจก. ไวต์ลิฟวิง

67/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2539-4000

โทรสาร 0-2275-1551

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

99.99

บจก. ชิลล์สเปซ

67/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2539-4000

โทรสาร 0-2275-1551

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

99.99

Company Name Type of Business Authorized Share Capital Shareholding Percentage
(%)

Areeya Service Co., Ltd.
67/4 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 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 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 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 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

subsidiAry
ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อของบริษัทย่อย
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