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แต่ละชีวิต แต่ละครอบครัว สร้างวิถีและมีรูปแบบชีวิตที่แตกต่างในบ้าน 

แต่เม่ือต้องแชร์พ้ืนท่ีเหล่าน้ันบนโลกร่วมกับอีกหลายล้านคน ความสุขของ

คนในที่หนึ่ง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกซีกโลกปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ตัวเอง ความเศร้าของคนในที่หนึ่ง ก็กลายเป็นแรงเหวี่ยงให้คนในอีก

หลายประเทศระแวงกับการใช้ชีวิตแบบเดิม และหันมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ 

กลายเป็นกระแสที่เคลื่อนไปถึงทุกคน 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกจึงเป็นเสมือนการถ่ายเทของเหตุการณ์ ผลลัพธ์

ของความจริง จึงเป็นเหตุและเป็นผลต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เกิดเป็นความ

เปลี่ยนแปลงในชีวิตของทุกคนอย่างไม่อาจหลบเลี่ยง

อารียา พรอบเพอร์ตี้ ตระหนักดีถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติเรา 

จึงมุ่งมั่นให้ความสำาคัญกับจุดเร่ิมต้นของทุกคน เพราะชีวิตสำาคัญเกินกว่า

จะมองข้ามและครอบครัวก็สำาคัญเกินกว่าจะละเลย เราจึงทุ่มเทออกแบบ

ให้พื้นที่ของครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของชีวิต เป็นสเปซที่เต็ม

ไปด้วยความอบอุ่น กำาลังใจ และพร้อมจะเป็นพลังให้คุณมีชีวิตอย่างที่

ตั้งใจ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตในฐานะท่ีเป็นหนึ่งในมนุษยชาติของโลกใบนี้ต่อไป

อย่างแข็งแรง ในทุกๆ วัน
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Are you
Generation

Me?

Find Your Beat

เจนเนอเรชั่นนี้ เจนเนอเรชั่นมี

จากเสียงสะท้อนรอบตัวท่ีมักได้ยินหลายคนพูดถึงคนยุคน้ีว่า เป็นกลุ่มเจน-

เนอเรชั่นที่มีความรู้รอบด้าน และมีทักษะที่สามารถใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยง

กับสิ่งต่างๆ ได้เก่ง จนทำาให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิม  แต่ใน

ทางกลับกันก็มีอีกกระแสที่บอกว่าคนยุคนี้ ให้ความสำาคัญกับตัวเองมาก

เกินไป อินอยู่ในโลกโซเชียลที่ไม่ใช่ความจริงจนมากเกิน ทำาให้ใส่ใจกับ

คนอื่นและความเป็นไปรอบตัวน้อยลง แล้วในความเป็นจริงคนยุคนี้เขามี

ลักษณะแบบที่ว่ากันจริงหรือ แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำาให้เขาเป็นแบบนั้น 

เรามาลองมาทำาความรู้จักทุกคนในแต่ละเจนเนอเรชั่นในสังคมดู เพื่อ

ทำาความเข้าใจกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันน้ี ท่ีกำาลังเป็นผู้สร้างความเปล่ียนแปลง

ก่อนอ่ืนเรามาทำาความเข้าใจความคิดและวิถีชีวิตมนุษย์ โดยการดูไปท่ีกลุ่ม 

พ.ศ. เกิด ซึ่งเหตุการณ์สำาคัญๆ ที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยหลักในการบ่มเพาะ

นิสัย ความคิด ความเชื่อ และหลักปฏิบัติกันก่อน
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The Lost Generation 
คือ ประชากรยุคแรกที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426-2443 หรือในช่วงทศวรรษ

ที่ 80 ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว เป็นยุคการเข้าร่วมสงครามโลก

ครั้งที่ 1

The Greatest
Generation / G.I. 

Generation 
คนกลุ่มนี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2444-2467 คือยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท่ีตกต่ำาหลังสงครามให้กลับ 

มาดีขึ้นอีกครั้ง จึงมีความเป็นทางการสูง มีแบบแผนปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน เชื่อมั่นอำานาจรัฐ มีจิตสำานึกความเป็นพลเมืองร่วมกัน

The Silent 
Generation

คือ คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2468-2488 ประชากรรุ่นนี้เป็นช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 พอดี เป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำา ผู้คนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยาก

ลำาบาก คนรุ่นนี้จะเคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน จงรักภักดีต่อนายจ้าง

และประเทศชาติสูง เคารพกฎหมาย เป็นยุคที่ผู้หญิงเริ่มออกมาทำางาน

นอกบ้านมากขึ้น จนเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว คนในรุ่นนี้มีบทบาทในการ

พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานจนถึงปัจจุบัน

Baby Boomer / 
Gen-B

คือ คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 เป็นยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 

2 หรือคนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป เป็นยุคที่ต้องเร่งฟื้นฟูให้ประเทศกลับ

มาแข็งแกร่ง แต่ขาดแรงงานจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูกหลายๆ คน เพื่อ

สร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศ คนกลุ่มนี้มีชีวิตเพื่อการทำางาน เคารพ

กฎกติกา อดทนสูง ทุ่มเทให้กับการทำางานและองค์กร สู้งาน คิดและทำา

อะไรด้วยตัวเอง ประหยัด อดออม อาจถูกมองว่าเป็นพวก ‘อนุรักษ์นิยม’ 

ที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี

Gen X / Yuppie
คนยุคนี้จะเกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 หรือ ‘ยับปี้’ (Yuppie) ย่อ

มาจาก Young Urban Professionals เป็นคนวัยทำางานที่อายุตั้งแต่ 36 ปี

ข้ึนไป เป็นยุคท่ีมีการควบคุมอัตราการเกิดของประชากร คนกลุ่มน้ีเกิดมา

ในยุคท่ีโลกม่ังค่ังแล้ว ใช้ชีวิตสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม

คอมพิวเตอร์ เพลงแนวฮิปฮอป ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ มี

แนวคิดและการทำางานในลักษณะท่ีรู้ทุกอย่าง และทำาทุกอย่างได้โดยไม่พ่ึง

ใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ แต่มีแนวโน้มที่จะต่อต้าน

สังคม ไม่เชื่อเรื่องศาสนา และไม่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก มี

ความยืดหยุ่นกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้มาก 

Generation Y /
Millennials

คือ คนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่าม-

กลางความเปล่ียนแปลงและค่านิยมท่ีแตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่น

พ่อแม่ แต่ก็รับเอาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตอยู่ในชีวิตประจำาวัน เป็นยุค 

ที่พ่อแม่ค่อนข้างประสบความสำาเร็จ จึงดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดี เด็ก

ยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจ ได้รับในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ การศึกษาดี

ชอบแสดงออก เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบ

อยู่ภายใต้เงื่อนไข มีอิสระทางความคิด กล้าถาม ไม่หวั่นกับคำาวิจารณ์ 

สามารถทำางานท่ีเก่ียวกับการติดต่อส่ือสาร ชอบงานด้านไอที และทำาอะไร

หลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ชอบทำางานเป็นทีม ต่างจาก Gen-X ท่ี

ชอบวันแมน โชว์ แต่ความอดทนจะต่ำากว่า อยากทำางานได้เงินเดือนสูง

แต่ไม่อยากไต่เต้า ต้องการคำาชม กลุ่ม Gen-Y จะไม่ค่อยหมกมุ่นกับ

งานเหมือนคนรุ่นก่อน จะแบ่งเวลาไปสังสรรค์หรือออกกำาลัง

Generation Z /
Gen ME

คือ คนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป กลุ่ม Gen-Z นี้ จะเติบโตมาพร้อมกับ

สิ่งอำานวยความสะดวกมากมาย มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี

ต่างๆ และเรียนรู้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำาวัน แต่

เด็กรุ่น Gen-Z เป็นรุ่นท่ีจะเห็นภาพท่ีพ่อและแม่ต้องออกไปทำางานท้ังคู่ เด็ก

Gen-Z หลายๆ คนจึงมักได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของ

ตัวเอง

Text : L. Anutra

ที่มา :  km.nida.ac.th, thaithinkpad.com

Are you Generation Me?
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Gen Me เป็นเจนเนอเรชั่นที่มีอิทธิพลกับโลกในตอนนี้มากที่สุด ไม่ได้มี

ขอบเขตการแบ่งอายุท่ีเรียบง่ายชัดเจนเหมือนกลุ่มอ่ืนๆ แต่ดูจะกินขอบเขต

ไปมากกว่าทุกๆ เจนเนอเรชั่น Jean M. Twenge ผู้นิยาม Generation 

Me เขาเรียกคนรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี หรือน้อยกว่าในเวลานี้ทั้งหมด ว่า 

Generation Me หรือ Gen Me ซึ่งตรงข้ามกับพวกเบบี้บูม

Welcome To
Generation
Me

Baby Boomer
มีความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมสูงมาก พวกเขาจะเต็มใจสละความ

เป็นตัวของตัวเองเพื่อให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม อดทน ทุ่มเทกับการ

ทำางานและองค์กร สู้งาน เคารพกฎกติกา เคร่งครัดขนบธรรมเนียมประเพณี

Gen Me 
มีความคิดเป็นของตัวเอง มักปฏิเสธการปฏิบัติตามจารีตของสังคมเพื่อ

ทำาให้ตัวเองดูโดดเด่น แตกต่าง ชอบการแข่งขัน ต้องการการยอมรับ ไม่

ค่อยแสวงหาความหมายของชีวิตมากนัก เพราะวัตถุเป็นสิ่งที่มองเห็นได้

ชัดเจนและจับต้องได้มากกว่า 

พ่อแม่สมัยใหม่ในยุค Gen Me นิยมสอนลูกแบบให้กำาลังใจตลอดเวลา 

ทำาให้ Gen Me มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ในทางกลับกัน พวกเขามัก

ไม่กล้าทำาอะไร เพราะกลัวพลาดแล้วจะทำาให้เสียภาพลักษณ์ของตัวเอง 

คน Gen Me จึงมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคมากกว่าที่จะเผชิญหน้า

เพื่อหาประสบการณ์จากสิ่งเหล่านั้น

อะไรคือสาเหตุ?

มีปัจจัยทางสังคมหลายอย่างที่ผลักดันให้เกิดแนวคิดแบบ Gen Me แผ่

กระจายในสังคม เช่น การล้มลงขององค์กรขนาดใหญ่ๆ ในยุค 70-80 

ที่นำาไปสู่การ Lay-off พนักงานบริษัทที่ภักดีจำานวนมาก หรือการ Out-

sourcing ที่ช่วยลดต้นทุนให้องค์กร ทำาให้คนฝากชีวิตกับองค์กรได้น้อย

ลง พวกเขาจึงเริ่มรู้สึกว่า การภักดีต่อสถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่อาจนำา

มาซึ่งความมั่นคงในชีวิตได้จริง ศรัทธาในองค์กรจึงเสื่อมถอย พวกเขา

จึงเริ่มมองที่รายได้ที่เป็นตัวเงินมากกว่าเรื่องอื่น นอกจากนั้น คนที่เกิด

ระหว่างปี 2523 - 2543 มักถูกปลูกฝังมาตลอดในเร่ือง ‘ความม่ันใจในตัวเอง’ 

จนกลายเป็นกระแสสังคมที่อยากสร้างความมั่นใจที่มากเกินไปให้กับคน

เจนเนอเรชั่นนี้ ซึ่งบางทีก็เลยไปสู่เส้นของความหลงตัวเอง

Find Your Beat
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แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มคน Gen Me ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจที่อาจมากเกินไปบ้าง แต่พวกเขาก็มี

ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการนำาเทคโนโลยีมาผูกกับฟังก์ชันและบริการอย่างชาญ-

ฉลาด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่ๆ มากมาย ที่เหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการความ

คล่องตัว อาทิ การสั่งปิดเปิดแอร์ในระยะไกล หรือการมีกล้อง CCTV ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ 

ทำาให้เห็นความเคลื่อนไหวในสถานที่นั้นตลอดเวลา และยังมีสินค้าและบริการอีกมากมายที่เกิดจาก

ความเป็นคน Gen Me ที่เป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้น

แม้ Gen Me จะครอบคลุมวงกว้างไปถึงคนในหลายๆ กลุ่มเจนเนอเรชั่น ‘เรา’ ในฐานะที่เป็นคนที่

มองเห็นและเข้าใจในข้อดีข้อเสียของทุกๆ เจนเนอเรชั่นที่ผ่านมาแล้ว  น่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ในการ

ช่วยกันบอกต่อความคิด ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติที่ดีของคนรุ่นก่อน เปรียบเทียบให้เห็นถึง

ข้อดีข้อเสียที่ผ่านมา เพื่อสร้างจิตสำานึกและคุณค่าของความรู้สึกให้กับลูกหลาน เพราะเด็กกลุ่ม 

Gen Me โดยปกติแล้วจะเป็นเด็กช่างถาม เรียนรู้เร็ว และมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังครอบครัว พวกเขา

จะค่อยๆ มองเห็นและส่ังสมความคิดดีๆ เหล่าน้ีติดตัวไป และกลุ่มคน Gen Me  ท่ีมีความคิดและ

จิตสำานึกก็จะเติบโตข้ึนมาอย่างมีคุณภาพ เราทุกคนเป็นคนกำาหนดและช่วยกันทำาให้ ทุกอย่างมันดี

ขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัว เพราะถ้าจุดเริ่มต้นดี ย่อมขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ดีได้อย่าง

แน่นอน

Are you Generation Me?
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คณะยอดฮิตกับอาชีพในใจ

นักศึกษาไทยตอนน้ีเขาฮิตเรียนอะไรกัน และอยากทำางาน 

อะไรจริงๆ เมื่อเรียนจบ คำาถามเหล่านี้มีคำาตอบ 

จากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา 20 คน ที่กำาลังเรียนอยู่

และใกล้จะจบ อายุระหว่าง 21-23 ปี ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็น 

ตัวแทนช่วยตอบสิ่งที่อยู่ในใจ ให้พวกเราได้รู้ความคิด

และความตั้งใจจริงๆ ของพวกเขา

Work
Trend

Faculty 

Career 

นิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน

กฎหมาย
รัฐศาสตร์

โบราณคดี
วนศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

การท่องเที่ยว

วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ทำางานตาม
สายงานที่เรียน

ครีเอทีฟ
ก๊อปปี้ไรท์เตอร์
กราฟิกดีไซเนอร์

ไม่แน่ใจ

ทำางานอิสระ

รับราชการ

สจ๊วต
และแอร์โฮสเตส

เป็นเจ้าของธุรกิจ

Find Your Beat

Text : L. Anutra

ทำางานในสายที่ต้องการ

ฝึกงานใน
สายงานที่ต้องการ
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เมื่อเราเห็นภาพรวมสำาหรับความตั้งใจและความใฝ่ฝันของนักศึกษาไทยที่

กำาลังจะเริ่มต้นชีวิตทำางาน และก้าวสู่การเป็น First Jobber แล้ว คราวนี้

ลองมาดูความต้องการของตลาดโลกบ้าง อาชีพอะไรที่กำาลังมาแรง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้จัดการประจำาวันที่ 6 มกราคม 2558 สรุปแนวโน้ม

ของอาชีพที่เป็นที่นิยมในปี 2015 ไว้ดังนี้

1.  นักบริหารการตลาด (Marketing Executive)

2.  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ คนเขียนโปรแกรม

    (Software Developer & Applications)

3.  พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (Registered Nurse)

4.  วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial Engineer)

5.  ผู้ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

    (Network & Computer System Administrator)

6.  นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

7.  การแพทย์และผู้จัดการบริการสุขภาพ

    (Medical & Health Services Manager)

8.  นักกายภาพบำาบัด (Physical Therapist)

9.  อรรถบำาบัด (Speech-Language Pathologist)

10. ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) 

ในขณะที่โลกกำาลังถูกเชื่อม เหมือนอาเซียนที่กำาลังจะรวมเป็นหนึ่ง การ

หาความรู้เพิ่มเติม เพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้ยิ่งแตกฉาน น่าจะช่วยสร้าง

ความแตกต่างที่ทำาให้ทุกอาชีพมีทางไป และนอกจากการเป็นคนทำางาน

เก่งแล้ว การเป็นคนดี ขยัน อ่อนน้อม และซื่อสัตย์ในอาชีพของตัวเอง จะ

เป็นส่ิงท่ีย่ิงเพ่ิมมูลค่าให้ตัวเราชนะคู่แข่งได้อย่างขาวสะอาด ไม่เช่ือลองดู

Work Trend

Dream Job 

Role Model 

ทำางานที่หาได้ไปก่อน

เรียนต่อ

ทำางานในสายที่ต้องการ

ฝึกงานใน
สายงานที่ต้องการ

เรียนเสริม ฝึกงาน
และทำางานที่พอหาได้

บทบาท
ตัวละครในหนัง

ตัวเอง

ไม่มีใคร
เป็นไอดอล

คนในครอบครัว

คนใกล้ชิด

บุคคลที่มีชื่อเสียง
ในวงการต่างๆ 
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Is working
too much
making you
physically sick?
ชีวิตของเราผ่านช่วงเวลาและกิจวัตรจำาเจแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว 5 ปี

10 ปี หรืออาจมากกว่านั้น เรามักให้ความสำาคัญกับหลายสิ่งรอบตัว แต่

ก็จงใจละเลยท่ีจะดูแลตัวเอง คอยมองหาแรงบันดาลใจ มัวแต่รอแรงกระตุ้น 

อาจไม่ทันการ หันมาทำาความรู้จักกับ 6 โรควายร้ายคู่คนวัยทำางาน โรคที่

ล้วนอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด

1. โรคปวดหัว

คนเราปวดหัวกันได้เป็นประจำาอยู่แล้ว อาการปวดหัวน้ันมีหลายสาเหตุ อาจ 

เป็นเพราะความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือจากการใช้ความคิดมาก

เกินไป ถ้าปวดไม่มากหรือปวดนานๆ ครั้ง เบื้องต้นให้ทานยาแก้ปวดและ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ช่วยได้แล้ว แต่หากยังไม่หายหรือปวดเป็น

ประจำา อย่างนี้ถือว่าปวดหัวเรื้อรัง อย่านิ่งนอนใจไป ควรรีบหาเวลาไป

ปรึกษาแพทย์

อาการปวดหัวที่ควรพบแพทย์ ปวดหัวอย่างรุนแรง ปวดแบบที่ไม่เคยเป็น

มาก่อน ปวดหัวร่วมกับอาการอื่น เช่น อาเจียน ตาพร่ามัว ปวดหัวหลัง

จากศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน ปวดในเวลากลางคืนระหว่างต่ืนกลาง

ดึก อาการเหล่านี้ถือว่าไม่ปกติ ควรพบแพทย์โดยด่วน

2. โรคนอนไม่หลับ

แม้ส่วนใหญ่มักเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันแพร่หลายในทุกเพศทุกช่วง

อายุ สาเหตุก็มีทั้งจากความเครียดหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน เช่น 

ชา กาแฟ รวมไปถึงโกโก้ ทำาให้แต่ละคืนกว่าจะหลับก็ยากเย็น ในกรณี

หลังเพียงแค่หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มดังกล่าวก่อนใกล้เวลาเข้านอน 

ก็ช่วยได้แล้ว แต่สำาหรับคนที่นอนไม่หลับเนื่องจากความเครียดแล้วล่ะก็ 

ต้องเริ่มต้นที่จิตใจ หาวิธีผ่อนคลายตัวเอง ด้วยการดูหนัง ฟังเพลง อ่าน

หนังสือ หรือการออกกำาลังกายก็จะช่วยให้หลับได้ง่าย และหลับสบายมาก

ยิ่งขึ้น

แล้วถ้าทำาอย่างไรก็ยังนอนไม่หลับล่ะ หากทำาตามข้อแนะนำาแล้วก็ยังไม่หาย

ควรรีบปรึกษาแพทย์เพ่ือหาวิธีรักษา พึงจำาไว้เสมอว่า การทานยานอนหลับ 

ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามซื้อมาทานเองโดยเด็ดขาด

3. โรคกรดไหลย้อน

มักพบสาเหตุมาจากการทานอาหารและเข้านอนในทันที ทำาให้น้ำาย่อยที่

งานด่วนงานเร่งวางกองยึดพ้ืนท่ีโต๊ะ ต้องออกไปพบลูกค้าทว่ารถติดจนต้อง

ออเดอร์อาหารขยะติดมือไว้ทานบนรถ สมัครสมาชิกฟิตเนสไว้ แต่ (แทบ) 

ไม่เคยได้เข้าใช้บริการ...  

Find Your Beat

Text : Sarita
Illustrator : Bloody Hell Big Head
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Check up and Change  

มีฤทธิ์เป็นกรดจากกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหาร เราจึงรู้สึกแสบ

ร้อนบริเวณหน้าอกในตอนกลางคืน อาจถึงขั้นนอนไม่ได้ ต้องตื่นขึ้นมานั่ง

กลางดึก นับเป็นอาการที่ค่อนข้างทรมานทีเดียว เบื้องต้นให้รักษาด้วย

การทานยาลดกรดหรือดื่มน้ำามากๆ ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่หากยัง

ไม่หายหรือมีอาการรุนแรงก็ควรรีบไปพบแพทย์ 

และถ้าหากจำาเป็นต้องทานอาหารก่อนนอนจริงๆ ล่ะ ให้หลีกเล่ียงอาหาร

ม้ือหนักท่ีย่อยได้ยาก เช่น เน้ือสัตว์ อาหารมัน อาหารรสจัด และเคร่ืองด่ืม

ที่มีแอลกอฮอล์ แล้วหันมาทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย ที่สำาคัญ อย่านำา

ข้ออ้างอย่างงานยุ่งหรือมีข้อจำากัดทางเวลามาทำาร้ายสุขภาพตัวเอง ลอง

แบ่งสรรปันส่วนนาฬิกาชีวิตตัวเองดูเสียใหม่ เพราะแท้จริงแล้ว เราควร

ทานอาหารครั้งสุดท้ายโดยเว้นระยะเวลา 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน

4. โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตของคนเรามักไม่คงท่ี เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลากหลาย เช่น 

อารมณ์ กิจกรรม และเพศ โดยค่าความดันปกติจะอยู่ที ่ 120/80 ถึง 

140/90 หากมากกว่านี้ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และจะเพิ่มอัตรา

เสี่ยงต่อการเกิดโรคเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น แถมมักเป็นอาการร่วมกับโรคอื่นๆ 

เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไต หากความดันโลหิตสูงมาก 

บางคนอาจจะปวดหัว วิงเวียนร่วมด้วย

ความดันสูง แล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรดี ลดปัจจัยที่จะทำาให้อาการแย่ลง 

ลดอาหารเค็ม ลดอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ และ 

ควบคุมน้ำาหนัก วิธีเหล่านี้ช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องทานยาและอยู่

ภายใต้การดูแลของแพทย์ร่วมด้วย

5. โรคหัวใจ

โรคหัวใจเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ท่ีพบบ่อยคือเส้นเลือดหัวใจตีบ ใครท่ี 

ชอบทานอาหารที่มีไขมันสูง สูบบุหรี่ หรือเป็นโรคอื่นๆ อย่างเบาหวาน 

ความดัน จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้กว่าคนทั่วไป อาการที่เราสังเกต

ได้คือ เจ็บหน้าอก มีการเจ็บจี๊ดที่หัวใจเป็นระยะ เหนื่อยง่าย ถ้าเข้าข่าย

ดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์

แล้วอาการแบบไหนที่ต้องพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง 

เจ็บตรงกลาง หรืออาจเจ็บร้าวไปถึงบริเวณต้นแขนซ้าย อาการเหล่านี้

หมายถึง คุณมีโอกาสเส่ียงเป็นโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน และอาจ 

ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

6. โรคเบาหวาน

สาเหตุคล้ายกับโรคความดัน แต่จะมีเร่ืองของกรรมพันธ์ุและความอ้วนเข้า

มาเกี่ยวข้องด้วย ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก อาการที่เราสังเกต

ตัวเองได้เบื ้องต้นคือ น้ำาหนักลดลงอย่างผิดปกติ คอแห้ง หิวน้ำาบ่อย 

ปัสสาวะบ่อย ทางที่ดีควรไปตรวจเลือดเพื่อวัดระดับน้ำาตาล หากมากเกิน 

ค่าปกติก็ถือว่าเป็นโรคเบาหวาน ต้องรักษาด้วยการทานยา หรืออาจต้อง

ฉีดฮอร์โมนอินซูลิน โดยท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างต่อเน่ือง

ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ก็ตาม ด้วยการลดทานอาหาร

ประเภทแป้ง น้ำาตาล ไขมัน ย้ำาว่าให้ ‘ลด’ ไม่ได้หมายถึงการ ‘อด’

ทบทวนพฤติกรรมของตัวเองเสร็จ อย่าลืมหันมาเตือนตัวเองและคนรอบข้าง 

ให้ทานแต่พอดี ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 

สามคีย์เวิร์ดที่จะเว้นระยะห่างระหว่างคุณกับโรคร้ายได้อย่างแน่นอน 

ขอบคุณข้อมูลจาก นพ.ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล

แพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำารวจ
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The comfort of
cooking

ปวีณ์ธิดา ธัญญศิริ หรือ บัว เรียนจบด้านการตกแต่งภายใน จากจุฬา-

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะค้นพบว่า แม้เธอจะชื่นชอบในศิลปะของการ

จัดวางภายในบ้าน แต่เธอก็หลงใหลในศาสตร์และศิลป์ของ ‘อาหาร’ ไม่

ต่างกัน 

บัวตัดสินใจผันตัวมาเป็น Food Stylist จนกระท่ังมีโอกาสได้ฝึกงานกับสตู

ดิโอ The Jewels of New York ท่ีนครนิวยอร์ก โดยมีเจ้านายอย่าง Di-

ana Yen เป็นแรงบันดาลใจทางด้านการทำางาน ท้ังยังเปิดประตูสู่โลกของ

ศิลปะและการจัดวางอาหาร ในแง่มุมต่างๆ ของงานฟู้ดสไตลิสต์ 

มุมมองที่ไม่ซ้ำาใครกับการใส่ใจในวัตถุดิบและรสชาติ ทำาให้งานของบัว

โดดเด่นในเร่ืองรูปลักษณ์ท่ีดูมีมิติและลงตัว แถมรสชาติของอาหารบนจาน

ก็อร่อยไม่แพ้ภาพลักษณ์ ล้วนบ่งบอกว่า ‘อาหาร’ ได้กลายมาเป็นส่วน

สำาคัญของชีวิตบัวเป็นท่ีเรียบร้อย   

Live an Authentic Life

Authentic Lifestyle คืออะไร? การเป็นอยู่อย่างออเทนติกอาจไม่มี 

ความหมายตายตัว มันอาจคือการได้ใช้ชีวิตรายล้อมด้วยผู้คนที่เต็มไป

ด้วยพลังงานบวก ได้พบเจอเรื่องดีๆ แล้วนำาไปเล่าให้คนที่รักฟัง ได้ทาน

อาหารโฮมเมดสดใหม่ที ่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และได้กลิ ่นหอมๆ ของ

ธรรมชาติในระหว่างวัน

จะดีแค่ไหนกัน ถ้าเราได้นั่งลง เหลือบมองไปรอบตัว พลางรู้สึกขอบคุณ

กับเรื ่องดีๆ ที่ผ่านมาและกำาลังจะเข้ามา เพราะนั่นแหละคือใจความ

สำาคัญที่แท้จริง 

ของการมีไลฟ์สไตล์แบบออเทนติก

เราชวนคุณไปทำาความรู้จักสองหนุ่มสาว ผู้เป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์ Au-

thentic อย่างเต็มตัว
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บัวเลือกใช้ผักหลายสีหลายชนิดมาลดความ

จำาเจของสลัดที่ใครหลายคนเมินหน้าหนี กลาย

เป็นเมนูเฮลท์ตี้ที ่เตรียมง่าย ทำาง่าย และผ่าน

กระบวนการน้อยมาก แถมไขมันท่ีจะได้จากจาน

น้ี ล้วนเป็นไขมันดีจากอะโวคาโดและน้ำามันมะกอก

ส่วนควินัวพระเอกของจานนั้น ให้ไฟเบอร์สูง

ปราศจากกลูเตน ทั้งยังย่อยง่าย ทว่าให้พลังงาน

สูง หากไม่สะดวกหาซื้อควินัว ก็อาจดัดแปลง

เปลี่ยนเป็นธัญพืชคุณประโยชน์สูงอื่นๆ อย่าง

ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ถั่วชิกพีหรือถั่วลูกไก่ก็ได้ 

ไม่ว่ากัน  

Live an Authentic Life

สำาหรับน้ำาสลัด

• น้ำามันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ

• น้ำามะนาวเลมอน 1 ช้อนโต๊ะ

• White wine vinegar

  (น้ำาส้มสายชูหมักไวน์ขาว) 1 ช้อนโต๊ะ

• น้ำาผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ

ส่วนประกอบ 

• ผักสลัด ควรเลือกใช้ใบเล็ก

• อะโวคาโด

• แรดิช

• มะเขือเทศลูกเล็ก

• ฟักทอง

• บีทรูท

• เลมอน

• ควินัว 

• ชีสพาร์เมซาน

Lemony Quinoa Salad

Text :  Sarita
Photographer : Apple Jung
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Live an Authentic Life

วิธีทำา

1. ปอกเปลือกบีทรูท แล้วต้มในน้ำาเดือด

   ประมาณ 30 นาทีจนนิ่ม

2. หั่นฟักทองเป็นชิ้นตามต้องการ เรียงใส่จาน

   แล้วปิดฝา อุ่นด้วยไมโครเวฟเป็นเวลา 5 นาที

5. เติมผักหลากสีและผลไม้ชนิดอื่นๆ ตามชอบ

   เพิ่มลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจัดใส่จาน

6. เพิ่มรสชาติให้กับสลัดควินัวด้วยแรดิชหั่นบาง 

   และขูดชีสพาร์เมซาน ตามด้วยผิวเลมอน

   ออนท็อป เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ

3. ต้มควินัวในอัตราส่วน ควินัว 1 ถ้วยต่อน้ำา 

   2 ถ้วย เคี่ยวไปเรื่อยๆ ในน้ำาเดือดจนเมล็ด

   บาน หากยังแข็งอยู่เติมน้ำาลงไปนิดหน่อย

   พักไว้ 

4. คลุกควินัวกับผักสลัดให้ทั่ว
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Slow Sip

ว่ากันว่า หากอยากค้นพบรสกาแฟท่ี ‘ใช่’ สำาหรับ 

คุณ ต้องลองดริปกาแฟเองดูสักตั้ง 

กาแฟดริปน้ัน ให้รสสัมผัสอันแตกต่าง ให้กาเฟอีน

ท่ีเข้มข้นกว่าการชงกาแฟผ่านเคร่ืองชงกาแฟท่ัวไป 

อีกท้ังชนิดของเมล็ด วิธีการบดเมล็ด น้ำาหนักมือ

และท่วงท่าในการดริปที่ต่างกันไปตามแต่บุคคล

ก็ย่อมมอบผลลัพธ์ของรสและกลิ่นกาแฟที่ต่าง

กันได้อย่างสิ้นเชิง การได้ลงมือดริปกาแฟด้วย

ตัวเอง ครั้งแล้วครั้งเล่า จึงอาจช่วยให้คุณค้นพบ

รสกาแฟที่ ‘ถูกลิ้น’ จริงๆ ได้ในที่สุด

ได้จดจ้องมองน้ำาร้อนท่ีนำาเอากาแฟและกล่ินผสม 

รวมกันท่ีละหยดๆ จนกลายเป็นกาแฟดริปสักแก้ว

ทำาให้กาแฟเป็นมากกว่ากาแฟ เป็นไลฟ์สไตล์ เป็น

เหมือนพิธีกรรมเล็กๆ ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นวันดีๆ

ได้อย่างรื่นรมย์กว่าเคย 

Drip Coffee
At Home

 แม้จะทำางานเป็นบาริสต้ามาเพียงสองปีกว่าๆ 

แต่ ต่อ-ธนธัช กิติวรรณวนิช กระซิบบอกกับ

เราว่า เขาผูกพันกับกาแฟมากขึ้นๆ ในทุกวันที่

ได้ประจำาอยู่ที่ Coffee bar ต่อชื่นชอบในการ

ทำา Latte art เป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกัน 

เขาก็หลงรักในกระบวนการอันละเมียดละไมของ 

กาแฟดริป กาแฟท่ีมีเสน่ห์เรียบง่ายเฉพาะตัว กาแฟ 

ที่เรียกร้องให้เราสนใจและใส่ใจในทุกขณะที่ดริป

ต่อไม่ได้ติดกาแฟ เพราะสำาหรับเขา การได้ชง

กาแฟ ได้แอบมองคนจิบกาแฟที่เขาชงและดริป 

และได้ทำางานในร้านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอม

ของกาแฟ ก็ทำาให้เขามีความสุขได้แล้วในทุกๆ วัน 

อุปกรณ์ที่ใช้*

• เมล็ดกาแฟ 200 กรัม

• เครื่องบดกาแฟมือหมุน 

• กาน้ำาสำาหรับใช้ดริปกาแฟ 

• ดริปเปอร์ หรือกรวยกรอง 

• ฟิลเลอร์ หรือกระดาษกรอง

• แก้วกาแฟ 

*ต่อกาแฟดริปหนึ่งแก้ว

Text :  Sarita
Photographer : Apple Jung

Live an Authentic Life
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วิธีทำา

1.  ต้มน้ำาให้ร้อน 90 องศาเซลเซียส

2.  บดเมล็ดกาแฟด้วยเครื่องบดมือให้ได้กาแฟ

    ที่มีความละเอียดปานกลาง ควรบดกาแฟ

  ต่อเมือ่ต้องการดืม่ ไมค่วรบดเตรียมไวก้อ่น  

    เพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่สมบูรณ์ที่สุด

3.  พับฟิลเลอร์ให้พอดีตามรูปทรงของดริปเปอร์   

  แล้ววางลงเพื่อเตรียมพร้อม

4.  วอร์มดริปเปอร์ด้วยการเทน้ำาร้อนที่เตรียม

    ไว้ในลักษณะวนราดลงบนดริปเปอร์ เพื่อให้

    อุณหภูมิคงที่เตรียมไว้สำาหรับการดริป 

5.  นำากาแฟที่บดแล้วใส่ในดริปเปอร์

6.  ค่อยๆ เทน้ำาร้อนในลักษณะวนเป็นรูป

  ก้นหอย แล้วปล่อยให้ไหลผ่านกาแฟเป็น

  หยดน้ำาลงแก้วจนได้กาแฟกลิ่นหอมเปี่ยม

  ด้วยรสชาติแท้จริงจากเมล็ดกาแฟ 

7.  ใช้ช้อนคนก่อนดื่ม ดื่มกลิ่นกาแฟหอมกรุ่น

    แล้วค่อยๆ จิบ เพื่อสัมผัสรสกาแฟที่เข้มแต่   

    นุ่มนวลอย่างช้าๆ 

 

ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำา 

BAR STORIA DEL CAFFE 

ชั้น G, 8 Thonglor  

โทร. 02 714 9301

Instagram @barstoriadelcaffe

Slow Sip
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Cafes that
can slow down
your world

‘ร้านกาแฟ’ วันน้ีเป็นมากกว่าร้านเคร่ืองด่ืมธรรมดาๆ

ท่ีคาดเดาได้ แต่เปรียบได้กับ Time Machine ที่จะ

พาคุณหลุดไปสู่อีกยุคท่ีมีคอนเซ็ปต์ไปตามจินตนาการ 

สู่อีกโลกท่ีมีกล่ินหอมๆ เจืออยู่ในอากาศท่ีให้ความ 

เบาสบาย จนโลกรีบๆ ข้างนอก ต้องยอมคลาย

นอตให้เชื่องช้าตามไปด้วยอย่างไร้เหตุผล

Rocket
Coffee Bar

In-House Bakery 
| Artisanal Cof-
fee | Wholesome 

Breakfast &
 Beyond

คาเฟ่สไตล์เรียบง่ายแบบนอร์ดิก กับอาหารสไตล์

ยุโรปค่อนไปทางสแกนดิเนเวีย ที่ใส่ใจเรื่องวัตถุ- 

ดิบท่ีเลือกเฟ้นมาอย่างดีจากธรรมชาติตามคอน-

เซ็ปต์ Farm to Table ทำาให้ Rocket Coffee 

Bar เน้นการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทย เพื่อให้

ได้ความสดใหม่ในการทำาอาหารทุกเมนู ในขณะ

ที่บรรยากาศร้านเน้นการตกแต่งที่ดูเรียบง่าย 

สไตล์มินิมอลแต่มีคาแรคเตอร์ ด้วยเคาน์เตอร์

ครัวแบบเปิดที่ใช้หินอ่อนสีขาวตัดกับพื้นไม้ของ

ชั้นและโต๊ะ กลายเป็นลูกเล่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 

ร้าน และประดับด้วยต้นไม้ตามมุมต่างๆ ช่วยให้ 

ร้านดูสบายตา ละเลียดไปพร้อมกับกาแฟหอมกรุ่น

และขนมโฮมเมดรสเลิศ 

เปิดให้บริการทุกวัน : 7.00 - 23.00 น. 

• สาขา สาทร 12 Tel: 02 635 0404

• สาขา สุขุมวิท 49 Tel: 02 662 6638

• สาขา Rocket x Siwilai Central Embassy 

  ชั้น 5 Tel: 02 635 0404

www.facebook.com/RocketCoffeebar

www.rocketcoffeebar.com

Nikko 

Japanese Cafe 
นิกโก้ คาเฟ่ ร้านคาเฟ่สไตล์ญ่ีปุ่น ท่ีนำาความมินิ-

มอล เจแปนนิส ท่ีนำาธรรมชาติมาผสานอยู่ในทุก

รายละเอียด ต้ังแต่การตกแต่งร้านท่ีเน้นไปท่ีการ

ใช้ไม้และวัสดุธรรมชาติ อีกท้ังสวนสไตล์ญ่ีปุ่นแบบ 

Vertical Garden ที ่ล้อไปกับแสง กลายเป็น

ร่มเงาที่ทอดผ่านกระจกสูงในร้าน นิกโก้ เสิร์ฟ

อาหารและกาแฟในสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีเรียบง่าย ท่าม- 

กลางบรรยากาศสงบร่มร่ืน จนคุณอาจลืมไปเลย

ว่าท่ีน่ีคือเอกมัย 12 ใจกลางกรุงเทพฯ 

Text :  L. Anutra

Live an Authentic Life



19

Cafes that can slow down your world

และถ้าคุณเป็นคอด่ืมท่ีชอบล้ิมลองค็อกเทลรส-

ชาติใหม่ๆ ค็อกเทลซิกเนเจอร์ของนิกโก้ท่ีเน้นเป็น 

ธีมซัมเมอร์

การ์เดนท์ นิกโก้ จึงเป็นมากกว่าร้านกาแฟแต่เป็น 

สถานท่ีท่ีจะรีเฟรชทุกวันของคุณ

เปิดให้บริการทุกวัน 

• สาขา เอกมัย 12 : 10.00 - 23.50 น.   

   Tel: 02 381 5291

• สาขา สุขุมวิท 23 :  6.00 - 23.00 น.

   Tel : 02 258 2270

www.facebook.com/NikkoCafe

One Ounce 
for Onion

One for All

จากการรวมตัวกันของร้านขายของมากประสบการณ์

และร้านกาแฟท่ีค่ัวเมล็ดเอง จึงเป็นส่วนผสมของ

1 ช็อตของร้านกาแฟไลฟ์สไตล์ท่ีเป็นโอเอซิสเล็กๆ

บนถนนเอกมัย ร้านตกแต่งอย่างเรียบง่าย ไม่แฟช่ัน

จนเกินไป แต่เราต้ังใจมอบกาแฟทุกแก้วท่ีผ่านการ 

ค่ัวเองกับมือให้เป็นประสบการณ์ใหม่ของการด่ืม

กาแฟ นอกจากนั้นยังมีเมนูเคร่ืองด่ืมอย่างสมูธต้ี

กล้วยป่ันกับอัลมอนด์ โซดารสผลไม้ แซนด์วิช

ครัวซอง รวมถึงวาฟเฟิลต์ผลไม้ท่ีเสิร์ฟคู่กับไอศครีม

แบบ Popsicle โฮมเมดเป็นรส Lemon Yogurt 

ซึ่ง Popsicle จะมีรสใหม่ออกมาเรื่อยๆ ให้ได้

อัพเดตความอร่อยแบบไม่เบื่อ

One Ounce for Onion เอกมัย 12

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

Tel : 086 388 3303 

Instagram: @oneounceforonion

www.facebook.com/oneounceforonion 

Casa Lapin

Slow Bar

ร้านกาแฟสุดฮิปสไตล์ Industrial Loft ที่มีการนำา

ดอกไม้มาแต่งอยู ่ในสเปซเพิ่มกลิ่นอายความ

เป็น Folk ทำาให้ร้านดูเก๋แต่ทว่าอบอุ่น กาแฟที่นี่ 

หอมกรุ่นอบอวลไปทั้งร้านด้วยเมล็ดกาแฟช้ันดี 

ผ่านการละเมียดชงจากบาริสต้าฝีมือเย่ียมท่ีตั้งใจ

ทำาให้กาแฟทุกแก้วพิเศษที่สุด นอกจากนั้น ยัง

มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย ทั้งชา ไซเดอร์ 

หรือเบียร์ ให้เลือกดื่ม ส่วนเมนูอาหารก็อร่อยไม่

แพ้กัน ท้ังสลัด เบอร์เกอร์ และขนมอย่าง บราวน์น่ี

เค้กช็อคโกแลต นอกจากในส่วนร้านกาแฟแล้ว 

ความฮิปยังมีต่อเน่ืองไปถึงอีกส่วนที่เป็นโฮสเทล 

ONEDAY l PAUSE AND FORWARD ในรูปแบบ 

Kinfolk มาด่ืมกาแฟท่ีน่ีรับรองท้ังเร่ืองรสชาติและ

ความฮิป

เปิดให้บริการทุกวัน

Casa Lapin X49 : 8.00 - 20.00 น. 

Casa Lapin XAri : 8.00 - 22.00 น.

Casa Lapin X26 : 8.00 - 22.00 น.

Tel: 081 261 2040

https://www.facebook.com/CasaLapin



ราชอาณาจักรภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในเทือกเขาหิมาลัยที่ตั้งอยู่ระหว่าง

ประเทศอินเดียกับจีน เป็นประเทศแรกในโลกที่ปฏิเสธการวัดค่า GDP 

(Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

แต่ให้ความสำาคัญที่ดัชนีชี้วัดความสุขโดยรวมของคนในประเทศ GNH 

(Gross Domestic Happiness) ซึ่งกลายเป็นมาตรวัดใหม่ที่คนทั่วโลกหัน

มาให้ความสำาคัญ

ประเทศภูฏานมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับสวิตเซอร์แลนด์ และไม่มีทางออก

ทะเล ภูมิประเทศอุดมไปด้วยพื้นที่ป่าถึง 60% ประชาชน 75% นับถือ

ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ชาวพุทธในภูฏานมีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบ-

ทอดมายาวนาน มีความสุภาพอ่อนโยนในวิถีปฏิบัติ จนเป็นวัฒนธรรม

และกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักคิดของคนภูฏาน เป็นจุดเร่ิมต้นของกรอบ

ความคิดแบบ GNH ท่ีให้ความสำาคัญกับความสุขของคนในประเทศมากกว่า 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ คนภูฏานมองว่าการพัฒนาสังคมต้องพัฒนาวัตถุ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ เพ่ือให้ชีวิตเกิดดุลยภาพท่ีพอดี จึง

กำาหนดกรอบการคิดในการพัฒนา 4 ข้อคือ

1. ต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ให้ความสำาคัญกับคุณค่าของวัฒนธรรม

3. ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. มีการปกครองที่เป็นธรรม

Bhutan,
the Kingdom of

Happiness?

Breathe More Air
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Bhutan, the Kingdom of Happiness

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามองว่า การศึกษาไม่ใช่เร่ืองการได้คะแนนดี

เท่าน้ัน แต่มันคือการเตรียมเด็กให้โตไปเป็นคนดี Green School จึงอยู่ใน

หลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีไม่ได้สอนเพียงการรักษาส่ิงแวดล้อม แต่ปลูกฝัง 

ปรัชญาการใช้ชีวิตแบบภูฏานไว้ด้วย โดยนอกเหนือจากคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคพื้นฐานการทำาเกษตร การดูแล

รักษาส่ิงแวดล้อม รู้จักใช้ของรีไซเคิล มีการฝึกนั่งสมาธิ และใช้เสียงเพลง

ท่ีนุ่มนวลแทนการใช้กริ่งโรงเรียนที่ดังกระชากใจ

แม้ในความจริงของปี 2012 ภูฏานยังเป็นประเทศยากจนติดอันดับ 

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ 1.25 ดอลลาร์/วัน และ 70% ไม่

มีไฟฟ้าใช้ แต่กรอบความคิด GNH ดัชนีชี ้วัดความสุขโดยรวมของคน

ในประเทศ กลายเป็นต้นแบบทางความคิดให้อีกหลายประเทศต่อจากนั้น 

อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถูกจัดเป็นประเทศเจริญแต่กลับมียอดคนฆ่า

ตัวตายที่สูงมาก ได้ออก GNH ของตัวเอง เพื่อวัดความสุขของคนใน

ประเทศ เช่นเดียวกับประเทศดูไบและอังกฤษ ที่จัดให้มีการวัดคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนในประเทศในปี 2014 

แม้ปัจจุบันในเกณฑ์สากลที่ใช้วัดระดับ ‘ความเจริญ’ ภูฏานยังเป็นหนึ่ง

ใน 40 ประเทศยากจนที่สุดในโลก แต่ด้วยความจริงจังที่จะรักษาคุณค่า

ของตัวเอง ภูฏานยังใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างทะนุถนอม โดยเปิด

รับนักท่องเที ่ยวเพียงปีละ 20,000 คน มุ่งเน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวที ่มี

คุณภาพ ที่จะไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของชาวภูฏาน มาตรวัดความสุขของคนภูฏานจึงต่างจากชาติอื่น และไม่

อาจสรุปได้เป็นค่าดัชนีที่ชัดเจน เพราะรายได้ต่อวันหรือเปอร์เซ็นต์ของคน

ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเกณฑ์ท่ีวัดความเจริญสากล แต่ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าส่ิงเหล่า

นี้จะเป็นตัวชี้วัดความสุขของคนได้จริง แต่สิ่งที่รู้ได้ชัดคือ ปัจจุบันโลกหัน

มาให้ความสำาคัญกับความสุขของคนควบคู่ไปกับความเจริญทางวัตถุ 

และภูฏานยังคงเป็นประเทศที่แสนบริสุทธ์ิที่ผู้คนทั่วโลกปักหมุดไว้ว่าจะ

ต้องเดินทางไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

ข้อควรรู้เกี่ยวกับภูฏาน

1. เป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามซื้อ-ขาย-สูบบุหรี่

   ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด 

2. มีหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

   รายสัปดาห์ 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

3. มีเคเบิลทีวี 2 สถานี มีโทรทัศน์ของรัฐ 1 แห่ง

4. ทั้งประเทศมีทางหลวง 1 เส้น

แหล่งที่มา: 

http://th.wikipedia.org/wiki/

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_National_Happiness

http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/

bhutan-wealth-happiness-counts

Text : L. Anutra
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ปี 2012 สหประชาชาติมีการประชุมหารือในเร่ือง

ดัชนีช้ีวัดความสุขกับความเป็นอยู่ท่ีดีของประชา-

ชน จากการนำากรอบความคิดใหม่ของประเทศ

ภูฏานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการวัดผลได้จริง โดย

ให้ความสำาคัญควบคู่ไปกับดัชนีชี้วัดผลทาง

เศรษฐกิจ World Happiness จึงเกิดข้ึนจากเครือ-

ข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

ที่ทำาการสำารวจ 150 ประเทศทั่วโลก โดยกำาหนด

ขอบข่ายการพิจารณา 6 เรื่อง คือ 

1. รายได้ต่อบุคคล

2. สุขภาพอนามัย

3. ความรู้สึกมีที่พึ่ง

4. การได้รับอิสระในการเลือกใช้ชีวิต

5. การปลอดทุจริต

6. ความมีน้ำาใจ

สหประชาชาติได้นำาเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการ

สำารวจและวัดผลประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเชื่อ

ว่าการที่ประชาชนจะมีความสุขได้นั้น จะต้องมี

ความเป็นอยู่ที่ดี คือมีรายได้พอสมควร มีความ

รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพพลา-

นามัยท่ีดี มีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิต เพราะ

ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกับความเครียดในการดำารง

ชีวิตที่จะทำาให้ไม่มีความสุขในที่สุด จากเกณฑ์

ดังกล่าว ในปี 2013 สหประชาชาติระบุว่า ประเทศ

ที่มีพลเมืองมีความสุขในชีวิตมากที่สุดในโลก 10 

อันดับแรก มีต่อไปนี้

01 Denmark 02 Finland

ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดี

ที ่สุดในยุโรป ฟินแลนด์ เป็นประเทศที่เต็มไป

ด้วยป่าและทะเลสาบ มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ ประชาชน

มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง 

และเป็นประเทศท่ีมีทุจริตน้อย ประเทศฟินแลนด์

เป็นรัฐสวัสดิการที่ให้ประชาชนได้รับสวัสดิการ

สังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั้งการศึกษา 

การรักษาพยาบาล และสิ่งอำานวยความสะดวก

สำาหรับผู้สูงอายุ

เมืองหลวง : เฮลซิงกิ

การปกครอง : ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

ภาษาราชการ : ฟินนิช

พื้นที่ : 338,424 ตร.กม.

ประชากร : 5,474,094 คน

สกุลเงิน : ยูโร

กำาลังซื้อต่อคน : 32,800 $

อัตราคนว่างงาน : 8.8 

เดนมาร์กเป็นประเทศท่ีเป็นรัฐสวัสดิการท่ีใช้โมเดล

สวัสดิการตามแบบของประเทศในกลุ่มสแกน-

ดิเนเวีย และนับเป็นประเทศท่ีเก็บภาษีแพงท่ีสุดใน

โลก มีการคอรัปช่ันน้อยท่ีสุด และมีต้นทุนการเร่ิมต้น

ธุรกิจท่ีต่ำา ประชาชนทุกคนจึงได้รับโอกาสในการ

เป็นผู้ประกอบการ และยังได้รับสวัสดิการทางสังคม

อย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล การเรียน

เป็นสังคมท่ีมีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน

น้อยท่ีสุดในสหภาพยุโรป 

เมืองหลวง : โคเปนเฮเกน ได้รับเลือกว่าเป็น

เมืองที่น่าอยู่ที่สุด

การปกครอง : ระบอบราชาธิปไตย โดยมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ภาษาราชการ : เดนิช

พื้นที่ : 42,915.7 ตร.กม.

ประชากร : 5,659,715 คน 

สกุลเงิน : โครนเดนมาร์ก 

กำาลังซื้อต่อคน : 44,325 $

อัตราคนว่างงาน : 6.4

Text : L. Anutra
Illustrator : Cupcake Boy
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03 Norway

04 Nether-
lands

05 Canada

06 Switzer-
land

Top 10 Countries for the best of world happiness

หน่ึงประเทศในกลุ่มนอร์ดิกที่ค่าครองชีพสูงเมื่อ

เทียบกับประเทศในกลุ่มยุโรปด้วยกัน นอร์เวย์จัด

เป็นรัฐสวัสดิการที่มีระบบสวัสดิการสังคมให้กับ

ประชาชนทุกคนทุกชนช้ัน มุ่งให้ประชาชนมีสภาวะ

การเงินที่ดี สุขภาพที่ดี และการศึกษาที่ดีอย่าง

เท่าเทียมกัน ภาษีท่ีเก็บจากคนมีรายได้ จะนำามา

จ่ายคืนให้ประชาชนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อป่วย ว่าง-

งาน เกษียณอายุ ไม่สามารถทำางานได้ เป็นต้น

เมืองหลวง : ออสโล

การปกครอง : ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ภาษาราชการ : นอร์เวย์

พื้นที่ : 385,178 ตร.กม.

ประชากร : 5,136,700 คน

สกุลเงิน : โครนนอร์เวย์

กำาลังซื้อต่อคน : 53,470 $

อัตราคนว่างงาน : 3.5 

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่เป็น

รัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งอันดับต้นๆ รองจากกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย และได้ชื่อว่าเป็นประเทศ

ที่คนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างกว้างขวาง ร้อยละ 

90 ของประชาชนชาวดัตช์รายงานว่า มีความ

พึงพอใจในการดำารงชีวิตท่ามกลางส่ิงต่างๆ รอบตัว

ในประเทศนี้

เมืองหลวง : อัมสเตอร์ดัม

การปกครอง : ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

และประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

ภาษาราชการ : ดัตช์

พื้นที่ : 41,543 ตร.กม.

ประชากร : 16,912,640 คน

สกุลเงิน : ยูโร

กำาลังซื้อต่อคน : 47,365 $

อัตราคนว่างงาน : 6.5 (2014) 

เป็นประเทศท่ีได้ช่ือว่าร่ำารวยท่ีสุดในโลก ดูจาก GDP 

ต่อหัว และในปี 2010 World Economic Forum จัด

ให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสูงท่ีสุดในโลก มีอาชญากรรมน้อย 

ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบและมีความสุข มีการคิดค้น

และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ มากมาย

เมืองหลวง : เบิร์น

การปกครอง : ประชาธิปไตยทางตรง สหพันธ์

สาธารณรัฐ

ภาษาราชการ : เยอรมัน และฝรั่งเศส

พื้นที่ : 41,285 ตร.กม.

ประชากร : 8,183,800 คน

สกุลเงิน : ฟรังก์สวิส

กำาลังซื้อต่อคน : 55,237 $

อัตราคนว่างงาน : 3.2 (2014)

เป็นประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่ากำาลังรุ่งเรืองใน

แถบทวีปอเมริกา และได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่ี 1 

ในแง่ท่ีประชาชนมีเสรีภาพสูงท่ีสุดในโลก แคนาดา

เป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีคาบเก่ียวถึง 6 ไทม์โซน

แต่มีความปลอดภัยและมาตรฐานการดำารงชีวิตสูง 

มีอัตราความเส่ียงในการก่อการร้ายต่ำา แคนาดามี

ระบบความมั่นคงทางสังคมที่ครอบคลุมโดยรัฐ-

บาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐรับผิดชอบ

เมืองหลวง : ออตโตวา

การปกครอง : สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้

รัฐธรรมนูญ

ภาษาราชการ : อังกฤษ และฝรั่งเศส

พื้นที่ : 9,984,670 ตร.กม.

ประชากร : 35,675,834 คน

สกุลเงิน : ดอลลาร์แคนาดา

กำาลังซื้อต่อคน : 43,146 $

อัตราคนว่างงาน : 6.7 (2014)
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07 Sweden

09 Australia

10 Ireland

08 New
Zealand

สวีเดนเป็นประเทศท่ีเปิดกว้างในด้านเสรีภาพของ

มนุษย์ มีอัตราความยากจนท่ีต่ำาท่ีสุดในโลก และ 

มีความเท่าเทียมมากท่ีสุดในแง่ของการกระจาย 

รายได้และสวัสดิการสังคม ซ่ึงเป็นภาพความสำาเร็จ

ของรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า ‘The Swedish 

Model’

เมืองหลวง : สตอกโฮล์ม

การปกครอง : ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา

ภาษาราชการ : สวีดิช

พ้ืนท่ี : 450,295 ตร.กม.

ประชากร : 9,747,355 คน

สกุลเงิน : โครนสวีเดน

กำาลังซ้ือต่อคน : 46,386 $

อัตราคนว่างงาน : 7.8 (2014)

Breathe More Air

ประเทศนิวซีแลนด์ได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม ประเทศน้ีถูกจัดอยู่ในลำาดับท่ี 2 ในแง่ของ

การมีธรรมาภิบาลท่ีดี การศึกษา และเสรีภาพส่วน

บุคคล เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย ผู้คนเป็น

มิตร นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ปราศจาก

มลพิษ และมีผลประกอบการสูง มีระบบตลาดที่

ทันสมัย มีความเจริญรุ่งเรือง

เมืองหลวง : เวลลิงตัน

การปกครอง : ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ภาษาราชการ : อังกฤษ และมาวรี

พ้ืนท่ี : 268,021 ตร.กม.

ประชากร : 4,570,038 คน

สกุลเงิน : โครนสวีเดน

กำาลังซ้ือต่อคน : 30,493 $

อัตราคนว่างงาน : 5.7 (2014)

ประเทศท่ีใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และได้ช่ือว่า

เป็นดินแดนท่ีผู้คนมีความสุข จากการมีระบบการ

ศึกษาท่ีดีเลิศ และข้ันตอนของระบบราชการเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความม่ังค่ังอันเกิดจาก

การค้าขายทรัพยากรธรรมชาติ คนกว่า 72% มี

งานทำา และอายุขัยเฉล่ียของประชากรยาวนานถึง 

82 ปี รัฐมีสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐานสำาหรับ

ประชาชน

เมืองหลวง : แคนเบอร์รา

การปกครอง : สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้

รัฐธรรมนูญ

ภาษาราชการ : อังกฤษ

พ้ืนท่ี : 7,692,024 ตร.กม.

ประชากร : 23,765,400 คน

สกุลเงิน : ดอลลาร์ออสเตรเลีย

กำาลังซ้ือต่อคน : 46,631 $

อัตราคนว่างงาน : 6.2 (2014)

จากการสำารวจในปี 2005 โดย The Economist 

Magazine ไอร์แลนด์ได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีน่าอยู่ 

ท่ีสุดในโลก ในแง่ของคุณภาพของการใช้ชีวิต เป็น

ประเทศเล็กๆ ท่ีประชาชนอ่านออกเขียนได้มากถึง

99% และมีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำา สังคมมี

ความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร สามารถใช้ชีวิตได้

อย่างสงบสุข 

เมืองหลวง : ดับลิน

การปกครอง : ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

ภาษาราชการ : ไอริช และอังกฤษ

พ้ืนท่ี : 84,421 ตร.กม.

ประชากร : 6,378,000 คน

สกุลเงิน : ยูโร

กำาลังซ้ือต่อคน : 50,503 $

อัตราคนว่างงาน : 10.9 (2014)

ท่ีมาข้อมูล
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Happi-
ness_Report
wikipedia ไทย/อังกฤษ แต่ละประเทศ
http://www.tradingeconomics.com
http://www.prachatai.com/
journal/2013/12/50503
http://www.in1guide.com/
index.php?topic=1057.0
http://news.voicetv.co.th/world/71024.html
http://denmark.dk/en/society/welfare/
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10 World Museums
that should be visited 
once in your lifetime

พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นแค่สถานที่เก็บงานศิลปะ แต่เป็นศูนย์รวมแรงบันดาลใจชั้นดี ที่รวมแนวทาง

การใช้ชีวิต วัฒนธรรม และวิธีคิดของคนในแต่ละเมืองไว้อย่างชัดเจน 

10 พิพิธภัณฑ์ที่หยิบยกมานี้ ‘มีดี’ ต่างกันไป ต้องลองไปสักครั้งจริงๆ

1. MoMA,
New York Museum 

of Modern Art

ณ ใจกลางเมืองแมนฮัตตัน โมมา มิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งโมเดิร์น 

อาร์ตท่ีรวมผลงานท่ีดีท่ีสุดของศิลปินท่ัวโลก ท้ังแนวโมเดิร์นอาร์ตและศิลปะ 

ร่วมสมัย โดยนำาเสนอทั้งงานในอดีตและปัจจุบัน ทั้งศิลปะทดลองของ

ศิลปินหน้าใหม่ และผลงานท่ีโด่งดังจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียง โดยจุดมุ่งหมาย

คือการทำาให้คนเข้าใจและมีความสุขกับงานศิลปะ และสร้างแรงบันดาลใจ 

ผ่านสื่อการนำาเสนอที่หลากหลาย แต่จับใจที่ไอเดีย

www.facebook.com/MuseumofModernArt

www.moma.org

02 Musée du
Louvre, Paris

Museum | Historical 
Place

พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของพิพิธภัณฑ์

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความสวยงามตั้งแต่ตัวโครงสร้างอาคาร

ที่เคยเป็นพระราชวัง ปัจจุบันจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่

ทรงคุณค่าระดับโลกมากกว่า 35,000 ช้ิน ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จน

ถึงศตวรรษที่ 19 รวมทั้งภาพเขียนรอยยิ้มลึกลับของโมนาลิซา วาดโดย 

เลโอนาร์โด ดาวินชี ที่ผู้คนจากทั่วโลกเข้าแถวรอชม

www.facebook.com/museedulouvre

www.louvre.fr/en /www.facebook.com/museedulouvre

Text : L. Anutra
Illustrator : Papa
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04 Musei Vaticani, 
Vatican

The Cultural
Heritage & Art

Museum
อีกหน่ึงพิพิธภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนความยิ่งใหญ่ของโรมและโรมันคาทอลิิก 

ก่อตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 

ภายในเต็มไปด้วยศิลปะทั้งแบบเฟสโก้หรือการเขียนสีบนปูนเปียก ภาพ 

เพนท์ ภาพพิมพ์บนสิ่งทอ ซึ่งล้วนเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับ 

โลก อาทิ  Raphael, Caravaggio รวมถึง Michelangelo ที่โชว์ฝีแปรง 

บนเพดานโบสถ์ไว้อย่างงดงาม สร้างความประทับใจให้คนมาแล้วทั่วโลก

www.facebook.com/pages/Vatican-Museums-Musei-Vaticani

/27148672146?sk=timeline

http://mv.vatican.va/3_EN/pages/MV_Home.html

05 Junibacken, 
Stockholm

Children’s Museum
พิพิธภัณฑ์เด็กที่คุณภาพไม่ใช่เด็กๆ เพราะเป็น 1 ใน 5 สถานที่ดึงดูด

คนจากทั่วโลกให้ต้องมาเที่ยวเมื่อมาเยือนสตอกโฮล์ม ด้วยเทคนิคแพรว-

พราวของ Story Train ที่หลังจากนั่งในโบกี้และเลือกภาษา เสียงคนเล่า

นิทานจะเริ่มเรื่องพร้อมกับเพลงประกอบ ในขณะที่โบกี้เคลื่อนพาเราลอย

ไปสู่โลกแห่งจินตนาการ ตัวละครโมเดลที่ถูกสร้างให้เป็นตัวละครที่อยู่

ในฉากอลังการ กลับมีชีวิตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

www.facebook.com/Junibacken

www.junibacken.se/lang/english

03 Studio Ghibli, 
Tokyo Animation 
Studio | Museum

Breathe More Air

สตูดิโอผลิตหนังแอนิเมชั่นวาดมือชั้นครูของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ Mitake ชาน 

เมืองโตเกียว โดยมีการ์ตูนดังอย่าง โตโตโร่ ของ Hayao Miyazaki ผู้

ก่อตั้ง มายืนต้อนรับแฟนพันธุ์แท้ที่หน้าสตูดิโอ ภายในจำาลองขั้นตอน

ผลิตหนังแอนนิเมชั่นอย่างมีชั้นเชิง มีวิธีอธิบายแบบน่ารัก เข้าใจง่าย แต่ 

บ่งบอกถึงความมานะ อดทน และใจรักในการทำางาน เพราะกว่าจะได้แต่ละ 

ภาพบนกระดาษที่เคลื่อนไหวอย่างน่าทึ่งบนจอภาพยนตร์ ไม่ง่ายเลยจริงๆ

www.facebook.com/FansOfStudioGhibli

www.ghibli-museum.jp/en/exhibition/
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06 Kiasma,
Helsinki

Museum of
Contemporary Art

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เน้นการจัดแสดงศิลปะ

ร่วมสมัย ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะในฟินแลนด์ ด้วยโครงสร้าง

ทางสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ภายในยังแบ่งสัดส่วนการจัดแสดงให้ล่ืนไหล 

ไปตามส่วนโค้งเว้าของอาคาร ศิลปะร่วมสมัยของที่นี่ครอบคลุมไปถึง

ละคร และการทำาเวิร์กช็อปร่วมกับศิลปิน 

www.facebook.com/KiasmaMuseum

www.kiasma.fi/en/

07 Centre Pompi-
dou, Paris Museum | 
Performance Venue 

| Movie Theatre
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ จอร์จ ปอมปิดู  ริเร่ิมโดยประธานาธิบดี 

จอร์จ ปอมปิดู เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โดดเด่นสะดุดตาในเรื่องสถาปัตยกรรมที่

เป็นโครงเหล็กและบันไดเลื่อน ที่ออกแบบให้อยู่นอกอาคาร กลายเป็น

สถานท่ีให้ผู้คนชมทัศนียภาพอันสวยงามของปารีส ในท่ีเดียวกันกับชมงาน

ศิลปะและการแสดงทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่

ที่เปิดให้ใช้บริการ

www.facebook.com/pompidoumetz

www.centrepompidou.fr/en

08 Tate Modern, 
London 

Modern Art
Gallery | Museum

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอินดัสเทรลที่ตั้งตระหง่านอยู่ ริมแม่น้ำาเทมส์

ใจกลางลอนดอน เทท โมเดิร์น คือเป้าหมายของศิลปินทั่วโลกที่อยาก

09 Museu Picas-
so, Barcelona

Museum & Gallery
พิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ่ท่ีบาเซลโลน่า จัดแสดงต้ังแต่ปี 1963 โดยรวบรวมผลงาน 

ของศิลปินชาวสแปนิชผู้นี้ ตั้งแต่ในช่วงต้นของการทำางาน ปีกัสโซ่เกิดและ 

เติบโตในบาร์เซลโลน่า ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำาคัญที่หล่อหลอมความเป็น

ไปของผลงาน และความเป็นปีกัสโซในเวลาต่อมา โดยมิวเซียมได้จัดแสดง

ผลงานกว่า 4,200 ช้ิน รวมถึงช้ินท่ีหาชมยาก ในอาคารสไตล์ Catalan civic 

gothic 

www.facebook.com/MuseuPicassoBarcelona

www.museupicasso.bcn.cat/en/

10 Rijksmuseum, 
Amsterdam

History Museum | 
Art Gallery

เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมของตัวอาคารเอง ซ่ึงปิดซ่อมแซม

ไปกว่า 10 ปี โดยยังอนุรักษ์โครงสร้างดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี ตัวสถาปัตย-

กรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นผลงานศิลปะขั้นเทพ ที่ภายในยังอัดแนน่ 

ไปด้วยผลงานศิลปะจากทั่วโลกที่นำามาจัดแสดง พร้อมคำาอธิบายผ่าน

ออดิโอเพื่อความเข้าใจประวัติผลงานศิลปะแต่ละชิ้น นอกจากนั้นยังมี

ห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในเนเธอร์แลนอยู่ที่นี่ด้วย

www.facebook.com/rijksmuseum

www.rijksmuseum.nl/en

นำาผลงานของตัวเองมาแสดง เพ่ือบอกเล่าไอเดียและทักษะ ในขณะเดียวกัน

ก็เป็นจุดหมายของผู้ชมท่ัวโลก ท่ีกำาลังมองหาไอเดียใหม่ๆ และแรงบันดาลใจ

ดีๆ ทั้ง Installation Art ภาพวาด ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และ

ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างหมุนเวียนเข้ามาจัดแสดงผลงาน

www.facebook.com/tategallery

www.tate.org.uk
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มีจักรยานคู่ใจ สำาหรับการเดินทางระยะใกล้

ไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์ ไม่ต้องสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ให้ยุ่งยาก แถมเปลือง

น้ำามัน ได้เวลาลงทุนซ้ือจักรยานดีๆ ไว้ท่ีบ้านสักคันแล้วแต่งต้ังให้เป็นจักรยาน

ส่วนรวมของครอบครัว เป็นทางเลือกให้คนที่บ้านได้ปั่นไปทำาธุระใกล้บ้าน 

ซื้อของแถวบ้าน หรือกระทั่งปั่นไปออกกำาลังกาย ถือเป็นกิจกรรมน้ำาดีที่

ได้เหงื่อ ได้สุขภาพ และได้ประหยัดทั้งเวลาและค่าน้ำามันอีกด้วย

สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านด้วยผักสวนครัว 

คิดอยากทำาต้มยำา ก็แค่เด็ดใบมะกรูด เด็ดพริกในกระถาง อยากผัดกะเพรา

ก็ถือมีดไปตัดใบในกระถางตรงระเบียงบ้าน ต่อให้มีระเบียงเล็กๆ 1*1

เมตร หรือโรงรถรกร้าง คุณก็สามารถเนรมิตพื้นที่สีเขียวในบ้านตัวเองได้

อย่างไม่ยากเย็น การปลูกอาหารจากผักสวนครัวท่ีเราปลูกเองน้ัน นอกจาก

จะน่าภูมิใจกับผักแบบ Home-Grown แล้ว ยังมั่นใจได้ว่าปลอดสารพิษ 

ปลอดสารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ หากไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ลองเข้าไปดู

ไอเดียปลูกผักสำาหรับคนเมือง พร้อมคลาสเวิร์กช็อปได้ที่ 

www.facebook.com/uncleree.farm

Easy Ways of
Saving Energy

(and Money too) 

ใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก เราเริ่มได้

ท่ามกลางสังคมเมืองใหญ่ที่ทุกวินาทีคือการมุ่งไปข้างหน้า แข่งขัน ดิ้นรน 

และบริโภค บางคร้ังเราเองก็อาจหลงลืมไปว่า ตัวเราเป็นฝ่าย ‘ใช้จ่าย’ และ 

‘บริโภค’ ทุกๆ นาที ไม่เว้นแม้แต่การใช้พลังงาน

ตื่นเช้ามา เราก็เริ่มต้นใช้พลังงานด้วยการเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์ค้างคืน

เอาไว้ เดินเข้าห้องน้ำาอาบน้ำา แต่แอร์ในห้องนอนยังเดินเครื่องทำางานเต็ม

ที่ เสียบหม้อต้มกาแฟ พลางเปิดทีวีระหว่างอัพเดตข่าวสารก็พลางขอเช็ก

ข้อความจากสมาร์ทโฟนอีกนิด หรือแม้แต่แค่ก้าวออกจากบ้าน เราก็ต้อง

จ่ายให้กับการใช้พลังงานอีกหลากหลายรูปแบบโดยที่ไม่รู้ตัว 

ลองหลับตาและคิดชัทดาวน์พฤติกรรมฟุ่มเฟือยทางพลังงาน ปิดทุกอย่าง

ดูบ้าง ไม่ใช้ ‘ฟุ่มเฟือย’ ให้ใช้ ‘เท่าที่จำาเป็น’ แล้วคุณจะพบว่า คุณเอง

ก็มีส่วนทำาให้สังคมนี้ ‘เย็น’ ขึ้นกว่าเดิมได้ 

หันมาดริปกาแฟเองที่บ้าน 

รู้ไหมว่าแค่ลองเปล่ียนพฤติกรรมชงกาแฟท่ีบ้านเอง คุณก็สามารถประหยัด 

ได้ท้ังเงินและประหยัดท้ังพลังงาน การดริปกาแฟ คือการหวนกลับมาร่ืนรมย์ 

ในรสชาติของเคร่ืองด่ืมแบบอนาล็อก เพียงหาซ้ือเคร่ืองบดเมล็ดกาแฟแบบ 

มือหมุน เทน้ำาร้อนผ่านถ้วยกรอง เลือกกาต้มน้ำาร้อนแบบตั้งเตา เท่านี้คุณ

ก็จะได้กาแฟแก้วโปรดโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กต้มน้ำาร้อน หรือเปิดสวิตช์

เครื่องทำากาแฟสดแต่อย่างใด รู้ไหมว่า เจ้ากาต้มน้ำาร้อนนั้น กินไฟถึง 670 

วัตต์ แถมการดริปกาแฟ ถือเป็นช่วงเวลาละเมียดละไมส่วนตัว ช่วงเวลา

แสนสุขในยามเช้า ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ราดน้ำาร้อนผ่านถ้วยกรองพลาง

ฮัมเพลงในลำาคอ 

Sustain the Future
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Easy Ways of Saving Energy (and Money too) 

หันมาใส่ผ้าฝ้าย

แบรนด์ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ สมัยน้ีออกแบบได้อย่างน่ารักน่าใช้ ลองแมตช์กับยีนส์ 

ตัวเก่งดีๆ รับรองว่ามีเก๋มีเกิดแน่นอน อีกทั้งยังมีเนื้อผ้าบางเบาคลายร้อน 

ดูดซับความชื้นได้ดี ใส่สบายแบบไม่ต้องกลัวยับ ดูแลทำาความสะอาดก็

ง่าย ช่วยประหยัดไฟและประหยัดเวลาจากการรีดผ้าเพิ่มขึ้นได้อีกนะ 

แต่งบ้านโทนสีขาวให้บ้านดูสว่าง 

ทาผนังบ้านด้วยสีขาว หรือสีในโทนอ่อนอย่างสีครีม หรือสีเบจ จะทำาให้

บ้านดูโล่ง โปร่งสบาย ชนิดที่แทบไม่ต้องเปิดหลอดไฟสักดวงในยาม

กลางวัน ถ้าคุณชอบสีขาวเป็นทุนแล้วล่ะก็ ลองหามุมโปรด เช่น มุม

ทำางาน มุมอ่านหนังสือ จัดแจงทาสีขาวเรียบๆ ซะ มุมโปรดของคุณก็จะ

สว่างแบบไม่ง้อฟลูออเรสเซนต์เลยล่ะ 

ลองอันปลั๊กกันสัก 24 ชั่วโมงดูไหม 

เลือกหน่ึงวันในหน่ึงสัปดาห์ อาจเป็นวันท่ีจำาง่าย เช่น วันเกิดคุณ ต้ังกฎเล็กๆ

ให้ตัวเองสักหน่อยแล้วเรียกวันนั้นว่า Unplug Day ออกไปทำากิจกรรมที่

ไม่พึ่งพาเทคโนโลยี ใช้พลังงานอย่างจำากัด และเท่าที่จำาเป็นดู เลือกโหมด

ที่สบายๆ เข้ากับตัวเอง อย่าตึงหรือหย่อนจนเกินไป เพราะอะไรที่ทำาแล้ว

รู้สึกสบายกายสบายใจถึงจะอยู่กับเราได้นาน 

Text : Miss Fuchsia
Illustrator : Jeedchu

29



New Definition
of Investment

ต่อกันมาว่า ‘ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง’ ก็ทำาให้เกิดคำาถาม 

ตามมาว่า แล้วแนวโน้มการลงทุนประเภทไหนจึงจะดีและ

เหมาะสม ซึ่งนาทีนี้ก็มีคำาตอบเรียบร้อยแล้วจากผู้เช่ียวชาญ

ด้านการลงทุน นักเขียนเบสต์เซลเลอร์เจ้าของงานชุด ‘แกะรอย

หยักสมอง’ และท่ีปรึกษาการลงทุนบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง 

แพท-ภาววิทย์ กลิ่นประทุม   

จากยุคสร้างหนี้สู่ยุครัดเข็มขัด   

ถ้าพูดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ตอนน้ีเราอยู่ในช่วง 

Deleverage (ภาวะรัดเข็มขัด) คือคนต้องการลดหนี้ สืบ-

เน่ืองมาจากคนสร้างหน้ีเยอะเกินไปแล้วตอนเศรษฐกิจดี และ

เรายังอยู่ในยุคเก่า ยุคอุตสาหกรรม คนกู้เงินมาลงทุน ขยาย 

โรงงาน ขยายธุรกิจ สร้างหน้ีไปเร่ือยๆ จนวันน้ีมันเกินความ 

ต้องการของคน มาถึงจุดท่ีทำาไปแล้วไม่คุ้ม พอมันไม่คุ้มก็ต้อง 

ลดหน้ี ตอนนี้พอสถานการณ์พลิก เราก็ต้องเริ่มปรับตัวแล้ว 

 
การเข้ามาสู่ยุค Deleverage นี้จะเป็นต่อไปอีกนาน ดังนั้น

เร่ืองของดอกเบ้ีย เงินฝากออมทรัพย์คงจะเพิ่มขึ้นยาก ยุคนี้

จึงเป็นยุคท่ีต้องเอาเงินวางไว้ในสินทรัพย์ (Asset) เพราะพอ 

ดอกเบ้ียไม่มี ส่ิงท่ีจะรักษามูลค่าในตัวของมันได้ก็มีแต่ Asset 

เท่านั้น แต่ปัญหาก็คือราคาของ Asset มันจะแกว่ง ดังน้ัน 

หลักการคือเราต้องมองหาการลงทุนระยะยาว สิ่งสำาคัญคือ

เรามีพอร์ตท่ีลงทุนระยะยาวหรือเปล่า แล้วพอร์ตน้ีก็ควรสร้าง 

กระแสเงินสดกลับมาได้ด้วย  

นิยามใหม่ของคำาว่า ‘การลงทุนที่ดี’

สำาหรับยุคนี้คุณต้องเริ่มตั้งแต่ Define คำาว่า ‘การลงทุน

ที่ดี’ ทำาความเข้าใจเสียใหม่ อย่างเมื่อก่อนการลงทุนคือ

การเก็งกำาไร ซื้อที่ดินเก็บไว้ ยังไงก็ราคาข้ึนแน่ๆ แต่เด๋ียวน้ี 

ไม่ใช่ การลงทุนที่ดีในสภาวะแบบนี้ ควรเป็นการลงทุนที่จะ

สร้างแคชโฟลว์ (Cash Flow) หรือกระแสเงินสดได้ คือ

ระหว่างการลงทุนควรหรือถือส่ิงน้ันอยู่ ควรจะได้ผลตอบแทน  

ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับยุคนี้ นั่นคือการมองหา 

Income ท่ีเกิดจากการลงทุน ลงทุนไปในอะไรก็ตาม ควรจะ

มีเงินปันผลออกมา มันเป็นแนวโน้มท่ีผมว่าจะอยู่ยาวต่อเน่ือง 

ไปถึงอีก 10 ปีข้างหน้าเลย 

ยกตัวอย่างในตลาดหุ้น ก็มีหุ้นเยอะแยะที่เป็นการเอาเงินมาวางไว้ โดยไม่

ต้องสนใจว่ามันจะขึ้นหรือลงเท่าไร แต่ทุกปีคุณได้เงินปันผลกลับมา อันน้ี

  

ในช่วงระยะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่อปีลดระดับลงอีกชนิด

แทบไม่รู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงแบบน้ี  การมองหาลู่ทางโยกย้ายเงินออมออก 

มาลงทุนเพ่ือให้ยอดเงินงอกเงยได้มากกว่า จึงดูจะเป็นทางเลือกท่ีหลายคน

หันมาเห็นความสำาคัญมากขึ้น แต่ด้วยประโยคความเชื่อที่ถูกตอกย้ำา 

Make Every Baht Worthy

“ถ้ามาสเตอร์คำาว่า Asset ได้
รวยทุกคน”
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คือการลงทุนท่ีดี หรือถ้าเป็นพร็อพเพอร์ต้ี (Property) ก็ต้องเป็นพร็อพเพอร์ตี้ 

ที่ Generate รายได้ เช่น มีคอนโดฯ ที่อยู่ติดรถไฟฟ้าหรือติดโรงเรียน 

ยังไงก็ปล่อยเช่าได้ หรือมีคนซื้อตลอด  

ทั้งนี้ทั้งนั้น การลงทุนแบ่งเป็น 2 แบบ คือเก็งกำาไร หรือลงทุน อย่างใน

ตลาดหุ้นก็แบ่งสองส่วน การลงทุนก็คือเอาเงินไปวาง เหมือนออมในหุ้น

น่ะ ซื้อแล้วถือให้นาน ให้รวย อีกแบบหนึ่งที่คน 99% เข้าไป คือเข้าไป

เทรด เก็งกำาไร ซ่ึงการเก็งกำาไรน่ีเป็นคนละเร่ืองกับการลงทุน การเก็งกำาไร

คือการเข้าไปหาจังหวะระหว่างส่วนต่างของราคา

วันน้ีปัญหาของโลกการลงทุนมักสับสนระหว่างการนิยามส่ิงเหล่าน้ี การเก็ง

กำาไรกับการลงทุนในสินทรัพย์ ไม่เหมือนกัน บางคนบอกว่าเป็นนักลงทุน 

แต่เข้าไปซื้อขายรายวัน อันนี้ไม่เรียกนักลงทุนละ คุณคือนักเก็งกำาไร

คำาแนะนำาจากกูรู... ลงทุนหรือเก็งกำาไร 

ผมว่าอยู่ท่ีความถนัดของเราด้วยว่าเป็นแนวไหน ซ่ึงการเก็งกำาไรน้ันไม่เหมาะ 

กับมนุษย์เงินเดือน  ส่ิงท่ีเหมาะมากกว่าคือการลงทุน เพราะมนุษย์เงินเดือน 

มีงานประจำาอยู่แล้ว ฉะนั้นเวลาเราแบ่งเงินเราไปให้เงินทำางาน เราควรใช้

วิธีเอาเงินไปวางเฉยๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้เงินเติบโตขึ้น ไม่ใช่เข้าไปเก็ง

กำาไร เปรียบเหมือนคุณไปอยู่ในตลาดท่ีมีคนหน่ึงท่ีเขาต้ังใจทำาทุกวันอย่าง

เป็นมืออาชีพ ขณะที่เราเป็นมือสมัครเล่น เข้าไปยังไงก็แพ้ ดังนั้นถ้าเป็น

มนุษย์เงินเดือน คุณต้องลงทุนระยะยาว ซึ่งทุกวันนี้มี Asset เยอะมากให้

นำาเงินไปลง อย่างเช่นเมื่อก่อนไม่มี Property Fund เดี๋ยวนี้มีแล้ว หรือ

อย่างพวก Lead พูดง่ายๆ ว่า เสี่ยงน้อยกว่าหุ้น แต่ดีกว่าซื้อตราสารหนี้

สามารถวางเงินไว้ยาวๆ ได้เลย 10 ปี ปีหนึ่งได้กลับมา 7-8% แต่ประเด็น

ตอนน้ีคือผู้ลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ถามว่าใครลงทุนในบริษัทพวกน้ี 

บ้าง ก็เช่น บริษัทประกัน ชอบมาก เพราะผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแล้วความ

เสี่ยงน้อย ผู้ซื้อรายย่อยมักเอาเงินไปจ่ายประกัน ซึ่งหากเราเอาเงินไปวาง

ในกองทุนเองจะทำารายได้มากกว่า ไม่ต้องโดนหักค่าคอมมิสช่ันจากการ

ทำาประกัน   

จัดอันดับ Asset ที่ควรค่าน่าลงทุนในปีนี้

ผมว่ากระจายการลงทุนไปดีกว่าครับ แต่ถ้าให้มองวันนี้ที่โดดเด่นสุดก็น่า

จะเป็นหุ้น หรืออะไรเกี่ยวกับหุ้น เช่น Property Fund ตัว Lead หรืออะไร

ของพวกนี้ เราก็สามารถซื้อได้ แต่พอบอกว่าเล่นหุ้น คนส่วนใหญ่จะไป

มองถึงภาพหุ้นปั่น ซึ่งหุ้นปั่นคือหุ้นประมาณ 80% พวกนั้นเล่นไปก็เจ๊ง 

แต่ถ้าเราต้องมองหุ้นท่ีน่าเล่น ตัวท่ีโดดเด่นจริงๆ อย่างหุ้น ปตท. คือขอให้ 

ลงทุนในอะไรท่ีมันเป็นกองทุนหลัก และราคาไม่แพง พวกน้ีคือส่ิงท่ีน่าลงทุน 

ระยะยาว

ทริคจับตาหุ้นเด็ดจากกูรูหุ้น

หลักการจริงๆ เราแค่รู้ว่าเกมมันคืออะไร อย่างผมสอนเร่ือง Money Game  

ส่ิงท่ีควรต้องรู้คือการท่ีจะทำากำาไรในตลาดหุ้น คุณต้องซ้ือพร้อมเจ้าและขาย 

พร้อมเจ้า ถามว่าข่าวดีในตลาดน่ะ ใครปล่อยข่าว ข่าวดีแปลว่าเจ้าอยาก

ขายหุ้นน่ะสิ เพราะถ้าหุ้นดีจะมาบอกทำาไม คำาถามคือเวลาไหนที่เจ้าซื้อ 

เวลาที่เจ้าซื้อคือมีข่าวร้าย และรายย่อยจะรีบขาย ฉะนั้น ทำายังไงเราถึง

สามารถซื้อในข่าวร้ายได้ ก็ต้องมีความรู้ อ่านงบฯ การเงินเป็น ดูกราฟ

เป็น เราก็จะสามารถซื้อพร้อมเจ้าได้  

ยกตัวอย่าง วันนี้หุ้นพลังงานตกเละเทะเลย แต่บริษัทกำาไรเป็นหมื่นล้าน 

"การลงทุนที่ดีในสภาวะแบบนี้ ควรจะสร้าง

แคชโฟลว์ได้ คือระหว่างการลงทุนเราควรได้

ผลตอบแทน"  

New Definition of Investment

Text : Sasitorn
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“สิ่งที่ควรต้องรู้คือ

การที่จะทำากำาไรในตลาดหุ้น

คุณต้องซื้อพร้อมเจ้า

และขายพร้อมเจ้า” 

รายย่อยขายกันกระจาย ผมถามว่าใครโง่ซื้อ ถ้าไม่ใช่เจ้าของ (หัวเราะ) 

หรือรายใหญ่ เพราะเขามีข้อมูลเพียงพอว่าไม่เจ๊งหรอก แต่เจ้ามีพันล้าน 

ผมมีล้านนึง ผมก็เล่นแค่ล้านนึง แค่เราเข้าใจเกมเขา เพราะฉะนั้น หุ้น

น่าลงทุนในตอนนี้ก็เป็นพวกตัวบลูชิพที่มีข่าวร้าย แต่การเงินยังดี พวกนี้

น่าลงทุนหมด อย่างพวกกลุ่มพลังงานดั้งเดิม น้ำามัน ถ่านหิน หรือ Com-

modity พวกโภคภัณฑ์ 

ทุกการลงทุน จำาเป็นต้องศึกษาและหาข้อมูล 

สมัยก่อนการลงทุนมักถูกมองเป็นเร่ืองของนักไฟแนนซ์ แต่ท่ีจริงการลงทุน 

เป็นของทุกคน ถ้าเรามีความรู้แล้ว การลงทุนจริงๆ มันง่าย อย่างถ้าจะ

ลงทุนสำาหรับหุ้น ที่จริงสักปีสองปีแรกต้องทุ่มให้กับการศึกษาในตลาดหุ้น

ก่อน ตอนนี้เท่าที่เราเห็นเริ่มมีคอร์สสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้ว 

อย่าง Stock2morrow และคอร์สสัมมนาต่างๆ

ในคอร์สของผม เราสอน 3 เรื่อง หนึ่งคือเรื่องมายด์เซต (Mindset) ทำาไม

คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำาเร็จ และทำายังไงถึงจะประสบความสำาเร็จ 

เราบอกวิธีปรับกระบวนความคิดในตลาดหุ้น อันท่ี 2 เร่ือง Fundamental 

เราสอนคุณอ่านงบฯ แต่เป็นในเชิงการนำาไปใช้นะ และสุดท้ายคือการอ่าน 

กราฟ กราฟคือจังหวะของการลงทุน กราฟจะเป็นตัวบอก เพราะส่วนใหญ่ 

เวลาหุ้นถูกลงนี่ ส่วนใหญ่มันจะถูกต่อไปอีก หุ้นที่ถูกเพราะมันอยู่ในข่าว

ร้าย คนเขาขายกัน มันจึงถูก ฉะนั้นไม่ใช่ถูกแล้ววิ่งเข้าไปซื้อเลย ต้องดู

เทคนิคด้วยว่ามันถูกสุดแล้วหรือยัง ไม่ลงอีกแล้วใช่มั้ย แล้วขึ้นหรือยัง ถ้า

เริ่มขึ้นแล้ว ซื้อได้เลย ต้องเรียนรู้จังหวะในการเข้าซื้อด้วย 

แม้แต่หนังสือเล่มหนึ่งของผมที่เขียนไว้ ‘ออมในหุ้น’ หลักการคือเอาเงิน

ไปวางในหุ้น แล้วถือให้นานที่สุด ผมใช้คำาว่า “ทนรวย” ยกตัวอย่างถ้า

คุณถือหุ้นเซ็นทรัล 14 ปีที่ผ่านมา ทายสิว่ามันจะเพิ่มขึ้นกี่เท่า 150 เท่า

นะครับ แบบไม่รวมเงินปันผล แต่คำาถามคือทำาไมคนส่วนใหญ่ไม่รวยจาก 

หุ้น เพราะคนถือไม่นานพอไง  ลองไปถามสิมีใครกล้าถือหุ้นเกินสามเดือน 

บ้าง มีแต่คุณธนินทร์ มีแต่คุณเจริญ มีแต่โสภณพนิช มีแต่ล่ำาซำา เพราะ

พวกนี้คือเจ้าของ แต่ที่รายย่อยทำาไม่ได้ เพราะมายด์เซตคุณไม่ได้ 

  
แก่นของยุคนี้คือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคำาว่า Asset ซึ่งเป็น Key Success 

Factor ที่แบ่งระหว่างคนรวยกับคนจน คนรวยเข้าใจอย่างดีลึกซึ้ง และ

รู้ด้วยว่าเงินก้อนนี้ต้องแบ่งสำาหรับ Asset นี้ ขณะที่คนจนวางเงินไว้ใน

ธนาคาร แต่คนรวยวางเงินไว้ใน Asset คนรวยเขาก็ทำางานของเขาไป แล้ว 

เขาก็รวยจากการถือ Asset ท่ีเพ่ิมมูลค่า ไม่ได้รวยจากรายได้ แล้วเขาสอน 

ลูกหลานก็สอนอย่างนี้ ขณะที่คนจนสอนลูกหลานว่าอย่าไปเล่นหุ้นนะ

มันเสี่ยง 

สมัยก่อนคนเล่นหุ้นคือไม่มีความรู้เลย โบรกเกอร์เชียร์อันไหน ก็ซื้อตาม 

พอเจ๊งแล้วสาปส่ง แต่คนเด๋ียวน้ีเข้าไปด้วยเงินนิดเดียว แถมเจ๊งแล้วไม่เลิก 

เพราะเขาเรียนรู้ไงว่าจะไม่ทำาแบบเดิม มันเหมือนคุณข่ีจักรยาน ล้มแล้วลุก 

ข้ึนมา แล้วข่ีต่อ แล้วเขาก็จะข่ีเป็น น่ีคือคนรุ่นใหม่ ซ่ึงผมคิดว่าคนเหล่าน้ี 

แหละจะเปลี่ยนประเทศ 

สิ่งที่อยากบอกต่อ...เกี่ยวกับการลงทุน

ผมอยากให้ศึกษาคำาว่า Asset ให้แตก เพราะถ้าเรามาสเตอร์คำาว่า Asset 

ได้นะ รวยทุกคน อย่าง ‘บอย ท่าพระจันทร์’ มาสเตอร์พระเคร่ือง เขารวย 

มากในตลาดพระเครื่อง เพราะพระเครื่องก็เป็น Asset บางคนเก่งด้าน

สะสมนาฬิกาเป็น Asset ก็รวย คือ Asset มีอยู่เยอะ พูดง่ายๆ ว่าถ้าคุณ

เข้าใจความหมายของ Asset คุณรวย แล้วก็ต้องเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราจับ

จริงๆ 

มองแนวโน้มเศรษฐกิจเมืองไทย  

ผมว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมาก กำาลังถึงจุดพลิกที่เป็น Turning Point นะ

จากยุคหิน ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ตอนน้ีเป็นยุคข้อมูล แต่คนไม่เคย

ทำาความเข้าใจว่ายุคข้อมูลคืออะไร บางคนยังอยู่ในยุคอุตสาหกรรมอยู่เลย 

ซ่ึงเด๋ียวน้ีไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมแล้ว ค่ายรถขายไม่ได้เพราะอะไร เพราะรถ

มันไม่ตอบโจทย์ เราต้องมานั่งดูว่าอะไรเกิดขึ้น คุณต้องเริ่มมองใหม่ละ 

ต้อง เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เขาบริโภคอะไร ซึ่งอีก 10 ปีข้างหน้ามันอยู่ที่

ว่าคนเหล่าน้ีเขาทำาได้หรือเปล่า ตอนน้ีมันอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของประเทศ

มากๆ เลย    

Make Every Baht Worthy

“คนจนวางเงินไว้ในธนาคาร 

แต่คนรวยวางเงินไว้ใน Asset 

คนรวยเขาก็ทำางานของเขาไป 

แล้วเขาก็รวยจากการถือ Asset 

ที่เพิ่มมูลค่า ไม่ได้รวยจากรายได้”
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ชื่อ-สกุล : ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

งาน : ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง / 

นักลงทุน  / นักเขียน 

ผลงาน : 

• หนังสือ แกะรอยหยักสมอง ชุด ฟรีด้อมเทรดเดอร์

คลินิกหุ้นมือใหม่ ดีที่สุดในจุดที่ยืน และ แกะรอยหยักชีวิต Filter ความคิด

• เจ้าของผลงาน Thailand Blog Awards ‘Business Blog’

ปี 2011 & 2012

• ผู้จัดรายการ ‘แกะรอยหุ้น’ ช่อง Money Channel 

และช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี

• นักลงทุนต้นแบบ ประจำารายการ ‘มือใหม่’ ของ Money Channel

• หนึ่งในแกนนำาและวิทยากรหลักของ Stock2morrow 

• วิทยากรรับเชิญ ‘เรื่องการลงทุน’ จากองค์กรชั้นนำา และสื่อต่างๆ 

• วิทยากรโครงการ ทายาทธุรกิจ และ SIP ของธนาคารกรุงเทพ 

• ร่วมตั้งโครงการ The Stock Master ‘First Thailand Trading Reality’ 

กับ หลักทรัพย์บัวหลวง -- เงินจริง ของจริง ทางช่อง Money Channel

เพื่อยกระดับความรู้นักลงทุนไทย

ติดตามกูรู :  www.pawawit.com  หรือ www.facebook.com/

pawawitstockcomment

New Definition of Investment
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Live with Style

เราชวนคุณไปรู้จัก 5 หนุ่ม 1 หญิงสาว หกคน 

หกอาชีพ ที ่เปี ่ยมไปด้วย Sense of Style อัน

แตกต่าง หากแต่เขาเหล่านี้มีความเชื่อตรงกันว่า 

สิ่งที่เลือกซื้อ สิ่งที่เลือกสวมใส่ ล้วนสะท้อนบอก

ถึงตัวตนของเรา ไม่มากก็น้อย

ติดตามข่าวอัพเดตเกี่ยวกับแฟชั่นทาง... 

Instagram เอาไว้คอยติดตามแฟช่ันเทรนด์ Look-

book ใหม่ๆ หรือคอลเลกชั่นใหม่ของแบรนด์

ท่ีเราชอบ จะ Follow ไว้อยู่เร่ือยๆ แล้วก็ชอบเข้า

PINTEREST ไปส่องดูสไตล์การมิกซ์แอนด์แมตช์ 

และดูแพทเทิร์นเสื้อผ้าเจ๋งๆ บางทีจะเอาไปเป็น 

เรฟเฟอร์เรนซ์ให้ช่างเสื้อประจำาตัดให้บ้าง

ที่ช้อปปิ้งที่โปรด 

สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์

แฟชั่นไอเท็มที่เห็นทีไร อดใจไม่ซื้อไม่ได้สักที

กระเป๋าโท้ทหรือพวกถุงผ้า แล้วก็เครื่องประดับ

อย่างแหวน และข้อมือ

Asadayut
Lomthong

อัษฎายุธ ล้อมทอง

สไตล์การแต่งตัวในแบบคุณ

เน้นเสื้อผ้าที่มีแพทเทิร์น คลุมโทนสีขาว เทา ดำา

น้ำาเงิน ไม่เน้นลวดลาย ส่วนใหญ่มักเป็นเส้ือโอเวอร์

ไซส์ หลวมและใส่สบาย รองเท้าจะเน้นพวกรองเท้า

กีฬาที่แมตช์เข้ากับกระเป๋าโท้ท (tote bag) มี

เครื่องประดับตามข้อมือ และแหวน

แฟชั่นแบรนด์โปรด 

ของไทยชอบ WWA กับ GREYHOUND ส่วน

แบรนด์นอก ชอบ COS, A.P.C., MMM Mai-

son Mar tin Margiela, NIKE และ ADIDAS 

Original

เคล็ดลับในการเลือกซื้อของ

ก่อนตัดสินใจซื้ออะไร ต้องดูว่าของที่เราซื้อมา

ใหม่จะสามารถนำามามิกซ์แอนด์แมตช์ให้เข้ากับ

ของที่เรามีอยู่เดิมได้ไหม

จะออกจากบ้านอย่างไม่มั่นใจ ถ้าไม่ได้ใส่...

นาฬิกาและเครื่องประดับข้อมือ

แฟชั่นเทรนด์ไหนที่เข้ากับสไตล์คุณ

โอเวอร์ไซส์ลุค 

สำาหรับคุณ แฟชั่นคือ...

ส่ิงท่ีทุกคนเลือกเสพ เพ่ือสะท้อนความเป็นตัวตน

Account Director /
Interior Stylist
Instagram

@bewlomthong 

Text :  Sarita
Illustrator : PapaWhat

Style is
Yours?
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What style is yours?

Apiradee
Taveesap 

อภิรดี ทวีทรัพย์

Marketing
Communication 

Instagram
@pattpattpattie

สไตล์การแต่งตัวในแบบคุณ

เป็นคนไม่มีสไตล์ที่แน่นอน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ

สถานท่ีท่ีต้องไป กิจกรรมท่ีต้องทำาในวันน้ัน แล้ว 

ก็แต่งตามอารมณ์ แต่ส่วนใหญ่จะแต่งเป็นฟอร์ม 

ไม่ชอบย้วยๆ

สไตล์ไอคอน 

Pharrell Williams

แฟชั่นแบรนด์โปรด 

Celine และ Vickteerut 

ติดตามข่าวอัพเดตเกี่ยวกับแฟชั่นทาง... 

Instagram กับเว็บไซต์

www.net-a-porter.com

ที่ช้อปปิ้งที่โปรด 

ไม่มีที่ประจำา เจออะไรถูกใจก็ซื้อเลยค่ะ

แฟชั่นไอเท็มที่เห็นทีไร อดใจไม่ซื้อไม่ได้สักที 

ทุกอย่างเลย ถ้าชอบชิ้นไหน ต้องซื้อเลย 

จะออกจากบ้านอย่างไม่มั่นใจ ถ้าไม่ได้ใส่...

นาฬิกา

สำาหรับคุณ แฟชั่นคือ...

ทุกๆ อย่าง ทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว 
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Ekameth 
Wipvasutti

เอกเมธ วิภวศุทธิ์ 

Live with Style

สไตล์การแต่งตัวในแบบคุณ

น่าจะมิกซ์แอนด์แมตช์นะ

แฟชั่นแบรนด์โปรด  

Southern Field Industries, MUJI, Uniqlo, Beton

Cire, Homespun คือบางอย่างก็มีใช้เอง และ

บางอย่างไม่ได้ซื้อไว้ แต่ชื่นชอบสินค้าของเขา

ติดตามข่าวอัพเดตเกี่ยวกับแฟชั่นทาง... 

ร้าน ONION เอกมัย และรูปภาพตามโซเซียล

มีเดียทั่วไป 

ที่ช้อปปิ้งที่โปรด 

ร้าน ONION เอกมัย JJ Green และสวนจตุจักร 

แฟชั่นไอเท็มที่เห็นทีไร อดใจไม่ซื้อไม่ได้สักที 

อดใจไม่อยู่สักอย่าง มีแต่เงินที่ถืออยู่คอยเตือน

สติเรา

เคล็ดลับในการเลือกซื้อของ

แค่ซื้อของให้ดูเช่ือมโยงกับเสื้อผ้าช้ินอ่ืนที่มีอยู่

แล้วก็พอ ก็ซื้อตามรสนิยมส่วนตัวแหละครับ

จะออกจากบ้านอย่างไม่มั่นใจ ถ้าไม่ได้ใส่...

จะออกจากบ้านต่อเม่ือ เรารู้สึกแต่งตัวได้เหมาะ-

สมกับวันน้ันแล้ว เช่น บางวันผมจะออกกำาลังกาย

ช่วงเย็น ผมจะแต่งง่ายๆ เพื่อจะได้เปลี่ยนชุดให้

ง่ายที่สุด หรือบางวันก็แต่งตัวดีบ้าง คุมโทนสี

บ้าง สลับๆ ไป

พักนี้ชอบใส่...

เสื้อเชิ้ตคอจีน (Mandarin) อย่างตัวโปรดก็เป็น

เนื้อผ้า Sanforized สีน้ ำาเงิน ใส่คลุมเป็นเสื้อ

นอกได้ด้วย 

เจ้าของโรงคั่ว
และร้านกาแฟ

BRAVE ROASTERS
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 Tanatuch
Kitiwanwanich

ธนธัช กิติวรรณวนิช

ขายของออนไลน์

สไตล์การแต่งตัวในแบบคุณ

เรียบๆ เสื้อสีพื้น กางเกงยีนส์กับรองเท้าผ้าใบ

แฟชั่นแบรนด์โปรด  

Steve Mcqueen, Daiki Suzuki และ Engineered 

Garments

ติดตามข่าวอัพเดตเกี่ยวกับแฟชั่นทาง... 

Popeye Magazine, Inventory Magazine

และ http://hypebeast.com

ที่ช้อปปิ้งที่โปรด 

สวนจตุจักร ร้านเจ้าจันทร์ (ตลาดสยามยิปซี

บางซ่อน) และเว็บไซต์ www.rakuten.com

แฟชั่นไอเท็มที่เห็นทีไร อดใจไม่ซื้อไม่ได้สักที 

รองเท้าผ้าใบ

เคล็ดลับในการเลือกซื้อของ

ค่อยๆ เลือก อย่าใจร้อน 

จะออกจากบ้านอย่างไม่มั่นใจ ถ้าไม่ได้ใส่...

แว่นตา

แฟชั่นเทรนด์ไหนที่เข้ากับสไตล์คุณ

เสื้อสีขาว

สำาหรับคุณ แฟชั่นคือ...

ความสนุก

What style is yours?
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Chitpol Wonno
ชิตพล วัณโณ 

Design Director
Instagram @chitpol_w 

สไตล์การแต่งตัวในแบบคุณ

ชอบอะไรท่ีเรียบๆ แต่ทำาอย่างประณีตมีดีเทล ไม่

ฉาบฉวย สไตล์ที่ใส่บ่อยๆ ก็น่าจะเป็นสตรีทแวร์ 

เพราะมันสามารถนำาเส้ือผ้ามาแมตช์ช้ินอ่ืนได้อยู่ 

เรื่อยๆ และก็เหมาะกับการทำางานในสายอาชีพ

ของเราด้วย

แฟชั่นแบรนด์โปรด 

Norse Project, Nike, Vans

ติดตามข่าวอัพเดตเกี่ยวกับแฟชั่นทาง... 

เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ช้อปปิ้งโปรด

http://tres-bien.com, www.present-london.

com และ www.norseprojects.com 

แฟชั่นไอเท็มที่เห็นทีไร อดใจไม่ซื้อไม่ได้สักที 

รองเท้ากับหมวก

เคล็ดลับในการเลือกซื้อของ

ของที่เลือกซื้อส่วนมากจะเข้ากับเสื้อผ้าที่มีอยู่

แล้ว ทำาให้เลือกใส่ได้ง่าย ทุกครั้งจะมีโทนสีที่ใช้

ประกอบการตัดสินใจซื้อ ในช่วงนี้มีอยู่ 6 สี คือ 

สีดำา สีขาว สีน้ำาเงินเข้ม สีเขียวขี้ม้า สีน้ำาตาล

อ่อน และสีเทาอ่อน

จะออกจากบ้านอย่างไม่มั่นใจ ถ้าไม่ได้ใส่...

บ็อกเซอร์

สำาหรับคุณ แฟชั่นคือ...

Inspire, Outstanding, Craft, Timeless

Live with Style
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Maethawat
Pipatpornchat

เมธวัจน์ พิพัฒน์พรชาติ 

เภสัชกร
Instagram

@Maethawat 

สไตล์การแต่งตัวในแบบคุณ

ไม่มีสไตล์เป็นพิเศษ ไม่มีคำาจำากัดความของแบบ

ว่าเป็นแบบไหน สไตล์ไหน บางทีก็เรียบๆ แล้วแต่

โอกาสในวันนั้นๆ มากกว่า ถ้าในวันว่างก็จะได้

ใส่อะไรที่ชอบ

แฟชั่นแบรนด์โปรด 

wwa กับ Prada 

เว็บไซต์ช้อปปิ้งโปรด

เว็บไซต์ www.luisaviaroma.com

แฟชั่นไอเท็มที่เห็นทีไร อดใจไม่ซื้อไม่ได้สักที 

พวกแอสเซสเซอร่ีอย่างแว่นตากันแดด กับกระเป๋า

เคล็ดลับในการเลือกซื้อของ

เลือกแบบที่ชอบมากกว่า เห็นแล้วชอบ เห็นแล้ว

รักก็ซ้ือ เลยไม่มีเคล็ดลับเป็นพิเศษครับ (หัวเราะ)

จะออกจากบ้านอย่างไม่มั่นใจ ถ้าไม่ได้ใส่...

น้ำาหอม และแว่นตากันแดดอันโปรด

สำาหรับคุณ แฟชั่นคือ...

ความสุขในอีกส่วนหนึ่งของชีวิต 

What style is yours?
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Slow Life

Slow Art In Bangkok

ในความวุ่นวายของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ยังมี

ความละเอียดอ่อนในมุมมองชีวิตซ่อนอยู่มากมาย 

ผ่านงานศิลปะหลากหลายแบบ ทั้งที่มองเห็นได้ 

ด้วยตา และท่ีต้องสัมผัสและทำาความรู้จักผ่านหัวใจ

ถ่ายทอดผ่านรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ 

และอาร์ตสเปซ ท่ีรวบรวมความคิด คำาถามจาก

เร่ืองราวที่ร่วมสมัยมา ร้อยเรียงเล่าเรื่องผ่านสื่อ

ไปตามทางถนัด ว่างๆ อย่าลืมแวะไปสัมผัส

ด้วยตัวเอง แล้วมุมมองความคิดของคุณอาจไม่

เหมือนเดิม 

Dialogue
In The Dark

‘นิทรรศการที่มองไม่เห็น’ เป็นนิทรรศการที่

ออกแบบและพัฒนาโดย แอนเดรียส ไฮเนกี ้

(Andreas Heinecke) ชาวเยอรมันท่ีนำาประสบ-

การณ์ของผู้สูญเสียการมองเห็น และต้องอยู่ใน

ความมืด มาถ่ายทอดในรูปแบบของนิทรรศการ

ที่ลองให้ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆ โดยจัดครั้งแรก

ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีในปี 1989 ก่อน

ท่ีจะเซทเป็นนิทรรศการช่ัวคราวไปในอีก 130 เมือง 

32 ประเทศทั่วโลก ให้คนทั่วไปได้สัมผัสชีวิต

ในโลกของความมืดมิด ไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตา

นิทรรศการได้จำาลองชีวิตในความมืดโดยมีผู้นำา-

ทางเป็นคนตาพิการจริงเป็นผู้แนะนำาและบอก

เทคนิคการใช้ไม้เท้า และการสังเกตโดยการคลำา 

การฟัง การได้กล่ิน และการบอกเล่าให้ผู้เย่ียมชม 

กลุ่มละไม่เกิน 7 คน ได้สัมผัสกับโลกที่มืดสนิท

เป็นเวลากว่า 1 ช่ัวโมง ผ่านสถานการณ์ในห้อง-

เรียนหลากหลายห้องรับรอง สวน ย่านชุมชน

ตลาด การเดินทาง ห้องฟังเพลง คาเฟ่

ไกด์จะแนะนำาวิธีท่ีคนตาบอดใช้ในการสังเกต 

เช่น การรู้สึกถึงความร้อนที่ผิว บอกให้รู้ว่านี่คือ

เวลากลางวัน หรือการจดจำาเสียงรอบตัว การสัมผัส 

ส่ิงของ จะบอกได้ว่าเขาอยู่บริเวณไหน ซ่ึงการสรุป

ว่าอะไรคืออะไร เป็นไปได้ด้วยประสาทสัมผัสที ่ 

รอบด้าน การรับรู้ต่อส่ิงหน่ึงเม่ือภาพท่ีตาถูกปิดลง 

ช่วยเปิดโลกของประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ให้เราเรียน-

รู้และเข้าใจได้มากข้ึน รวมถึงลึกซึ้งมากข้ึนด้วย

Dialogue in the Dark เปิดให้บริการเป็นรอบๆ ท่ี

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ช้ัน 4 จามจุรี สแควร์ สามย่าน 

สอบถามเพิ่มเติม 02 160 5356-7 และ

02 577 9999 ต่อ 1829 - 1830

www.facebook.com/didthailand

ที่มาข้อมูล : 
www.dialogue-in-the-dark.com/about/

history-founder

Text : L. Anutra
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Thonglor 
Art 

Space
จากตึกร้างสูง 4 ชั้น ปากซอยทองหล่อ สุขุมวิท 

55 ถูกออกแบบให้เป็นอาร์ตสเปซที่เต็มไปด้วย

ความสร้างสรรค์ ความคิด จิตวิญญาณ ท่ีถ่ายทอด 

ผ่านเทคนิคการนำาเสนอท่ีหลากหลาย ร่วมสมัยจาก

ศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศที่ผลัดเปลี่ยนกัน

เข้ามานำาเสนอผลงาน

จากบันไดเหล็กที่วนพาเราข้ึนไปในสเปซส่วน

แรก พ้ืนท่ีว่างๆ กำาลังถูกเตรียมงานแสดงสำาหรับ

ค่ำาคืน เสียงเพลงโหยหวนแต่เด็ดเดี่ยวของเชลโล่

โดย คุณยุ้ย-เสาวคล ม่วงครวญ ศิลปินไทยท่ีเล่น

เชลโล่ในนิวยอร์ก กำาลังซ้อมกับบทกวีท่ีฉายโชว์อยู่

บนกำาแพงอิฐด้านหลังโดยคุณแฟร์-กมลพร สิทธิ-

ชัย จาก Writer Thailand ปลุกเร้าให้ความรู้สึก

ลึกๆ ในจิตใจที่ถูกปิดตายไปนานให้ถูกกระตุ้น

เตือนด้วยเสียงเชลโล่ การแสดงและคำาถามในภาษา

ของบทกวี การตีความถูกเปิดกว้างไปตามจินตนา-

การของแต่ละคน ส่วนสเปซชั้นบนถูกเปิดให้

แสดงผลงานในส่ือใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ แต่ส่ือความ-

หมายอย่างลึกล้ำา งานล่าสุดที่กำาลังจัดแสดงคือ

• ชั้น 2 Installation + Life Performance 

  ช่ือสถานีถ่ายอารมณ์ 2 โดยคุณตุล   

  อพาร์ตเมนต์คุณป้า

• ชั้น 3 Painting + Installation / VDO

   Installation / VDO + Performance 

• ชั้น 4 Mixed Media on Wall ชื่อ

   The Triangle 

• ชั้น 5 Street Art + Installation

ถ้าคุณชอบความสดในงานศิลปะ และการแสดง- 

ออกผ่านสื่อใหม่ๆ Thong Lor Art Space เป็นท่ี

สำาหรับคุณ นอกจากความอิ่มในชมงานแล้ว ยัง

มีเคร่ืองด่ืมรสดี ท่ีมีศิลปะพอกันมาให้บริการด้วย

โทร. สอบถามงานแสดง และเวลา

095 542 4555 หรือ 095 924 4555

www.facebook.com/
Thonglorartspace

Bangkok
Art and 
Culture
Centre
(bacc)

หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเกิด

จากความคิดเรื ่องการนำาศิลปะในหลากหลาย

รูปแบบมาให้คนทั่วไปได้สัมผัสในแบบที่ตัวเอง

ชอบอย่างไม่ต้องขัดเขิน เพราะในอาคาร 9 ชั้น

ของ bacc โดย 1-4 ช้ันแรกเป็นพ้ืนท่ีเปิดท่ีมีงาน

ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นรูปวาดหรือภาพถ่าย แขวนผนัง

ให้ชมได้ตลอดเวลา และยังมีร้านค้า คาเฟ่ ร้าน

หนังสือ ที่ต่างออกแบบร้านไม่ให้หลุดธีมความ

เป็นอาร์ตได้อย่างน่ารัก ทำาให้บรรยากาศของหอ-

ศิลป์ที่นี่สนุกและเป็นกันเอง บริเวณช้ัน 2 เปิด

พื้นที่เป็น People’s Gallery เพื ่อรองรับการ

แสดงงานของศิลปินหน้าใหม่ที่มีไฟอยากแสดง-

ออก ส่วนชั้น 7-9 เป็นห้องนิทรรศการหลักซึ่งมี

พื้นที่จัดแสดงรวมถึง 3,500 ตร.ม. 

Slow Art In Bangkok

หอศิลป์แห่งน้ี ต้ังอยู่ใจกลางเมืองตามวัตถุประสงค์

การสร้างที่ต้องการทำาให้ศิลปะเป็นเรื่องเข้าถึง

ง่าย โดยเริ่มต้นจากการมาง่าย ดูง่าย เข้าใจง่าย 

สนุกง่าย เพราะที่นี ่ลง BTS สถานีสนามกีฬา 

ออกประตู 3 ก็ได้เข้ามาเลือกชมงานศิลปะ 

คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ การแสดง และกิจกรรม

สร้างสรรค์อื่นๆ ได้มากมาย

เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ 

เวลา 10.00-21.00 น. 

(หยุดทุกวันจันทร์ และช่วงวันหยุดปีใหม่และ

สงกรานต์) ส่วนสำานักงาน เปิดบริการ เวลา 

9.30-18.30 น.

www.bacc.or.th/
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Bangkok 
Folk Museum 
มาย้อนยุคสู่ชีวิตในอดีตในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 

ท่ีนำาบ้านคนจริงๆ มาจัดแสดงและเล่าชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบางกอกฐานะปานกลางในยุค

ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2480-

2500) ตลอดจนความเป็นมาของเขตบางรักที่

มีการผสมผสานวัฒนธรรมหลายชนชาติ ทั้งไทย

จีน ฝรั่ง และแขก ซึ่งมีวิวัฒนาการและอิทธิพล

จากตะวันตกต่อการปฏิรูปประเทศ เจ้าของบ้าน

คือ คุณวราพร สุรวดี ผู้ได้รับบ้านและทรัพย์สิน

ตกทอดมาจากมารดาคือ คุณสอาง สุรวดี (ตัน-

บุณเต็ก) ก่อนจะมอบบ้านหลังน้ีให้เป็นพิพิธภัณฑ์

เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา และโอนกรรมสิทธิ์ให้

กรุงเทพมหานครดูแลอย่างเป็นทางการ เมื่อ 

1 ตุลาคม 2547 

บรรยากาศภายในร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่ได้รับการ

ดูแลอย่างดี โดยรอบพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่จัด

แสดงเป็น

อาคารหลังที่ 1 เป็นบ้านไม้หลังคาปั้นหยา มี

ความสวยงามของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ในยุคนั้น โดยมีห้องต่างๆ เปิดให้เข้าชม อาทิ 

ห้องรับแขก ห้องหนังสือ ห้องอาหาร โถงกลาง

ล่าง ที่พักบันได ห้องนอนคุณยาย 

อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้ ซึ่งรื้อย้ายมาจาก

บ้านหมอฟรานซิส คริสเตียน ที่ทุ่งมหาเมฆ

อาคารหลังที ่ 3 ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ

ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

อาคารหลังที่ 4 เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 

ใช้เป็นห้องสมุดในปัจจุบัน

เปิดให้บริการวันพุธ-อาทิตย์ 10.00-16.00 น.

http://th.wikipedia.org/wiki/พิพิธภัณฑ์

ชาวบางกอก

http://privilege.museumsiam.org/index.

php?mode=musepass&page=muse-

um&fdNum=7#.VPc-e8Z0C5E

The
National
Gallery 

Bangkok
สำาหรับผู้ที่ต้องการรู้จักพัฒนาการอันยาวนาน

ของวงการทัศนศิลป์ในเมืองไทย พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ได้รวบรวมองค์

ความรู้อันล้ำาค่าจากทุกแขนงของศิลป์ไว้ในอาคาร

โบราณอันสง่างาม ตั ้งอยู ่บนถนนเจ้าฟ้าเขต

พระนคร ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ตั้งพระตำาหนัก

ของเจ้านายฝ่ายวังหน้า (กรมพระราชวังบวร-

สถานมงคล) มาแต่รัชกาลท่ี 1 ท่ีน่ีจึงเป็นตัวแทน

ของความงามทางศิลปะท่ีเห็นภาพชัดเจนท่ีสุด 

ผู ้เข้าชมนอกจากจะได้สัมผัสความงดงามทาง

สถาปัตยกรรมของอาคารเก่าแก่ท่ีได้รับการอนุรักษ์ 

ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังได้อิ่มเอมกับศิลปวัตถุที่

เก็บรักษาไว้ เพื่อบอกเล่าพัฒนาการของวงการ

ทัศนศิลป์ไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพจากสมุดข่อย

โบราณ ภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังอายุนับ

ร้อยๆ ปี รวมถึงผลงานร่วมสมัยของปรมาจารย์

ทางศิลปะ เช่น ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

อาจารย์เขียน ย้ิม-สิริ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เป็นต้น

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวัน 

ยกเว้นวันจันทร์และอังคาร

https://ngbangkok.wordpress.com/cate-

gory/นิทรรศการ/

https://www.facebook.com/TheNational-

GalleryBangkok/infohttp://www.artbang-

kok.com/detail_page.php?sub_id=2919 

Slow Life
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A movie line that
reminds you how it shook

the world
ประโยคสั้นๆ บนโปสเตอร์หนัง เปรียบเสมือนการขมวดไอเดียหลักของหนังเพ่ือสร้างความน่าสนใจ 

แค่คำาไม่กี่คำา บางทีอาจได้เลื่อนขั้นไปเป็นประโยคประจำาใจใครหลายๆ คน

“
Remember
who the
enemy is
”

“
Her survival
was just the
beginning
”

ในเกมล่าชีวิตท่ีหนังรวมผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละ

เขตการปกครอง ให้มาแข่งกันเองอีกครั้งเพื่อหา 

ผู้ท่ีเป็นท่ีสุด การต่อสู้ท่ีมีชีวิตเป็นเดิมพันจึงเข้ม-

ข้น และเต็มไปด้วยเล่ห์กล อุบาย เพ่ือการเอาตัว

รอด ซึ่งความกล้าหาญและมีน้ำาใจของแคทนิส 

(เจนนิเฟอร์ ลอเรนซ์) ได้ปลุกกระแสกลุ่มชนเล็กๆ

ให้ตระหนักถึงพลังของตนเอง และไม่ยอมอยู่ภายใต้ 

อำานาจของผู้ตั้งกฎอีกต่อไป การแข่งขันครั้งนี้จึง

เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะทำาให้เกิดการปฏิวัติตลอดกาล 

ซึ่งสัญลักษณ์การต่อสู้ของกลุ่มชนเล็กกับอำานาจ

รัฐซึ่งถูกนำามาใช้เทียบเคียงกับเหตุการณ์จริงใน

สังคม

The Hunger Game - Catching Fire

เปิดตัวด้วยรายได้สูงสุดตลอดกาลในประวัติ-

ศาสตร์อเมริกา ติด 1 ใน 5 ประวัติศาสตร์บ็อกซ์-

ออฟฟิศ และข้ึนอันดับ 1 ในกว่า 60 ประเทศ และ

Katniss กลายเป็นชื่อฮิตที่สุดที่ถูกนำามาตั้งชื่อ

ทารกแรกเกิด ในปี 2014

http://th.wikipedia.org/wiki/เกมล่าเกม_2_

แคชชิ่งไฟเออร์

http://www.theguardian.com/film/2014/

jul/09/katniss-elsa-hazel-khalessi-hun

ger-games-baby-names-2014

จากเร่ืองจริงของโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวที่

เมืองถางซาน ประเทศจีนในปี 1976 ที่มีคนเสีย

ชีวิต 2 แสนกว่าคน แต่โศกนาฎกรรมที่แท้จริง

เกิดหลังจากน้ัน คือเด็กหญิงท่ีทุกคนเข้าใจว่าเธอ 

ตายกลับรอดชีวิต พร้อมกับการได้ยินเสียงแม่ของ 

เธอตัดสินใจเลือกช่วยชีวิตน้องชายแทนท่ีจะเป็น

เธอ กลายเป็นความเจ็บปวดตลอด 30 ปี จนเธอ 

ได้พบแม่และน้องชายอีกคร้ัง จึงรู้ว่าแม่ของเธออยู่ 

กับหัวใจที่แหลกสลาย และไม่เคยให้อภัยตัวเอง

กับการตัดสินใจของเธอในวันน้ัน หนังให้แง่มุมว่า

แม้ภัยพิบัติผ่านไป สิ่งของที่พังยังถูกซ่อมแซมได้

ต่างจากความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันจาง 

Aftershock

เป็นหนังที่สร้างจากเค้าโครงเร่ืองจริงที่สะเทือน

อารมณ์ที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีเหตุการณ์และความ

รู้สึกท่ีนึกไม่ถึงมากมายเกิดข้ึนหลังจากแผ่นดินไหว

ครั้งนั้นจบลง 

http://www.oknation.net/blog/

pukpik/2010/11/02/entry-3

Text : L. Anutra
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Slow Life

“
You don’t get to 
500 million friends 
without making a 
few enemies
”

“
Can you fall 
in love with 
someone 
you’ve 
never met?

” “
Before you 
die, you see
”

หนังเล่าเร่ืองราวของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

วัย 20 ปี ที่คิดค้นและพัฒนาเฟซบุ๊ก

หลังจากเขาทำา Facemesh โดยแฮกข้อมูลและรูปนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

มาทำาหนังสือรุ่นออนไลน์ที่คนสามารถโหวตได้ ซึ่งได้รับความนิยมมาก 

ในไม่กี่ชั่วโมง แม้เขาจะถูกลงโทษแต่มันทำาให้เขาพบว่า การมีเว็บไซต์

ส่วนกลางทำาประโยชน์ได้มากมาย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ริเร่ิมพัฒนาเฟซบุ๊ก

ร่วมกับรูมเมทจนประสบความสำาเร็จ กลายเป็นเศรษฐีอายุน้อยที่สุด แต่ 

ส่ิงท่ีเขาต้องต่อสู้เพื่อเรียกคืนคือความเป็นส่วนตัว และความขัดแย้งเร่ือง

ผลประโยชน์ที่เขานึกไม่ถึง

The Social Network

เป็นหนังดราม่าท่ีสร้างจากชีวิต มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ท่ีทำาให้เฟซบุ๊กเกิดข้ึน

บนโลก จนทุกคนขาดมันไม่ได้

http://www.nangdee.com/title/html/2402/The-Social-Network.

html

หนังเล่าเรื่องให้เห็นการใช้ชีวิตของคนในเมือง

มุมไบ ผู้ชายไปทำางานท่ีบริษัท ผู้หญิงเป็นแม่บ้าน

ทำาอาหารส่งป่ินโต และการเดินทางของป่ินโต จน

ไปถึงมือผู้รับที่แม้จะเป็นระบบแค่ไหนแต่ก็มีผิด

พลาด เมื่อนักบัญชีที่ใช้ชีวิตอย่างเดียวดาย ไม่

ใส่ใจใครหลังจากภรรยาเสียชีวิต ได้ป่ินโตอาหาร 

กลางวัลรสเลิศ ซึ่งเป็นฝีมือของแม่บ้านสาวสวย

ท่ีอยากทำาอาหารเอาใจสามี จดหมายท่ีแนบขอบคุณ 

กลายเป็นจุดเร่ิมต้นการแลกเปล่ียนความคิดและ 

ทัศนคติ ที่มีทั้งคำาแนะนำา คำาตัดพ้อ และการนัด

เจอ เป็นหนังที่คนดูดูแล้วยิ้มและแอบลุ้นไปด้วย

ตลอดเรื่อง

Lunchbox

เป็นผลผลิตของบอลลีวูดที่เนื้อหาเป็นสากล เข้า

ถึงผู้ชมทั่วโลก ได้ฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์

เทศกาลหนังเมืองโตรอนโต้ และได้รับคำาชมจาก 

นักวิจารณ์ว่าเป็นหน่ึงในหนังอินเดียที่ดีที่สุด

ตลอดกาล

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lunchbox

http://www.nangdee.com/title/html/3464/

The-Lunchbox---เมนูต้องมนต์รัก.html

เรื่องราวคำาสาปของซาดาโกะ หญิงสาวที่ถูกฆ่า

อย่างโหดเหี้ยมจากการถูกผลักตกลงไปในบ่อน้ำา 

ซึ่งภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือภาพฝาบ่อน้ำาถูกปิด

และเหลือเพียงวงของแสงเป็นวงกลม เป็นที่มา

ของชื่อ The Ring ที่เชื่อมโยงไปถึงคำาสาปมรณะ

ท่ีอยู่ในม้วนวิดีโอท่ีใครได้ดู จะมีเสียงโทรศัพท์ดัง 

ข้ึน เพ่ือบอกว่าเขาจะต้องมีอันเป็นไปภายใน 7 วัน 

The Ring เป็นหนังสยองขวัญที่ไม่มีผีโผล่ออก

มาหลอกให้ตกใจ แต่สร้างความสะพรึงกลัวด้วย

สภาวะอันเยียบเย็น และการดิ้นรนเอาชีวิตแต่

อับจนทางออกของตัวละคร 

The Ring

จากนิยายสยองขวัญของ โคจิ ซุสุกิ ถูกนำาไปทำา

เป็นภาพยนตร์ฉายในญี่ปุ่น หลอนจนเป็นหนังผี

ญี่ปุ่นเรื่องแรกที่ Dream work ขอซื้อลิขสิทธิ์ไป

ทำาเป็นหนังฮอลลีวูด ก่อนจะตามมาด้วยเร่ืองอ่ืนๆ

อาทิ The Grudge 1&2, Dark  Water, One Miss

Call

http://www.siamdvd.net/

showthread.php?t=692

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ring_

(2002_film)
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จากข่าวท่ีมักมีมาเข้าหูว่าปัจจุบัน คนมีลูกน้อยลง หรือเลือกจะมีลูกคนเดียว

ดูจะเป็นเร่ืองธรรมดาของสังคมไทยโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันคนแก่ 

ก็ได้รับการดูแลดีข้ึน และมีอายุยืนยาวมากกว่าในอดีต คำาถามจึงเกิดข้ึนว่า 

แล้วต่อไปลูกหลานอันน้อยนิดน้ี จะรับภาระดูแลคนชราต่อไปไหวหรือ ซึ่ง

คำาถามระดับครอบครัวได้กลายเป็นคำาถามระดับมหภาค ที่หลายสำานัก

ให้ความสนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชากรโลก

จากบทความของ 7 billionspeople.weebly ชี้ว่าประชากรโลกมีแนวโน้ม

จะมีวัยเด็กลดน้อยลง โดยจำานวนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะสูง

ขึ้น ซึ่งจะนำาไปสู่โครงสร้างของประชากรที่เปล่ียนแปลงเข้าไปสู่สังคมผู้-

สูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งขณะนี้ยุโรปกลายเป็นภูมิภาคที่มีผู้สูงอายุ

มากท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะอิตาลี กรีซ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ รายงาน

ฉบับใหม่ของสำานักสำารวจสำามะโนประชากรสหรัฐระบุว่า ปัจจุบันอายุเฉล่ีย

ของประชากรโลกสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดกว่าที่เคยเป็นมา และในอีก

ราว 10 ปี ประชากรโลกที่อายุเกิน 65 ปี จะมีจำานวนมากกว่าเด็กที่อายุ

น้อยกว่า 5 ปี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ 

ประชากรโลกอายุ 80 ปีหรือมากกว่าคือกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในหลายๆ 

ประเทศ และคาดว่าจำานวนประชากรในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% 

ก่อนปี 2050 ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศจึงกำาลังกระตุ้นให้ประชากร

ทำางานนานขึ้น และสนับสนุนให้เกษียณอายุตอน 70 ปี ซึ่งจะช่วยให้มี

ประชากรในวัยแรงงานท่ีช่วยจ่ายภาษีมากข้ึน และชะลอการจ่ายเงินบำานาญ

ไว้ได้อีกหลายปี

What can

1
child

bring us
the future?

The Beginging of Everything
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The Beginning Of Everything

Text : L. Anutra
Illustrator : Bloody Hell Big Head



ประเทศไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดลชี้ว่า จากประชากรฐานในปี 2548 อายุขัย

เฉลี่ยของผู้ชายเคยเท่ากับ 68 ปี ผู้หญิงเท่ากับ 

75 ปี ในอีก 50 ปีข้างหน้าอายุขัยเฉลี่ยผู้ชายจะ

เพิ่มเป็น 75 ปี ส่วนผู้หญิงจะเพิ่มเป็น 80 ปี ใน

ขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรไทยแต่ละปี

อัตราจะค่อยๆ ลดลง ในปี พ.ศ. 2565 ดูเหมือน

ว่าจะเป็นปีท่ีประชากรไทยถึงจุดอ่ิมตัว อัตราการ

เกิดจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราการตาย ทำา 

ให้อัตราการเพิ่มของประชาชนเท่ากับศูนย์

What can ‘One Child’ bring us the future?

ลักษณะเช่นน้ีทำาให้โครงสร้างอายุของประชากร

เปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน หากดูท่ีจำานวน

เด็กอายุต่ำากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 

2578 จะมีจำานวนลดลงจาก 14 ล้าน เหลือ 9 ล้าน

คนเศษ ในขณะท่ีกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) 

จะเพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านคนเศษ เมื่อถึงปี พ.ศ. 

2578 จำานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านคน 

หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวในเวลาราวๆ 30 ปี

รศ.ปังปอนด์ รักอำานวยกิจ นักวิจัยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาที่จะตามมาเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือ 

การขาดคนดูแล เนื่องจากปัจจุบันคนวัยทำางานอายุ 30 ปีขึ้นไป มักเป็น

โสด หากแต่งงานก็มักไม่ต้องการมีบุตร หรือมีบุตรเพียง 1 คน เพราะ

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่พร้อมที่จะมีลูก หรือปัญหาสังคมเสื่อมโทรม

และค่านิยมท่ีอยากมีลูกคนเดียว เพ่ือจะเล้ียงลูกให้มีคุณภาพท่ีสุด โครงสร้าง 

ประชากรในอีก 30 ปีข้างหน้า คนรุ่นใหม่วัยทำางานวันนี้ จะมีภาระที่ต้อง

เลี้ยงดูคนแก่และเด็กมากขึ้น ซึ่งปัญหานี้อาจส่งต่อไปถึงการขาดแคลน

แรงงาน เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจีน ที่เคยเข้มงวดกับนโยบาย

มีลูกคนเดียวเพ่ือควบคุมประชากร แต่ในท่ีสุดกลับต้องเข้าสู่ภาวะขาดแคลน 

แรงงาน จนในปี 2557 ประเทศจีนกำาหนดให้คู่สามีภรรยาที่คนใดคนหนึ่ง

เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว สามารถมีลูกได้สองคน แต่หลังจากปี 2558 

รัฐบาลจีนก็ปล่อยอิสระให้ทุกคู่สามีภรรยาสามารถมีลูกได้สองคน

แม้การมีลูกคนเดียว จะมีผลต่อโครงสร้างประชากรในอนาคตของโลก และ

เกิดผลที่พอมองเห็นได้ในครอบครัวของเรา แต่เมื่อเรารู้เช่นนี้ การเตรียม

รับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ย่อมเป็นส่ิงท่ีควรทำาต้ังแต่วันน้ีท้ังในระดับครอบครัว 

และระดับประเทศ เพื่อแบ่งเบาภาระของเด็กที่จะโตมารับผิดชอบ เช่น 

การออกแบบบ้านท่ีเผ่ือห้องสำาหรับผู้สูงอายุไว้ท่ีช้ันล่าง การมีโทรศัพท์สาย 

ตรงท่ีอยู่ใกล้เตียงผู้สูงอายุเพ่ือใช้กดเรียกเม่ือต้องการความช่วยเหลือ หรือ 

ในระดับประเทศก็ควรออกแบบสวัสดิการท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุ และสิ่งอำานวยความสะดวกในสังคมให้มากขึ้น เช่น การทำาทางลาด

บนถนนท่ีสามารถใช้รถเข็น การสร้างคอมมูนิต้ีต่างๆ  หรือสวัสดิการอ่ืนๆ

เพื่อผู้สูงอายุจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาก

ที่สุด และอยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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The Travelers’ Home 

Home is not a place, 
it’s a feeling.

เดินทางไกลแค่ไหน แต่จุดหมายก็คือบ้าน 

หนึ่งในข้อดีของการเดินทาง คือการได้รู้ว่าแท้จริงแล้ว ‘บ้าน’ จุดเริ่มต้นที่

เราจากมานั้น มีคุณค่าและมีความหมายต่อเราเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นเมนู

อาหารฝีมือแม่ เตียงนอนที่คุ้นเคย เสียงสุนัขเห่าปลุกให้สะดุ้งในยามเช้า 

ความไม่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง หากแต่สิ่งเหล่านี้หลอมรวมเอาไว้ใน 

Comfort Zone ที่เรียกว่า ‘บ้าน’

เรามีโอกาสพูดคุยกับ 3 หนุ่มชีพจรลงเท้า ผู้ที่ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง 

เพราะอยากรู้ว่า เดินทางท่องโลกมานักต่อนัก จะมีที่ไหนที่ให้ความรู้สึก

เหมือนหรือคล้ายบ้านตัวเองบ้างไหม

The Beginning Of Everything
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นักเขียน เจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊ก NEW YORK 1ST TIME, THE REAL ALASKA  

อลาสก้าล้านเปอร์เซ็นต์ ผู้จุดกระแส ‘ลุงเนลสันฟีเวอร์’ โลกออนไลน์ 

สิ่งแรกที่คุณต้องทำาเมื่อกลับถึงบ้าน หลังจากเดินทางไกล

ออกไปเล่นกับบางแก้ว หมาพันธ์ุบางแก้วท่ีบ้าน ชอบเวลาท่ีจากบ้านไปนานๆ 

แล้วพอเห็นเรา เขาจะตะกุยทำาเสียงง้องแง้งใส่ 

เห็นด้วยไหมกับประโยคที่ว่า บางครั้งข้อดีของการเดินทาง คือการได้รู้ว่า

บ้านมีความหมายกับเรามากแค่ไหน

คิดว่าการเดินทาง บางครั้งมันก็ทำาให้เรารู้สึกได้ว่า ทุกที่ก็เป็นบ้านได้หมด 

ขอแค่ตัวตนเราจูนกับมันติด ดังน้ันผมเลยไม่ค่อยคิดถึงบ้านมากเท่าไร แต่ 

มันก็มีโฮมซิกบ้างนะ เพราะนิยามของบ้านมันคือความคุ้นเคย ความ

สบายใจ ไม่มีดีหรือไม่ดี แต่เราคุ้นไปกับมัน พอเราออกมาท่องเที่ยว ที่ที่

ธนชาติ ศิริภัทราชัย 

ไปเยือนมันก็มีหลายด้านที่ไม่เหมือนบ้านเรา แต่ขณะเดียวกันมันก็มีบาง

ด้านอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำา ผมก็จะเอาสิ่งที่น่าสนใจที่เก็บเกี่ยวได้ กลับมา

คิดต่อที่บ้านเรา  

There’s no place like home สำาหรับคุณแล้ว นั่นเพราะบ้านของคุณมี

อะไรที่ไม่มีใครเหมือน                                            

บ้านคือความไม่เนี้ยบ บ้านคือสถานที่ที่อยู่แล้วสบายใจ เป็นที่ที่เราจะ

ทำาอะไรก็ได้ เพราะเรา Belong อยู่ที่นี่ พื้นที่ของเรา เป็นความผูกพัน

ตั้งแต่วัยเด็ก บ้านจึงบรรจุตัวตน บรรจุความทรงจำาเอาไว้ 

The Travelers’ Home

Text : Miss Fuchsia
Illustrator : Papa
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The Begining of Everything

There’s no place like home สำาหรับคุณแล้ว นั่นเพราะบ้านของคุณมี

อะไรที่ไม่มีใครเหมือน

ผมเคยไปอยู่อาศัยในเมืองท่ีติดท็อปของโลกอย่างนิวยอร์ก เมืองท่ีหลายคน

อยากมาลงหลักปักฐาน ด้วยเพราะคิดว่าคุณภาพชีวิตที่นั่นดีกว่าบ้านเกิด

ของตัวเอง และผมก็คิดว่าบ้านเขาน่าอยู่กว่าบ้านเราจริงๆ แต่คำาว่า ‘น่าอยู่’ 

ไม่ได้แปลว่า ‘อยู่ได้’ สำาหรับทุกคน บางคนปรับตัวได้ก็ดีไป แต่สำาหรับผม 

ต่อให้เป็นเมืองที่ดีขนาดไหน ก็ไม่เคยรู้สึกว่าที่ไหนเป็น ‘บ้าน’ ในทาง

กลับกัน ต่อให้บ้านเราแย่แค่ไหน ต้องเจอกับความน่าเบื่อในเรื่องใดๆ แต่

มันก็คือบ้านของผม บ้านที่เราสามารถนั่งริมฟุตปาธกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำา

แห้งรสชาติระดับภัตตาคาร ในราคา 1 ดอลลาร์ แถมมีน้ำาซุปกระดูกหมู

ชามใหญ่แถมฟรี เติมได้อีกต่างหาก บ้านที่มีเพื่อนสมัยมัธยมที่เรายัง

เรียกชื่อแม่มันอยู่ และโทรชวนออกมานั่งร้านลาบด้วยกันได้ทุกวันที่เหงา 

บ้านที่มีงานที่เราอยากทำาให้เราได้ทำา บ้านที่มีครอบครัวทำากับข้าวอร่อยๆ 

ให้กิน สิ่งเหล่านี้แหละ ที่ทำาให้ผมรู้สึกถึงความเป็น ‘บ้าน’ มากกว่าตึกสูง 

แหล่งช้อปปิ้ง และความศิวิไลซ์อยู่ดี 

โปรดิวเซอร์ และพิธีกรรายการ หลง...เทศกาลโลก (Fiesta Diary) ออก

อากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ทุกวันเสาร์ 21.45 น.

สิ่งแรกที่คุณต้องทำาเมื่อกลับถึงบ้าน หลังจากเดินทางไกล

1. เช็กอินที่สุวรรณภูมิ แล้วโพสต์ข้อความคมๆ อย่าง #ถึงบ้านอย่าง

ปลอดภัย #ชีวิตคือการเดินทาง คือถ้าใครอ่านจะรู้สึกว่าพวกพี่เท่มากๆ 

เดินออกมาจากสนามบินแบบสโลว์โมชั่น แต่ความเป็นจริงคือ กำาลังเดิน

ลงเคร่ืองบินอย่างสะลึมสะลือ ปวดหลัง หัวยุ่ง เพราะเพ่ิงผ่านพ้นสิบช่ัวโมง 

บนเครื่องมา 

2. แวะกินส้มตำาทันที 

3. ไปนวด เมื่อถึงบ้านก็อยากจะเอาเรื่องการเดินทางกลับไปเล่าให้คนที่

บ้านฟัง อยากกลับไปนอนพักผ่อน อยากกลับไปเจอเพื่อนๆ สุดท้ายแล้ว 

บ้านก็เป็นจุดเริ่มต้น และเส้นชัยของการเดินทางในทุกทริปเสมอ

ชณัฐ วุฒิวิกัยการ
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กราฟิกดีไซเนอร์ เจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กนำาเท่ียวฮ่องกงท่ีช่ือ Hong Kong Easy 

Guide

สิ่งแรกที่คุณต้องทำาเมื่อกลับถึงบ้าน หลังจากเดินทางไกล

เพราะผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อิสระ ชีวิตกว่า 70% ห้องทำางานของผม

ก็คือบ้าน ดังนั้นเวลาเดินทางไกล สิ่งแรกที่ทำาเมื่อกลับมาคือเช็กความ

เรียบร้อยและความสะอาดของบ้านครับ เวลาเราจากไปหลายวัน เราก็

อยากกลับมาดูแลบ้านของเรา 

เห็นด้วยไหมกับประโยคที่ว่า บางครั้งข้อดีของการเดินทาง คือการได้รู้ว่า

บ้านมีความหมายกับเรามากแค่ไหน

50/50 นะครับ เพราะอย่างน้อยการเดินทางสำาหรับผมคือความสนุก ปลด

ปล่อยความเครียดจากการทำางาน ความสนุกต้ังแต่เร่ิมวางแพลนแต่ละคร้ัง 

แต่ละจุดหมาย แต่การออกเดินทางน่ีล่ะ ท่ีทำาให้ผมเร่ิมคิดถึงบ้าน ต้ังแต่วัน

แรกๆ แล้ว นิสัยอย่างหน่ึงของผมคือ เวลาเดินทางแล้วผูกพันกับท่ีไหน อยู่ 

ที่ไหนแล้วสบายใจ เพราะหลายๆ ที่ที่ไปมา บางครั้งก้อรู้สึกว่าอยากอยู่

นานกว่าจำานวนวันท่ีแค่มาเท่ียว ผมก็เคยจำาลองภาพในหัว ว่าอยากมีบ้าน

หลายๆ หลังอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ที่ที่เรารู้สึก ‘สบาย’ กับมัน

There’s no place like home สำาหรับคุณแล้ว นั่นเพราะบ้านของคุณมี

อะไรที่ไม่มีใครเหมือน

ความสบายใจ ความผ่อนคลาย เป็นสถานท่ีท่ีเราได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆ 

วรินทร์พงษ์ โรจน์กิตติคุณ

The Travelers’ home
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ในปี 2557 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ดังจะเห็นได้จากข้อมูล GDP ปี 2557 เท่ากับ 0.7% 

(ปี 2556 เท่ากับ 2.9%) ซึ่งในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงไตรมาส 1 ถึง

ไตรมาส 3 ยังคงชะลอตัวอยู่ ในภาวะผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่ 

อยู่อาศัยเช่นเดียวกับช่วงปลายปี 2556 โดยมีปัจจัยเชิงลบเข้ามามีผลกระ

ทบหลายปัจจัย เชน่ ความไมช่ดัเจนทางการเมือง อัตราดอกเบี้ย นโยบาย

ธนาคารที่เป็นผลมาจากความแน่นอนทางการเมือง ทำาให้ 3 ไตรมาสแรก

อยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ทว่าในปลายไตรมาสที่ 3 ต่อไตรมาสที่ 4 ปัจจัย

เชิงลบต่างๆ เร่ิมดีข้ึน ความชัดเจนทางการเมืองมีมากข้ึน นโยบาย 

ของรัฐบาลในการขยายตวัของโครงการขนาดใหญชั่ดเจนข้ึน ไดส้ง่ผลใหม้ี

ปจัจยัเชิงบวกมากข้ึน ทำาใหผู้บ้ริโภคเร่ิมตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัมากข้ึนกวา่ 

3 ไตรมาสแรกอย่างชัดเจน 

ในปี 2557 บริษัทมียอดขายรวมจำานวน 2,727 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 

โดยเปน็ยอดขายโครงการทาวน์เฮ้าสแ์ละบา้นเดีย่วจำานวน 2,463 ลา้นบาท 

และโครงการคอนโดมิเนียมจำานวน 264 ล้านบาท ซึ่งจากยอดขายดัง

กล่าวทำาให้บริษัทมียอด Backlog รวมทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 2,517 

ล้านบาท ในส่วนของผลการดำาเนินงานของปี 2557 บริษัทมีรายได้ 

จากการขายและรายได้อื่นจำานวน 2,559 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 

ร้อยละ 41.54 โดยภาพรวม บริษัทมีกำาไรสุทธิ 44 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากปี 2556 ร้อยละ 214 ในปี 2557 นี้บริษัทฯชะลอการใช้จ่ายทางการ

ตลาดสำาหรับโครงการคอนโดมิเนียม เน่ืองจากภาวการณ์ชะลอการ 

ตัดสินใจของผู้บริโภค แต่ได้เน้นไปที่ตลาดทาวน์เฮาส์แทน ซึ่งทำาให้มีการ

เติบโตของรายได้ทาวน์เฮาส์ถึงร้อยละ 30 ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ 

ยังคงดำาเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถส่ง

มอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2558 จำานวน 2 โครงการ ขณะเดียวกัน

โครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวได้เปิดโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 

3 และ 4 อีก 6 โครงการ ซ่ึงเป็นช่วงที่การเมืองมีความชัดเจน ภาวะ 

โดยรวมดข้ึีน เพือ่รองรับการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่ะตามมาในระยะเวลา 

อันใกล้

จะเหน็ไดว้า่แม้ในภาวะการเมืองและเศรษฐกจิหดตวัน้ัน บริษทัฯ ยงัสามารถ

เติบโตได้ ดังจะเห็นยอดรายได้ที่เพิ่มข้ึนสูงข้ึนประมาณร้อยละ 30 ใน 

ขณะทีย่งัไม่มกีารรับรู้รายไดข้องคอนโดมิเนียมตามมาตรฐานบญัชีทีจ่ะรับรู้ 

รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ แต่ก็ยังมีการดำาเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด

 

ปัจจุบันบริษัทได้ปรับปรุงระบบงบประมาณการประสานงานให้มีประสิทธิ 

ภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตัว

ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เป็นต้นไป โดยในปี 2558 จะมีแผนการ

เปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์อีก 12 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,000 

ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทจะเร่ิมทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 

ท้ายน้ี ความสำาเร็จของบริษัทคงเกิดข้ึนไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุน 

อันดีจากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันผมในนามของ บริษัท อารียา 

พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

ผู้สนับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ 

สนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ทำาให้บริษัทฯ สามารถ

เติบโตได้ในภาวะไม่ปกติ ประสบความสำาเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องมา 

โดยตลอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำาเนินงานโดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์สงูสดุของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุสว่น โดยปฏบิตัติามหลกับรรษทัภิ

บาลอยา่งตอ่เน่ือง ควบคูก่บัการสรรสร้างสนิคา้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 

ทีห่ลากหลายของลกูคา้สบืไป และหวงัว่าจะไดรั้บการสนับสนุนจากทกุทา่น

เป็นอย่างดีในปีต่อๆไป

สาส์นจากประธานกรรมการ

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายวันชัย ตันติกุล เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บณุยกดิา ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบ และนายสมพล เทยีนสวุรรณ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กฎหมาย และการบริหารองค์กร ได้ปฏิบัติ

หน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และ

ความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซึง่สอดคลอ้ง

กบัประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคุณสมบัตแิละขอบเขต

การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง โดย

มีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบัญชี เข้าร่วม

ประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง

เพื่อหารือผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะ

กรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ อย่าง

อิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 
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• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2557 โดย

ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เห็นว่ารายงานทางการเงิน รายการ

บัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม 

เพยีงพอ โปร่งใส เช่ือถอืได ้และเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองโดย

ทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินอย่างเพียงพอทันเวลา พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และรับทราบ

แนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

• สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน คณะกรรม 

การตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคมุภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เหน็วา่บริษัทฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ ไมพ่บประเดน็

ปญัหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ปน็สาระสำาคญั สามารถสร้างความมัน่ใจไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านของความ 

มปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพในการดำาเนินงาน รวมถงึการดแูลทรัพยส์นิ 

ความเช่ือถอืไดข้องรายงานทางการเงนิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ

นโยบายบริษัทฯ

• การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน

รายงานผลการตรวจสอบปี 2557 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายใน 

ที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้มีการติดตาม

แก้ไขประเด็นที่มีนัยสำาคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำาปี 2558 

ซึ่งจัดทำาข้ึนบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO-2013  

• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท 

สำานักงาน อีวาย จำากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2557 

เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยไม่มีการถือหุ้นและไม่มีการให้

บริการอืน่แกบ่ริษทัฯ นอกเหนือจากงานสอบบญัชี และไดป้ฏิบตัหิน้าทีด่ว้ย 

ความเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบ

บัญชี รวมทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ อย่างดี

• การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ

ทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผย

รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ขจัด

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ มีเหตผุลและเปน็อสิระ ปฏบิตัิ

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็วา่ บริษทัฯ ถอืนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำาคัญ มีระบบบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐเป็น

ไปโดยถูกต้อง สำาหรับงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน 

การจัดทำางบการเงิน จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรมีการเปิดเผยข้อมูล

เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวันชัย ตันติกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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Organization Chart

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี  ประธานกรรมการ

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี  กรรมการ

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  กรรมการ

นายทัน เทียนสุวรรณ   กรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล   กรรมการอิสระ

นายปรีชา บุญยกิดา   กรรมการอิสระ

นายสมพล เทียนสุวรรณ  กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ /

คุณวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี

สายงานการตลาดและการขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.)

• ฝ่ายการตลาดและการขาย

• ฝ่ายพัฒนาฝึกอบรมและเตรียมการโอน

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด

• ฝ่ายบริการลูกค้า

• ฝ่ายก่อสร้าง

• ฝ่ายพัฒนางานก่อสร้าง

• ฝ่ายประเมินราคา

• ฝ่ายพัฒนาแบบ

• ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน

- สำานักกรรมการฯ และเลขานุการบริษัท

- สำานักเลขานุการ

- ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

- ฝ่ายตกแต่งภายใน

สายงานก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พัันธ์

คณะกรรมการบริษัท 7 ท่าน
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ผังองค์กร

• ฝ่ายการเงิน

• ฝ่ายบัญชี

• ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์

• ฝ่ายสารสนเทศ

• ฝ่ายทรัพย์สิน

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายประสานงานราชการ

• ฝ่ายบริหารงานนิติบุคคล

• ฝ่ายบริการหลังการขาย

• ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

• ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

• ฝ่ายบริการลูกบ้าน

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส / คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์

สายงานอำานวยการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.)
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รายนามคณะกรรมการ

1

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
กรรมการ

3

นายทัน เทียนสุวรรณ
กรรมการ

4

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
กรรมการ

5

นายวันชัย ตันติกุล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6

นายปรีชา บุญยกิดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7

นายสมพล เทียนสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

12



นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

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

• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์

• ที่ปรึกษา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ประสบการณ์
• ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน บมจ.โนเบิลดีเวลลอปเมนท์

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. NKG

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
• ร้อยละ 32.74

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท
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นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

• กรรมการ บจก. อารียา เซอร์วิส

• กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

• กรรมการ บจก. คูลสเปซ

• กรรมการ บจก. ไวต์ลิฟวิง

• กรรมการ บจก. ชิลล์สเปซ 

• กรรมการ บจก. วันอัพ

• กรรมการ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์

ประสบการณ์
• กรรมการบริหาร บจก.ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น

• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก.มิตรภาพการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
• ร้อยละ 2.04

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
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นายทัน เทียนสุวรรณ
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา

• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

• กรรมการ บจก. อารียา เซอร์วิส

• กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

• กรรมการ บจก. คูลสเปซ

• กรรมการ บจก. ไวต์ลิฟวิง

• กรรมการ บจก. ชิลล์สเปซ

• ที่ปรึกษา บจก. เลคการ์เด้น

ประสบการณ์
• กรรมการ บจก. เอส ที ซี คอร์ปอเรชั่น

• ผู้ชำานาญการของบริษัท บงล. ธนสยาม

• หัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์

• เจ้าพนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ไม่มี)

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
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นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เศรษฐมิติและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548

• ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11

• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

• กรรมการ บจก. อารียา เซอร์วิส

• กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

• กรรมการ บจก. คูลสเปซ

• กรรมการ บจก. ไวต์ลิฟวิง

• กรรมการ บจก. ชิลล์สเปซ

• กรรมการ บจก. วันอัพ

• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์

• กรรมการ บจก. ดับบลิว โซล่าร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

• กรรมการ บจก. ดับบลิว เพาเวอร์ 

• กรรมการ บจก. เทวาละไม 

ประสบการณ์
• กรรมการผู้จัดการบริษัท เลค การ์เด้น ดีเวลลอปเม้น จำากัด

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเอเชีย จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
• ร้อยละ 11.21 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 
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นายวันชัย ตันติกุล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

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 2557
(ไม่มี)

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
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นายปรีชา บุญยกิดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

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 อัพ เอ็กซ์ปอร์ต

• กรรมการ บจก. คอนโดทาวน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ไม่มี)

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม ปัจจุบัน
• คณะกรรมการ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
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นายสมพล เทียนสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• เนติบัณฑิตไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

• ที่ปรึกษา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำารวจนครบาล

• ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เชส เอ็นเตอร์ไพร์ส (สยาม)  

• ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ทรัพย์สิน ณ นคร

• ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

• ผู้อำานวยการ สำานักกฎหมายคุณธรรมทนายความ      

ประสบการณ์
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการตั้งนิคมอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานถ่านหิน สภาผู้แทนราษฎร  

• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการไฟฟ้า และท่าเรือ สภาผู้แทนราษฎร   

• กรรมการ บจก. วันอัพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ไม่มี)

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
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รายละเอียดโครงการ
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รายละเอียดโครงการ

Areeya Bussaba
ลาดพร้าว 130

บ้านแนวคิดเพื่อสุขภาพ
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รายละเอียดโครงการ

Areeya Sawana
เกษตร - นวมินทร์

อารมณ์ รีสอร์ท 365 วัน
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Areeya Metro
เกษตร - นวมินทร์

วิถีอบอุ่นของชีวิตเมทโทร

รายละเอียดโครงการ
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Kaset-Nawamintr
Sukhumvit 77

รายละเอียดโครงการ

Areeya Como
บางนา

ดีไซน์ชีวิตสุขนิยม
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Areeya Mandarina
เกษตร - นวมินทร์

สุขุมวิท 77

จากวิธีคิดแบบโอเรียนทอล

สู่วิถีชีวิตโมเดิร์น

รายละเอียดโครงการ
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Areeya Daily
เกษตร - นวมินทร์

สุขกับธรรมชาติ 365 วัน

รายละเอียดโครงการ
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รายละเอียดโครงการ

Areeya TOBE
เกษตร - นวมินทร์

วิถีฟรีสไตล์ วิถีลอฟท์
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รายละเอียดโครงการ

Areeya Mova
เกษตร - นวมินทร์

วิถีโมเดิร์นในทาวน์โฮมโมเดิร์น
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TheColors Premium / Leisure
(พรีเมี่ยม)

บางนา

รังสิต - ลำาลูกกา

กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์

แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์

บางนา กม. 10

ดอนเมือง - สรงประภา

ดอนเมือง - สรงประภา เฟส 2

กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์

ชีวิตสีสวย

รายละเอียดโครงการ

(เลชเชอร์)

บางนา กม. 10

บางนา กม. 8
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The Village / The Village Cottage
แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์

บางนา

บางนา กม. 8

กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์

(คอทเทจ)

กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์

รายละเอียดโครงการ
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a space
สุขุมวิท 77

ชีวิตที่ครบ...ในแบบที่คิด

รายละเอียดโครงการ
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a space
อโศก - รัชดา

ชีวิตที่ครบ...ในแบบที่คิด

รายละเอียดโครงการ
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a space
เกษตร

ชีวิตที่ครบ...ในแบบที่คิด

รายละเอียดโครงการ
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a space Play
รัชดา - สุทธิสาร

เพลย์กับชีวิตที่ครบ

รายละเอียดโครงการ
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a space I.D.
อโศก - รัชดา

อัตลักษณ์ใหม่ในการใช้ชีวิต 

รายละเอียดโครงการ
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a space ME 
สุขุมวิท 77 

ชีวิตที่ครบ...ในแบบที่คิด

รายละเอียดโครงการ
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รายละเอียดโครงการ

a space ME
บางนา

ชีวิตที่ครบ...ในแบบที่คิด
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รายละเอียดโครงการ

a space ME
รัตนาธิเบศร์

ชีวิตที่ครบ...ในแบบที่คิด
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Pickadaily Bangkok
สุขุมวิท 77

คอมมิวนิตี้มอลล์ สไตล์อิิงลิชโอลด์ทาวน์

บนถนนสุขุมวิท 77

รายละเอียดโครงการ
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ อารียา”) 

ทะเบียนเลขที่ 0107546000431 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่า “A” บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยโครงการต่างๆ ดำาเนินการภายใต้ชื่อ “อารียา”  ในปี 2546  บริษัทฯ 

ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และบริษัทฯ ได้นำาหุ้นเข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในปี 2547 โดยในปัจจุบัน บริษัทได้

ดำาเนินการพัฒนาโครงการพักอาศัยครบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสอดรับ 

การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และบริษัทยังคง

เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาโครงการพักอาศัยที่มีความครบวงจร 

จึงได้เร่ิมมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิต้ี

มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรม เพื่อเป็นการสร้าง 

องค์ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภคที่ต้องการโครงการที่มีความครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจโดยแบ่งสินค้า

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. โครงการบ้านเดี่ยว 

โดยบริษทัจะขายทีด่นิเปลา่ซึง่เปน็กรรมสทิธ์ิของบริษทัและรับจา้งปลกูสร้าง

บ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โดย

ในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 โครงการ (อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์, 

อารียา โคโม่ บางนา, เดอะ วิลเลจ ติวานนท์, และ เดอะ วิลเลจ 

คอทเทจ ราชพฤกษ์)
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2. โครงการทาวน์เฮ้าส์ 

บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด

แบบ 2 ชั้น • เดอะ คัลเลอร์ส บางนา กม.10

• เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา

• เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.8

• เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.10

• เดอะ วิลเลจ บางนา กม.8

• เดอะ วิลเลจ บางนา กม.10

• เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต-ลำาลูกกา

• เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1

• เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2

• เดอะ คัลเลอร์ส ติวานนท์

• เดอะ คัลเลอร์ส ราชพฤกษ์

• เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม ราชพฤกษ์

• เดอะ วิลเลจ ราชพฤกษ์

• แอทโฮม

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า

ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย สำาหรับกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวที่

เกิดใหม่ โดยในปัจจุบันน้ันมีอยู่ด้วยกัน 6 ทำาเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, 

ติวานนท์, บางนา, รังสิต, สรงประภาและราชพฤกษ์ โดยบริษัทยังมีแผนในการ

เพิ่มจำานวนทำาเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่

ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้บริษัทยังมีทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นแบบ

ใหม่ที่ชื่อ เดอะ วิลเลจ ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นทาวน์เฮาส์ที่ให้บรรยากาศเหมือน

อยูบ่า้นเดีย่ว และมบีริเวณสวนรอบบา้น และหนา้บา้นทีก่วา้ง ทำาใหส้ามารถจอด

รถยนต์ได้ถึง 2 คัน  

แบบ 3 ชั้น • อารียา โมวา

• อารียา ทูบี 

• อารียา เดลี่

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั้น 

เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มีขนาดเล็กถึงขนาดปาน

กลาง เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับผู้บริโภค โดยในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 1 ทำาเล 

อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์ 

แบบ 4 ชั้น • อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77

• อารียา แมนดารีนา เกษตร-นวมินทร์

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั้น เพื่อ

ตอบสนองกลุม่ลกูคา้ทาวน์เฮ้าสใ์นเกรดพรีเมีย่มทีต้่องการพืน้ทีใ่ช้สอยจำานวนมาก 

และมีความโดดเด่นในเร่ืองการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ในเร่ืองความต้องการที่

แตกต่างของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ทำาเล อันได้แก่ 

สุขุมวิท 77 และ เกษตร-นวมินทร์
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3. โครงการคอนโดมิเนียม
โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัท คือ จะตั้งอยู่บนที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งคมนาคม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อำานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการ คอนโดมิเนียมนั้นเน้นพัฒนาใน 3 รูปแบบ ดังนี้

ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด

แบบ 8 ชั้น • เอ สเปซ อโศก-รัชดา

• เอ สเปซ เกษตร

• เอ สเปซ สุขุมวิท 77 

• เอ สเปซ เพลย์ รัชดา-สุทธิสาร

เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ช้ัน พื้นที่แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. 

เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ทำาเล 

อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, อโศก-รัชดา, สุทธิสาร, และ สุขุมวิท 77 โดยบริษัท

ยังมีแผนในการเพิ่มจำานวนทำาเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้

คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

แบบเกิน 8 ชั้น 

แต่ไม่เกิน 30,000 ตร.ม. 

ต่ออาคาร

• เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา

• เอ สเปซ มี บางนา 

• เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์

• เอ สเปซ มี เกษตร-นวมินทร์

• เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77

เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็นส่วนตัวและสาธารณูปโภคอื่นๆ 

ทีเ่พิม่ข้ึน โดยในปจัจบุนัน้ัน มอียูด่ว้ยกนั 5 ทำาเล อนัไดแ้ก ่อโศก-รัชดา, บางนา, 

เกษตร-นวมินทร์,สุขุมวิท 77 และรัตนาธิเบศร์

แบบเกิน 8 ชั้น 

เกิน 30,000 ตร.ม. 

ต่ออาคาร

• อารียา เรสซิเด้นท์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพัฒนาในพื้นที่ CBD เพื่อเน้นการ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้กลุม่พรีเมีย่ม ประกอบกบัจดุขายในสว่น 

Private club เพือ่ตอบโจทยก์ลุม่ลกูคา้ทีต่อ้งการบริการระดบัพรีเมีย่มเกรด โดย

ในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 1 ทำาเล อันได้แก่ ราชดำาริ โดยบริษัทยังมีแผนใน

การเพิ่มจำานวนทำาเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุม

พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยโครงสร้างรายได้หลักมีดังนี้

แหล่งที่มาของรายได้

2557

งบการเงินรวม

2556

งบการเงินรวม

2555

งบการเงินรวม

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 1.1  โครงการแนวราบ 2,237 87 1,654 92 1,441 79

 1.2  โครงการแนวสูง 46 2 33 2 319 17

 1.3  ที่ดิน 154 6 65 3 - -

ยอดรวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,437 95 1,752 97 1,760 96

2. รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง1 - - 10 1 19 1

3. รายได้อื่น2 122 5 46 2 61 3

รวมทั้งสิ้น 2,559 100 1,808 100 1,840 100

หมายเหตุ : 1. รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งสิ้น

 2. รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการรับบริหารโครงการ ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ภาวะอุตสาหกรรม และทิศทางตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2558
สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2557

ปี 2558 ซึ่งถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่าง

มีนัยสำาคัญ จากหลากหลายนโยบายและสิ่งที่จะเกิดข้ึน อันก่อให้เกิด

พลวัตที่รุนแรงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปีน้ี ไม่ว่าจะเป็นการผ่าน

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนร่าง พ.ร.บ. ภาษีมรดก, 

การเดนิเคร่ืองอภมิหาโปรเจกตร์ถไฟฟา้ 10 สาย การเปดิตัวโครงการรถไฟ 

รางคู่ร่วมกับประเทศจีนและญี่ปุ่น ไปจนถึงการเปิดประตูสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้

ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 มีแนวโน้มที่ดีข้ึน ตามการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ ที่คาดการณ์ว่าปี 2558 จะเติบโตได้ดีกว่าปี 2557 ซึ่งปัจจัย

บวกที่จะมาเป็นตัวกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นกลับมาเป็นขาข้ึน 

อีกคร้ัง ก็คงมาจากการเร่งรัดโครงการขนส่งมวลชนระบบรางและการ

ตัดถนนสายใหม่ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภูมิภาค

ทั้งน้ีภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 

เช่น อาคารสำานักงาน, ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม จะได้รับอานิสงส์ 

จากเสน้ทางรถไฟฟา้ทีก่ำาลงักอ่สร้างใกลแ้ลว้เสร็จ เช่น สายสมีว่ง สน้ีำาเงนิ 

สว่นตอ่ขยายบทีเีอสไปสมทุรปราการ สว่นเสน้ทางของโครงการทีอ่ยูใ่นข้ัน

เริ่มต้นและยังไม่มีการก่อสร้างจริงจะไม่ส่งผลมากนัก

อีกทั้งราคาที่ดินมีแนวโน้มปรับเพิ่มข้ึนในทุกเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าที่ออกไปสู่

ปริมณฑลเหล่าน้ียังมีอยู่มาก เน่ืองจากผู้มีรายได้ปานกลางหรือต่ำา 

ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ได้

สำาหรับภาคเอกชน การขยายตัวของกลุ่มห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ก็

จะทำาให้ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้นๆ ได้รับประโยชน์ โดยที่ดินโดย 

รอบบริเวณใกล้ห้างสรรพสินค้าจะมีราคาแพงข้ึน ทำาให้มีโอกาสเกิด

โครงการคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรระดับตลาดบนในบริเวณใกล้ห้าง

สรรพสินค้า

สิ่งสำาคัญอีกประการที่จะมีผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปีน้ี 

คอืการทีป่ระเทศไทยกำาลงักา้วเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (เออซี)ี ใน

ช่วงปลายปี 2558 โดยคาดว่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จะได้ประโยชน์

จากเออีซีมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย อาทิ จะมีความต้องการ

พื้นที่อาคารสำานักงานมากข้ึน พื้นที่จัดตั้งนิคมหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

มากข้ึน ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวมากข้ึน ส่วนใน 

ด้านที่อยู่อาศัยจะได้ประโยชน์เฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม เน่ืองจาก 

ต่างชาติสามารถซื้อเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ได้

ส่วนแนวโน้มรูปแบบที่อยู่อาศัยในปีน้ี ผู้ประกอบการยังคงเน้นเปิดขาย

โครงการคอนโดมิเนียมมากข้ึนในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยใน 

รอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา ยอดเปิดขายหน่วยคอนโดมิเนียมใหม่แซงหน้า 

บ้านจัดสรรทุกปีในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด ยอดเปิด

ขายใหม่ส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านจัดสรรมากกว่า

สำาหรับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค คาดว่าจะเน้นเร่ือง

ราคาเป็นหลัก โดยคุณภาพเป็นไปตามระดับราคา ทั้งนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่

มีกำาลังซื้อที่ประมาณไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งหมายถึงตลาด 

สว่นใหญย่งัเปน็คอนโดมเินียมหรือทาวน์เฮาส ์“ในปน้ีีตน้ทนุคา่วัสดกุอ่สร้าง

อาจไม่เพิม่ข้ึน แตต่น้ทนุทีด่นิยงัคงแพงข้ึน ดงัน้ันราคาทีอ่ยูอ่าศยัยงัคงปรับ

เพิ่มข้ึนโดยภาพรวม แต่จะปรับเพิ่มข้ึนไม่ได้มากนัก เน่ืองจากมีอุปทาน 

(กำาลังการผลิต) ออกใหม่ค่อนข้างมาก ทำาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวังในอนาคตที่ดี

ข้ึน แม้จะมีการชะลอการเปิดโครงการใหม่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 

แต่ในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2557 ผู้ประกอบการเปิดโครงการใหม่มาก

ข้ึน โดยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีการเปิดขายหน่วยคอนโดมิเนียมใหม่

มากกว่า 70,000 หน่วย และบ้านจัดสรรประมาณ 44,000 หน่วย ตลอด

ทัง้ป ี2557 และสำาหรับในป ี2558 ผูป้ระกอบการทัง้ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

และต่างจังหวัดยังมีแผนเปิดโครงการมากขึ้นแน่นอน

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/474046
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำาเป็นในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ 

จงึมเีปา้หมายทีจ่ะบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นขอบเขตทีก่ำาหนด 

จากลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนและ 

ผลกระทบที่จะมีต่อการดำาเนินงานในอนาคต เป็นไปดังนี้

1. ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

จากความผันผวนของราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก

ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความผันผวนของราคาน้ำามัน 

ในตลาดโลก ทำาให้มีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างที่สำาคัญ 

อาจทำาให้มีการปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงตามที่รัฐบาลประกาศ จึงเป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และส่งผลต่อ 

ความสามารถในการทำากำาไร บริษัทฯ จึงบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ โดย

การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัสดุและค่างานก่อสร้างที่มีผล

จากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำามันเช้ือเพลิง รวมทั้งติดตามข่าวสาร

เกี่ยวกับสถานการณ์ของราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดย

การกำาหนดยืนราคาวัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง 

รายใหญ่ทั้งหมดทุกโครงการ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผู้ค้า

วสัดุทีบ่รษิัทฯ ได้เจรจาตอ่รองราคาไวแ้ล้ว ทำาให้สามารถลดความผันผวน

ของราคาวสัดกุอ่สร้าง และราคาน้ำามนัไดใ้นระยะหน่ึง จงึสามารถควบคมุ

ต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้ และเพื่อเป็นการป้องกันผู้ค้าวัสดุรายเดิมขึ้น

ราคา บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำางานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหา

วสัดทุดแทนจากผูผ้ลติรายใหม ่เพือ่ใหส้ามารถกำาหนดราคารับจา้งกอ่สร้าง

ที่ทันต่อสถานการณ์ และในระดับราคาที่แข่งขันได้ในตลาด นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ได้จัดต้ังทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ

นวตักรรมใหม่ๆ  ทีส่ามารถลดตน้ทนุในการกอ่สร้าง และทำาใหง้านกอ่สร้าง

มปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน อาทเิช่น ไมฝ้าเฌอร่า, ไมร้ะแนงคอนวดู ทีน่ำามา

ใช้ทดแทนวัสดุไม้จากธรรมชาติ , Aluminum Formwork System, Precast 

System, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement 

เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ช้ัน

สามารถสร้างเสร็จทั้งโครงการภายใน 6-7 เดือน จึงสามารถควบคุม 

ความเสี่ยงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุ และการขาดแคลนวัสดุจาก

ธรรมชาตไิดเ้ปน็อยา่งด ีสว่นโครงการคอนโดมเินียมซึง่ตอ้งใช้เวลากอ่สร้าง 

1-2 ปี บริษัทฯ ได้คำานวณความผันผวนดังกล่าวรวมเข้าไปในต้นทุนการ

ก่อสร้างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
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1.2 ศักยภาพและประวัติการทำางานของผู้รับเหมา

นับเป็นเวลามานานแล้วที่ทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่น 

ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีความม่ันคงทางการเงิน 

เข้ามามสีว่นร่วมในการดำาเนินธุรกจิการกอ่สร้าง โดยในระยะเวลาทีผ่า่นมา

ทางบริษทัฯ กไ็ดส้ัง่สมประสบการณ์และทมีงานทีม่คีณุภาพเพือ่ดำาเนินการ

กอ่สร้างดว้ยตนเองเพือ่สร้างความเช่ือม่ัน และความไวว้างใจ ในการบริหาร

จัดการ จึงลดความเสี่ยงที่ทำาให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ 

ซึ่งบริษัทฯ จะกำาหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับ 

ผู้รับเหมา และจะทำาการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการทำางาน 

และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ 

1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง

ถือว่าเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จตาม

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเข้มงวดทั้งในเรื่องของคุณภาพ 

มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่

กำาหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการนำาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 

เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำาซ้อนในการใช้ทรัพยากร 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นำาไปสู่ความเป็นสากล 

อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลาง ที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ

ของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของ 

บรษิทัฯ อนักอ่ใหเ้กดิการทำางานทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธิผล นอกจากน้ี 

ทางบริษัทฯ ยังได้ตั้งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการก่อสร้างทั่วไปและนำา

มาพัฒนาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

การก่อสร้างและพัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบ 

ค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำา การ

ปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลาก

หลายมิติ เพื่อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น “สร้างบ้าน

ก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยความเสี่ยง
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1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดง

ความสามารถ ถอืเปน็แนวคดิหลกัทีจ่ะทำาใหพ้นักงานรู้ถงึคณุคา่ของตนเอง 

และมุ่งมั่นที่จะนำาองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างม่ันคง

และยั่งยืน เป็นการปลูกจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

(Stakeholder) รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur 

spirit) 

1.5 ความเสีย่งของการขาดแคลน

ผู้รับเหมา

เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความต้องการ

ที่อยู่อาศัยจะเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับการลงทุน

สาธารณูปโภคของภาครัฐ ทำาให้เกิดปัญหา

ขาดแคลนผูรั้บเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดย

เฉพาะแรงงานฝีมือดียิ่งหายาก ผลที่ตามมาคือ 

งานก่อสร้างบ้านเสร็จล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ 

ทำาใหล้กูคา้ไมพ่อใจ ยอดขายตกสร้างผลเสยีหาย

แก่บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทางแก้ไขคือ ต้องมีการปรับราคาจ้างเหมา

ให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งจัดเกรด 

ผู้รับเหมา เพื่อสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่

ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับความไว้วางใจหลังจาก

ที่ได้ร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว และประการ

สำาคัญต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ่งสำาเร็จรูปมากข้ึน 

ทั้งงานโครงสร้าง งานพื้น งานโครงหลังคา และ

งานกอ่ฉาบ เพือ่ลดอตัราพึง่พาแรงงานใหน้้อยลง 

เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ให้บรรเทาลงได้ 

1.6 ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

จัดสวัสดิการด้านดูแลเด็กให้กับคนงาน และจะ

ขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสม

กับกลุ่มเด็กซึ่งเป็นบุตรคนงานก่อสร้าง

มีการปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับที่พักคนงาน

ในด้านต่างๆ โดยการสร้างจิตสำานึกให้คนงาน

ก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณที่พักและสิ่ง

แวดล้อม

ให้ความรู้กับคนงานในเร่ืองของความปลอดภัย 

ในการทำางาน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าของกิจการ

จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน

จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขกับ 

คนงาน รวมทั้ ง จัดรูปแบบการให้บ ริการ

สาธารณสุขสำาหรับประชากรกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ 

จะมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำางาน โดย

แพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือ

ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือ

ที่มีคุณสมบัติตามที่อ ธิบดีประกาศกำาหนด

ตามกฎกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดให้คนงาน

ทำางานให้เหมาะสมกับงานที่ทำาเพื่อหลีกเลี่ยง

การเสี่ยง อันตรายต่อสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยและมีการตรวจสุขภาพอนามัย 

คนงานเป็นระยะๆ อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง หลัง

จากทีไ่ดท้ำางานไปแลว้ ทัง้นีเ้พือ่เปน็การคน้หาโรค

แต่เนิ่นๆ และรักษาได้ทันท่วงที

2. ความเสีย่งในการจัดซือ้ทีด่นิ
 เพื่อการพัฒนาโครงการใน
 บริเวณใจกลางเมือง
โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีทำาเลที่ตั้งอยู่

บริเวณใจกลางเมือง เพื่ออำานวยความสะดวกให้

แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในแต่ละโครงการ 

ให้สามารถเดินทางเข้าออกอย่างสะดวก ทั้งน้ี

ที่ดินบริเวณศูนย์กลางชุมชนเป็นที่ดินที่บริษัทฯ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องการนำามา 

สร้างโครงการ และที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีอยู่

อย่างจำากัด สำาหรับวิธีการป้องกันความเสี่ยงใน

ส่วนนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนระยะยาวไว้แล้ว 

โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดซื้อที่ดินในบริเวณ

ใจกลางเมืองในปริมาณที่สามารถรองรับกับแผน

งานก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีพื้นที่อีกส่วนหน่ึงที่ทีม

คน้ควา้และวจิยัการตลาดไดท้ำาการวเิคราะหไ์วว้า่ 

มีแนวโน้มทีจ่ะขยายตวัเปน็ศนูยก์ลางความเจริญ

ของธุรกิจและแหล่งชุมชน อาทิเช่น แจ้งวัฒนะ 

เกษตร-นวมินทร์, บางนา-ตราด, สรงประภา, 

รังสิต เป็นต้น

3. การเป็นผู้ประกอบการที่
 เช่ียวชาญตลาดคอนโดมิเนียม
การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง 

(Pre-sales) นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยง 

ด้านการตลาดและเพิ่มความยืดหยุ่นในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะ

สมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังช่วยให้

บริษัทฯ ได้นำาเงินรับค่างวดจากลูกค้ามาใช้ 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม 

การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง 

ยั งคงมีความเสี่ ยงด้านการควบคุมต้นทุน

ก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นการตั้งราคาขายก่อน

บรษิทัฯ มกีารวางแผนสรรหาบุคลากรเชงิรกุตามสถาบันการศึกษา ที่ผลติ

นิสิตจบใหม่ตรงตามสายงาน และมีคุณภาพ เพื่อการค้นหาคนรุ่นใหม่ 

ไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถ มีมุมมองและมีแนวคิดใหม่ๆ ในการ

ทำางานกบับริษทัฯ  พร้อมทีจ่ะพฒันาตนเองและเติบโตไปพร้อมกับบริษทัฯ 

โดยนำามาฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ มี

ประสบการณ์ เพื่อให้เติบโตและเก่งได้อย่างที่ต้องการ อีกทั้งยังมีการดูแล

เรื่องอาหารและที่พักให้กับพนักงานเป็นอย่างดี

และปัจจุบันได้นำาระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มาใช้ในการ

บริหารงานทำาให้ข้อมูลต่างๆ ของทุกฝ่ายงานเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งทำาให้

การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทำาได้โดยง่าย สะดวก แม่นยำา และรวดเร็ว ลด

ปริมาณการใช้กระดาษ ทำาให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสามารถลดปัญหา

การจัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารสูญหาย กรณีพนักงานลาออก 

ปัจจัยความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง

เร่ิมการก่อสร้าง จึงอาจเกิดมีความเสี่ยงที่อัตรา

กำาไรข้ันต้นลดลงหากต้นทุนการก่อสร้างสูงข้ึน  

ดงันัน้ บริษทัจงึทำาสญัญาจา้งเหมาแบบเบด็เสร็จ

กับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซ้ือวัสดุที่

สำาคัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขายเพื่อป้องกันการ

เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและลดความเสี่ยงที่

อตัรากำาไรข้ันตน้จะกระทบจากความผนัผวนของ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

บริษัทฯ เร่ิมเปิดโครงการคอนโดมิเนียมตั้งแต่

ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “เอ สเปซ” 

ทั้งหมด 9 โครงการ จำานวน 6,969 ยูนิต เป็น 

สิง่ทีย่นืยนัไดถึ้งความเปน็ผูป้ระกอบการมอือาชีพ

ในตลาดคอนโดมีเนียม แต่ยังคงอาจจะมีความ

เสี่ยงในเร่ืองความผันผวนในต้นทุนการสร้าง

คอนโดมเินียมได ้เน่ืองจากเปน็การขายกอ่นสร้าง 

บริษัทฯ จึงลดความผันผวนดังกล่าวโดยการทำา

สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและ

มีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่สำาคัญล่วงหน้าก่อน

เปิดการขายซึ่งเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลง

ของราคาวัสดุ

4. ความเสีย่งในเร่ืองการมผู้ีถอื
 หุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูล

พรเจริญชัยศิลป์ จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 

43.95  และร้อยละ  19.58 ตามลำาดับ ซึ่งถ้าหาก

ในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองกลุ่มน้ีมีการ

รวมตัวกันเกิดข้ึนจะสามารถควบคุมเสียงของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกินครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่

ตอ้งใช้เสยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเว้น 

มติพิเศษที่ต้องอาศัยเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มากกว่า 3 ใน 4 ดังน้ันผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจ

ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ

และถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่

จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเพื่อ 

ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ 

5. ความเสี่ยงในด้านการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 2,159.07 ล้านบาท 

แบง่เปน็ เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร จำานวน 52.25 

ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงินจำานวน 510 ล้านบาท 

และตั๋วแลกเงิน จำานวน 1,596.81 ล้านบาท   

เงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 2,441.01 ล้านบาท  

จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการ 

คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวของ 

บริษัทฯ และหุ้นกู้จำานวน 3,511 ล้านบาท  

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินธนาคาร 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนจาก 1.42 เท่า ในปี 

2556 เปน็ 1.64 เทา่ ในป ี2557 และในขณะเดยีวกนั 

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึน

จาก 2.15 เท่าในปี 2556 เป็น 3.16 เท่าในปี 2557 

บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในด้านการเงินเพิ่มข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ 

ได้ลดความเสี่ยงของการใช้เงินกู้ระยะยาวจาก

สถาบันการเงินโดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่น

ด้วยการออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

ประกันในปี 2557 จำานวน 3,000 ล้านบาท ซึ่ง

มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำากว่าการกู้ยืมเงินโดยมี 

หลักประกันจากแหล่งอื่น และเป็นอัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Fixed Rate) การออกหุ้นกู้ดังกล่าว

ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ทำาให้

บริษัทฯ มีทางเลือกสำาหรับการระดมทุนที่เหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการใน

อนาคตมากยิ่งขึ้น

6. ความเสี่ยงจากปัญหาความ
 ไม่แน่นอนทางการเมือง
ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ที่ยังคงมี

ความล่อแหลมต่อความวุ่นวายที่จะเกิดข้ึน ซึ่ง

ทุกครั้งที่มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้น ก็จะทำาให้

ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจออกไป ซึ่งแม้ว่าปีน้ีจะมี

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ยัง

มีแนวโน้มทีจะเติบโตได้ เพราะความต้องการที่ 

อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลมีอยู่อย่าง 

ต่อเนื่อง



โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมทีนุจดทะเบยีน 980 ลา้นบาท ชำาระแลว้

จำานวน 980 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 980,000,000 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
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ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำานวนหุ้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 ยังคงมีจำานวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี* 430,748,096 43.95%

2 นางพัชรี  พรเจริญชัยศิลป์ 191,859,100 19.58%

3 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 6.12%

4 นางพัชรนันท์  ภิญโญชัยอนันต์ 44,138,000 4.50%

5 นางสาวกัลญา  ศรีเสมอ 43,350,900 4.42%

6 นายฐกร  นิติปัญญาวุฒิ 36,729,700 3.75%

7 นายธงชาติ  ธรรมปราโมทย์ 34,050,700 3.47%

8 นายธรรมนูญ บุตรดี 25,530,000 2.61%

9 นายธวัช  ตันติวรสิทธิ์ 21,867,400 2.23%

10 นางสาวฐิติพร  อัศวรักษาวงศ์ 21,179,000 2.16%

รวม 909,452,896 92.79%

*กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษีประกอบด้วย (1) นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจำานวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.74 ของทุนที่เรียกชำาระแล้วของบริษัท และ (2) 
นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจำานวน 109,851,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.21 ของทุนที่เรียกชำาระแล้วของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

โดยข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมดของปี 2557

1 นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 13/13

2 นางนิภาพัฒน์  โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 13/13

3 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 13/13

4 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 11/13

5 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 13/13

6 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ 13/13

7 นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ 13/13

จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 13

กรรมการผูม้อีำานาจลงนามแทนบริษทัคอื นายวศิษิฎ ์เลาหพนูรังษ ีหรือนางนิภาพฒัน์ โรมรัตนพนัธ ์หรือนายทนั เทยีนสวุรรณ หรือนายววัิฒน์ เลาหพนูรังษ ี 

กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท 

มีดังนี้ 

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของ 

บริษทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองทีต่อ้งไดรั้บอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กอ่นการดำาเนินการ เช่น เร่ืองทีก่ฎหมายกำาหนด

ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำาหนด เป็นต้น

2. กำาหนด หรือเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือผูกพัน

บริษัท

3. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทและ

การกำากบัดแูลใหฝ้า่ยบริหารดำาเนินการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย กลยทุธ์ 

และทิศทางที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พจิารณาตัดสนิใจในเร่ืองทีม่สีาระสำาคญั เช่น แผนธรุกจิ งบประมาณ 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่  อำานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตาม

ที่กฎหมายกำาหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดย

มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือ 

ได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง การรายงานทาง 

การเงิน และการติดตามผล

8. ดแูลไมใ่หเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

กับบริษัท

9. กำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. กำาหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ

11. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทำารายงาน

ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน

ประจำาปี และครอบคลุมเร่ืองสำาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติ 

ที่ดีสำาหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท 

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขอำานาจ นั้นๆ ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท มจีำานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบดว้ย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมดของปี 2557

1 นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/13

2 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 13/13

3 นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 13/13

จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 13

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำา

หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 

ดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเข้า

ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาด 

หลกัทรัพย ์ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเปน็

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภาย

ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมดของปี 2557

1 นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 13/13

2 นางนิภาพัฒน์  โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 13/13

3 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 13/13

4 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร 11/13

จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 13

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำานาจตามขอบเขต 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้ 

คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำากับบริษัท (ตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

51



ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 

1. กำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลัก 

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำาหนดให้สอดคล้องและสนับสนุน

ตอ่สภาพเศรษฐกจิและการแข่งขันทีไ่ดก้ำาหนดและแถลงไวต้อ่ผูถื้อหุน้ 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กำาหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอำานาจการบริหารตา่งๆ ของบริษทั 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงาน

ด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ

สภาพการดำาเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบตดิตามผลการดำาเนินงานของบริษทัทีก่ำาหนดใหเ้ปน็ไปตาม

แผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำาหนด เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท

6. ดำาเนินการจัดทำาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด

บัญชี กู้ยืม จำานำา จำานองค้ำาประกัน และการอื่นรวมถึงการซื้อขาย

และจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถปุระสงค ์เพือ่ประโยชน์ใน 

การดำาเนินกิจการของบริษัท 

7. กำากับดูแล และอนุมัติเร่ืองเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของ 

บริษัท และอาจมอบอำานาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำาเนินการ

เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัท

8. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2557 จำานวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายอาณัติ  ปิ่นรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

4. นางสาวอุสราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

5. นายกุลพันธ์ุ แสนพิพัฒน์ ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง

6. นายวุฒิ วงษ์ไทย ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง

7. นายจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

8. นายเอกรัตน์ สาขากร ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

9. นายวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำานวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล

10. ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำานวยการสายงานส่งเสริมประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานงาน

และงานบริการลูกบ้าน

5. คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำากัด

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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บริษัท วันอัพ จำากัด 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลยพันธ์ กรรมการ

4. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำากัด 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท คูลสเปซ จำากัด

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด
ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด
ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

6. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับ

ผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำานาจตาม

ขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดย

การมอบอำานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบ

อำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้

จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน

ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่สำานักงาน 

ก.ล.ต.ประกาศกำาหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้อง

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกำาหนด  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 

แนวทาง หรือหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ดำาเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และ

งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้  

2. ดำาเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ

3. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคล

ภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. มอีำานาจออกประกาศ ระเบยีบ คำาสัง่ หรือบนัทกึ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน

เปน็ไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และเพือ่รักษาระเบยีบ

วินัยการทำางานภายในองค์กร

5. อนุมตักิารว่าจา้งบคุคลากร และการแตง่ตัง้ทีป่รึกษาดา้นตา่งๆ ทีจ่ำาเปน็

ต่อการดำาเนินงานของบริษัท

6. ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารได้มอบ

หมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทัง้น้ีการดำาเนินการอนุมตัริายการ ตามขอบเขต อำานาจหน้าทีด่งักลา่วตอ้ง

อยู่ภายใต้อำานาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำาหนดอำานาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกำาหนดอำานาจอนุมตัวิงเงินสำาหรับใช้จา่ยเพือ่ธุรกรรมตามปกตธุิรกจิของบริษทัและในสว่นธุรกรรมทางการเงนิ อาทเิช่น การ

กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกัน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 600 ล้านบาท ไม่เกิน 600 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จำากัดจำานวน ไม่จำากัดจำานวน
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

7. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ โดยกำาหนดขอบเขต หน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดแูลกจิกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตาม

กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. จัดการเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้ง

หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุม

3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท

4. จัดทำารายงานประจำาปีของบริษัท

5. ดำาเนินการตา่งๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาดทนุประกาศกำาหนด

การสรรหากรรมการ

การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าดำารงตำาแหน่งเปน็กรรมการและกรรมการอสิระ 

ของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบัน

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็น 

ผูพ้จิารณาคดัสรรบคุคล ผูม้คีณุวฒุ ิความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย

กำาหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความสำาคัญในเร่ือง

คุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้เป็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ 

ผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสีย

ใดๆ กับบริษัทมาก่อน ทั้งน้ีกรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท

ย่อย ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท 

ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ใช้คะแนนเสียง 

ข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจำานวน 

ไม่เกินกว่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งคร้ังนั้น 

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่น้ัน โดย

กรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจาก 

ผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นน้ันมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) ในกรณีทีบ่คุคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเปน็กรรมการมจีำานวนเกนิกวา่

จำานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกต้ังคร้ังนั้น ให้ใช้วิธีการ

ลงคะแนนเปน็รายบคุคล ทัง้น้ี ในการออกเสยีงลงคะแนน บคุคล

แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจาก 

ผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นน้ันมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้น 

ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือ

น้อยเพยีงใดไมไ่ด ้โดยบคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบั  

ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ

ที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ัง

ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็น 

องค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำาการแทนในนามของ 

คณะกรรมการไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้

กรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ

อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่ง

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ 

อยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทัง้น้ี บริษทักำาหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระไวส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์

ของสำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ

กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน 

ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็ บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวม

ทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขัดขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับริษทัฯ บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรือผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทัฯ และไม่ 

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงาน 

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6. ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการ

เปน็ทีป่รึกษากฎหมายหรือ ทีป่รึกษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บริการเกิน

กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ

หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

นั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 

ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกันและเปน็การแข่งขันทีม่นัียกบั

กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง

หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวน 

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็อสิระเกีย่ว

กับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 

(1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลำาดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรือผูม้อีำานาจควบคมุ 

ของบริษทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) 

ได้

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำาหนดข้ันต่ำาของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1  ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้ 

(หน่วย : บาท)

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

นายวิศิษฎ์

นางนิภาพัฒน์

นายทัน

นายวิวัฒน์

นายวันชัย

นายปรีชา

นายสมพล

เลาหพูนรังษี

โรมรัตนพันธ์

เทียนสุวรรณ

เลาหพูนรังษี

ตันติกุล

บุณยกิดา

เทียนสุวรรณ

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 -

 -

 -

 -

675,000 

690,000

690,000

โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วอยูใ่นรูปเบีย้ประชุมและบำาเหน็จกรรมการ สว่นกรรมการทีด่ำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริหารจะมเีงินเดอืนประจำา  แตจ่ะไมไ่ดรั้บ 

เบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในป ี2557 คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั มคีา่ตอบแทนรวมเงนิเดอืน โบนสัและเงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชีพรวมทัง้สิน้ 47.98 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2557 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1. รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท
บริษทัมกีารทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดแ้ก ่

บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดย

การเปน็ผูถ้อืหุน้หรือมผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัหรือมกีรรมการร่วมกนั ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 6

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันน้ีเป็น

รายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
บริษัทมีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ไดแ้ก ่บคุคลหรือกจิการตา่งๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบักลุม่บริษทัและบริษทั  

โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันน้ีเป็น

รายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
บริษทัมกีารทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดแ้ก ่

บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดย

การเปน็ผูถ้อืหุน้หรือมผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัหรือมกีรรมการร่วมกนั ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 13

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันน้ีเป็น

รายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำา

รายการระหว่างกัน

สำาหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที่กระทำาเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้

สามารถดำาเนนิธุรกจิไดต้ามแผนงานและเปา้หมายของบริษทั เปน็รายการ

ทีมี่การกำาหนดตามราคาตลาดทัว่ไป ในสว่นของอตัราดอกเบีย้จา่ยน้ันเปน็

ไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไป ณ 

ตอนกู้ยืม

สำาหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการค้าปกติมีการซื้อ

ขายตามราคาตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันใน

อนาคต

สำาหรับบริษทัยอ่ยซึง่บริษทัถอืหุน้มากกวา่ร้อยละ 51 อาจมีรายการระหวา่ง

กันเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้ง

การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งน้ี หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความ

เห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะ

กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน

ทีเ่กดิข้ึน เน่ืองจากรายการดงักลา่วตอ้งใช้ความรู้ หรือความเช่ียวชาญเปน็

พิเศษ บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ 

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบ

การตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษัท 

จะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ 

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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คำาอธิบายและ
การวิเคราะห์จากผู้บริหาร

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2557 2556 2555

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,438 1,752 1,760

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 0 10 19

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,632 1,090 1,104

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 12 9 19

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน, ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายทางการตลาด 521 421 435

กำาไรสุทธิ 41 14 94

งบดุล (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์ 11,957 8,988 6,875

รวมหนี้สิน 9,083 6,129 4,366

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,874 2,859 2,509

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.64 1.42 1.61

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.16 2.15 1.75

อัตรากำาไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 32.58% 37.82% 37.26%

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 1.61% 0.76% 5.14%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 0.39% 1.47% 2.89%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.44% 0.51% 3.84%

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.93 2.92 3.31

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 0.12

จำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 980.00 980.00 758.00
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1) ข้อมูลทั่วไป
บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภาพ

เปน็บริษัทมหาชนและไดน้ำาหุน้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นป ี2547 

นอกจากนี้ในปีเดียวกันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท อารียา เซอร์วิส 

จำากัด) โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อดำาเนินธุรกิจบริการ

หลงัการขายดา้นอสงัหารมิทรัพย ์และในป ี2550 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บริษทัย่อย 

(บริษัท วันอัพ จำากัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพื่อดำาเนิน

ธุรกจิรับเหมากอ่สร้างสำาหรับโครงการอารียาและลกูคา้ภายนอก และตอ่มา

ในปี 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วันอัพ 

จำากัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.99 

และในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการ 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำากัด 

เพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 

และ บริษัท คูลสเปซ จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ

ในปี 2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการ

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ในปี 2553 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 

บริษทั โดยมสีดัสว่นในการถอืหุน้ร้อยละ 99.99 คอื บริษัท ชิลลส์เปซ จำากดั 

เพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และต่อมาในปี 2557 บริษัทได้จัด

ตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ 

บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด เพื่อดำาเนินการด้านธุรกิจค้าปลีก

บริษทัเร่ิมดำาเนินธรุกจิดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทจดัสรรทีด่นิ

เพื่อขายและรับจ้างปลูกสรา้งบ้านซึ่งเป็นโครงการบ้านเดีย่วทั้งหมด ต่อมา

ในป ี2548 บริษทัเร่ิมขายบา้นสร้างกอ่นขาย ทัง้บา้นเดีย่วและทาวน์เฮ้าส ์3 

และ 4 ชั้น และในปี 2549-2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก อีก 2 ประเภท 

คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตกแต่งพร้อม

อยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เร่ิมดำาเนินธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์ 

แถวสุขุมวิท 77 ชื่อว่า พิคคาเดลี่ แบงค์ค็อก

2) สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน 

มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่

เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลาย 

ชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้ 

ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติ

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน 191,600,000 บาท จาก

เดิมทุนจดทะเบียน 949,600,000 ล้านบาท เป็น 758,000,000 บาท โดย

การตดัหุน้ทีเ่ตรียมไวร้องรับใบสำาคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ บริษทัได ้

จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 

2556

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 

มีมตอินุมัติการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทั จากเดมิจำานวน 758,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 980,000,000 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่จำานวน 222,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัท

ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 โดยหุ้นที่ออกและชำาระแล้วจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวน 

222,000,000 บาท (222 ลา้นหุน้ หุน้ละ 1 บาท) ไดจ้ดทะเบยีนกับกระทรวง

พาณิชย์เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน 

144,300,000 บาท

ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 อนุมัติการออกและเสนอขาย และจัดสรร

หุน้สามัญเพิม่ทนุของบริษัทตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้

จำากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 

มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือ

ไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อย

สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและ

เสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำาเนินการจำานวน 34 โครงการ และมีอีก 1 โครงการที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ มีชื่อโครงการว่า 

พิคคาโดลี่ แบงค์ค็อก รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ ดังนี้

ลำาดับ โครงการ ที่ตั้ง ประเภทสินค้า

1 อารียา บุษบา ลาดพร้าว 130 บ้านเดี่ยว

2 อารียา สวนา 3 เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี่ยว

3 อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี่ยว

4 อารียา โคโม่ บางนา บางนา บ้านเดี่ยว

5 เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

6 เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้านเดี่ยว

7 เดอะ คัลเลอร์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

8 แอทโฮม เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

9 อารียา โมวา เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

10 อารียา ทูบี เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

11 อารียา เดลี่ เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

12 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

13 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

14 เดอะ วิลเลจ บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

15 เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

16 เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา ก.ม.8 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

17 เดอะ วิลเลจ บางนา ก.ม.8 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

18 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต-ลำาลูกกา รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

19 อารียา แมนดารีน่า สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 ทาวน์เฮ้าส์

20 เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา ดอนเมือง-สรงประภา ทาวน์เฮ้าส์

21 เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2 ดอนเมือง-สรงประภา ทาวน์เฮ้าส์

22 อารียา แมนดารีน่า เกษตร-นวมินทร์ เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

23 เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

24 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

25 เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

26 เอ สเปซ อโศก-รัชดา อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม

27 เอ สเปซ เกษตร เกษตร-นวมินทร์ คอนโดมิเนียม

28 เอ สเปซ มี เกษตร เกษตร-นวมินทร์ คอนโดมิเนียม

29 เอ สเปซ เพลย์ รัชดา-สุทธิสาร รัชดา-สุทธิสาร คอนโดมิเนียม

30 เอ สเปซ สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

31 เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

32 เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม

33 เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม

34 เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม

35 พิคคาเดลี่ แบงค์ค็อก สุขุมวิท 77 คอมมิวนิตี้ มอลล์
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3) ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินและบ้าน ซ่ึงรับรู้เม่ือได้รับชำาระครบถ้วนตามสัญญาจะซ้ือจะขายและได้โอนกรรมสิทธ์ิให้กับ 

ผู้ซื้อแล้ว และรายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน ซึ่งรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ทำาเสร็จ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายที่ดินและบ้าน

ตารางรับรู้รายได้ในปี 2557, 2556 และปี 2555 ของบริษัท โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โครงการ

ขาย รับรู้รายได้

2557 2556 2555 2557 2556 2555

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

คอนโด 152 264 711 1,303 722 806 37 46 13 33 170 319

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 89 443 - - - - 67 324 - - - -

ทาวน์เฮ้าส์ 749 2,020 608 2,175 522 1,540 690 1,913 569 1654 568 1,441

ที่ดิน - - - - - - 1 154 1 65 - -

ยอดรวม 990 2727 1,319 3,478 1,244 2,346 795 2,437 583 1,752 738 1,760

%เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (25%) (22%) 6% 48% 36% 39% (21%) 0%

คอนโดมิเนียม ในปี 2557 ยอดขายคอนโดมิเนียมลดลงกว่าปี 2556 

เน่ืองจากภาวะทางการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอนในช่วงต้นปีถึงไตรมาส 

3 บริษัทฯ จึงไม่ได้ทำาการตลาดมากเท่าที่ควร ด้วยเหตุว่า ไม่มีความ

มั่นใจต่อผลตอบรับของตลาดคอนโดมิเนียม แต่หลังจากที่ภาวะการเมือง 

เริ่มคลี่คลาย ในไตรมาสที่ 4 และบริษัทฯ เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น จึง

เร่ิมเตรียมแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของคอนโดมิเนียมในไตรมาสที่ 

1 ของปี 2558 สำาหรับยอดรับรู้รายได้ในปี 2557 และปี 2556 ลดลงเนื่อง 

มาจากโครงการตา่งๆ นัน้อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง แตท่วา่บริษทัฯ เร่งดำาเนิน

การก่อสร้างเพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ในปี 2558 ทั้งนี้มีคอนโดมิเนียม 

2 แห่งที่จะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ในไตรมาส 2 ของปี 2558 

มูลค่าโครงการรวม 2,763 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 มี backlog 

830 ล้านบาทหรือร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ

ทาวน์เฮ้าส์ เป็นสินค้าหลักของบริษัท โดยมุ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยถึง

ปานกลางคอ่นข้างสงู ทัง้หมดรวม 19 โครงการ มลูคา่โครงการรวม 12,875 

ล้านบาท หรือจำานวน 4,860 หน่วย ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดเพิ่มใหม่ในปี 2557 

จำานวน 4 โครงการมูลค่าขายรวม 2,033 ล้านบาท และรับรู้รายได้รวม 

ทั้งสิ้น ตลอดปี เท่ากับ 51 ล้านบาท

บ้านเดี่ยว ในปี 2557 บริษัทได้เปิดโครงการบ้านเดี่ยวรูปแบบใหม่ และรับ

รู้รายได้บางส่วนในช่วงปลายปี 2557 จำานวน 87 ล้านบาทหรือร้อยละ 25 

ของทั้งโครงการ โดยมุ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ ร้อยละ 5 (2557 ร้อยละ 67 ปี2556 ร้อยละ 

62) ในช่วงต้นปีถึงไตรมาส 4 มีการปรับตัวของราคาวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้น

โดยประมาณ ร้อยละ 1.0 ของมูลคา่โครงการ อกีทัง้มีการปรับคณุภาพของ

วสัดทุีใ่ช้ใหม้คีณุภาพสงูข้ึน เพือ่ใหล้กูคา้ไดรั้บสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงูข้ึนและ

แข่งขันกบัคูแ่ข่งได ้บริษทัจงึจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิในสว่นน้ี แต่ยงัคง

รักษาระดับราคาไว้อย่างเดิม

อัตรากำาไรขั้นต้น
บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นใน ปี 2557 จำานวน 805.5 ล้านบาทและปี 2556 

จำานวน 662.7 ล้านบาท ในปี 2555 655.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.0 

และ37.8 และ 37.3 ตามลำาดับ ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 4.8 

เนื่องจาก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับราคาขายสูงขึ้น

ดว้ย ทำาใหอ้ตัราการลดลงของกำาไรข้ันตน้น้อยกวา่ตน้ทนุทีเ่พิม่ข้ึน แนวโน้ม

ในอนาคตบริษทัฯ คาดว่าจะรักษาอตัรากำาไรข้ันตน้ไดไ้มน้่อยกวา่ในป ี2557
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กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริม 

ทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 62.6 ล้านบาท ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทนุดงักลา่วเปน็ศนูยส์รรพสนิคา้โดยจดัแบง่พืน้ทีส่ำาหรับใหเ้ช่า ยา่น

สุขุมวิท บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากราย

ได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคา 

ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการเช่าพ้ืนที่ อัตราการเพิ่มค่าเช่า อัตรา 

คิดลด และอัตราผลตอบแทน นอกจากนั้นเป็นรายได้จากค่าเช่าและค่า

บริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และรายได้ประเภทอื่นๆ 

ของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 320.3 ล้านบาท ในปี 2557 304.4 

ล้านบาทในปี 2556 และ 252.3 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละต่อย

อดรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ คือ 13.1 และ 17.4 และ 14.3 

ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเน่ืองจ ากเน้นการ

ทำาการตลาดแนวราบแต่เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่ทำาใหบ้ริษทัฯ สามารถควบคมุ 

ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาดได้ดี เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในตลาด 

และตัวสินค้า ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายการขาย รวมถึงค่าธรรมเนียมโอนและภาษี

ธุรกิจเฉพาะจำานวนร้อยละ 4.3 ไว้แล้วด้วย

ทั้งนี้ในปี 2558 จะมีค่าใช้จ่ายการขายคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

แต่ก็จะสัมพันธ์กับยอดขายและยอดรับรู้รายได้ด้วยเหตุว่าบริษัทฯ ทำาการ

ตลาดเพื่อขายและโอนของ 2 โครงการในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 393.6 ในปี 2557 จำานวน 287.8 

ล้านบาทในปี 2556 และ 277.6 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นร้อยละต่อยอด

รับรู้รายได้ 15.4และ 15.9 และ 15.1 ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าอัตราค่าใช้

จ่ายบริหารไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ด้วยเหตุว่าบริษัทฯ ได้เตรียมการรองรับ

การขยายตัวของการรับรู้รายไดแ้ละยอดขายทีจ่ะเพิม่ข้ึนตัง้แตป่ ี2556 แลว้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในป ี2557 มตีน้ทนุทางการเงนิ จำานวน 145.1 ลา้นบาท ในป ี2556 จำานวน 

91.4 ล้านบาทและ 62.3 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นร้อยละต่อยอดรับรู้ 

รายได้คือ 5.7 และ 5.1 และ 3.4 ตามลำาดับ การที่ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น 

สว่นหน่ึงมาจากการทีบ่ริษทัฯ เบกิเงนิกูโ้ครงการน้อยลงแตม่าใช้แหลง่ทีม่า

ของเงินจาก หุ้นกู้และ ตั๋วเงินระยะสั้น ซึ่งโดยวิธีนี้บริษัทฯ สามารถบันทึก

ตน้ทนุทางการเงนิเข้าเปน็ตน้ทนุโครงการอสงัหาริมทรัพยไ์ดเ้พยีงบางสว่น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดย ประมาณ ร้อยละ 0.6 ของต้นทุน 

เงนิกู้ทีอ่อกโดยหุน้กู้ ในขณะทีใ่นป ี2557 มหีุน้กูเ้พยีงทัง้สิน้ 3,511 ลา้นบาท 

ในขณะที่ ปี 2556 มีการออกหุ้นกู้เพียงจำานวน 1,511 ล้านบาท และ 

ในปี 2555 ไม่มีการออกหุ้นกู้เลย

กำาไรสุทธิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมกีำาไรสทุธิ 44.2 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 221.2 จาก 13.8 ล้านบาท ของปีก่อน โดยมีอัตรากำาไร

สุทธิ ร้อยละ 1.7 ของรายได้รวม ปัจจัยหลักจากการเพิ่มข้ึนของรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้อื่นจากกำาไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจาก

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และการเพิ่มข้ึนของ 

ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินร้อยละ 20.6 ในขณะที่ อัตรากำาไร

ข้ันต้น อยู่ที่ร้อยละ 33 อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.7 

ของรายได้รวม สำาหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 27.3 ของ 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ ในปี 2556 

และ ปี 2555 จำานวน 13.8 ล้านบาท และ 94.3 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ป ี2556 บริษทัมกีำาไรสทุธลิดลงจากป ี2555 จำานวน 80.5 ลา้นบาท คดิเปน็ 

ร้อยละ 85.4 เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารรวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น 91.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 15.4

จากผลการดำาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนแสดง

ความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทฯ (Profitability Ratio) ในปี 2557 

2556 และ 2555 บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ 33.0 และ 37.8 และ 

37.3 ตามลำาดับ และบริษัทฯ มีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.6, 0.8 

และ 5.1 ตามลำาดับ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

เทา่กบัร้อยละ 1.4 และ 0.5 และ 3.8 ในป ี2557 2556 และ 2555 ตามลำาดบั

ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการดำาเนินงานใน
อนาคต
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เร่ิมร้อนแรงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนมาถึงปี 

2556 เพราะมีปจัจยับวกเข้ามาสนับสนุนหลายประการ เช่น อตัราดอกเบีย้

ที่อยู่ในภาวะทรงตัว และภาครัฐมีการเร่งผลักดันโครงการขนาดใหญ่ อาทิ 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบป้องกันน้ำาท่วม และโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง เป็นต้น 

แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ได้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองใน

ประเทศขึ้น ทำาให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งจากปัจจัย

ดังกล่าวคาดว่าจะทำาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 เกิดการชะลอตัว

ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เม่ือสถานการณ์การเมืองเร่ิมคลี่คลายในช่วง 
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คร่ึงปีแรก ของ ปี 2557 จะทำาให้เศรษฐกิจสามารถปรับตัวดีข้ึนได้ 

ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคจะทยอยกลับคืนมาและภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 

ก็จะส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ 

ตลาดอสงัหาริมทรัพยแ์นวราบ รอบตวัเมอืงยงัคงสามารถขยายตวัไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองเน่ืองจากพฤติกรรมของครอบครัวใหม่เปลี่ยนไปและการขนส่ง

มวลชลที่จะขยายตัวในอนาคตเร่ิมมีความชัดเจนมากข้ึน ในขณะที่ความ

ไม่ชัดเจนทางการเมืองเร่ิมมีความคงตัวมากข้ึน แต่ทว่าการขยายตัวของ

เศรษฐกิจอาจยังไม่มากพอ ปัญหาการเงินของต่างประเทศอาจส่งผล 

กระทบต่อราคาสินค้าหรือวัสดุก่อสร้างได้ แต่ด้วยว่าตลาดแนวราบ ทาวน์

เฮาส ์บา้นแฝด บา้นเดีย่ว ยงัคงมคีวามตอ้งการอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองอนัเหน็จาก

การเติบโตของการโอนอสังหาริมทรัพย์แนวราบยังคงเพิ่มขึ้น

ในขณะที่คอนโดมิเนียมมีอัตราการเติบโตโดยรวมไม่มากนัก ส่วนที่มีการ

เติบโตมักเป็นแนวสถานีรถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ทว่าราคาของโครงการที่

ใกลส้ถานีรถไฟฟา้กส็งูกวา่ราคาทีห่า่งออกไปมาก อกีมมุหนึง่คอนโดมเินียม

ที่ใกล้แหล่งศูนย์การค้าและแหล่งชุมชนก็ยังมีความต้องการอยู่ไม่น้อย 

ด้วยว่าโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่เริ่มขยายตัวออกสู่ชานเมือง ดังนั้น

โครงการที่มีทำาเลใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การค้าแต่ราคาไม่สูงมาก ก็

ยังมีความต้องการเช่นเดียวกัน โครงการประเภทหลังน้ีจะมีราคาถูกกว่า

โครงการที่ติดสถานีรถไฟฟ้า

สำาหรับบริษัทฯ แล้วมุ่งเน้นทำาเลใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การค้า ที่มีราคา

ไม่สูงมาก ที่ผู้ที่ทำางานในบริเวณดังกล่าวสามารถซื้อหรือเช่าได้ในราคาที่

เหมาะกับรายได้ของตนเอง

4) ฐานะการเงิน

4.1 สินทรัพย์

2557 2556 2555

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 11,956.5 8,988.1 6,785.20

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ล้านบาท) 2,968.4 2,202.9 -

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 33.0 32.5 -

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา (ล้านบาท) 9,841.7 6,931.8 5,773.7

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ล้านบาท) 2,909.9 1,158.1 -

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 42.0 20.1 -

สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่ ในปี 2557 เป็นการเพิ่มของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา โดยเป็นการซื้อที่ดิน จำานวนประมาณ 1,600 ล้านบาท เพื่อ

พัฒนาและส่งมอบในปี 2558 ในหลายพื้นที่ เช่น สุขุมวิท 77 บางบัวทองไทรน้อย บางนาส่วนขยายและรัตนาธิเบศร์ ในขณะที่ ปี 2556 ที่เพิ่มขึ้น เป็นการ

ซื้อที่ดิน สุขุมวิท 77 ดอนเมืองสรงประภา และบางนา

สว่นทีเ่หลอืเปน็ตน้ทนุกอ่สร้างโครงการแนวราบทีส่ร้างไวใ้หพ้ร้อมขายในป ี2558 จำานวน 3 โครงการทีส่ร้างเกอืบแลว้เสร็จในป ี2557 พร้อมสง่มอบใหล้กูคา้

ในปี 2558 รวมถึงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมใน 3 โครงการโดยที่ 2 โครงการใช้เงินค่าก่อสร้างในปี 2557 ประมาณ 637.0 ล้านบาทและพร้อมจะส่งมอบ

หรือรับรู้รายได้ในปี 2558 ส่วนอีกโครงการหนึ่ง ได้ดำาเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 77.5 เป็นมูลค่าประมาณ 2,141.1 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กระแสเงินสด รอบ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 เป็นดังนี้ 

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 1,818.6 1,225.6 204.0

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน (3,545.0) (2,754.5) -646.2
จ่ายภาษีเงินได้ (23.9) (15.6) -29.8
รวมกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน (1,750.3) (1,544.6) (472.0
กระแสเงินสดจากการลงทุน (286.3) (230.8) (249.0)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 2,149.3 1,659.0 858.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/-ลดลง สุทธิ 112.7 (116.4) 137.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาต้นงวด 108.2 224.6 87.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 220.9 108.2 224.6

คำาอธิบายและการวิเคราะห์จากผู้บริหาร

63



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 112.7 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ จะมีกระแส

เงินสดจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น 593.0 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ลงทุนในโครงการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

เงินมัดจำาที่ดิน

2557 2556 2555

เงินมัดจำาที่ดิน (ล้านบาท) 347.0 742.0 41.9

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -395.0 700.1

สำาหรับเงินมัดจำาที่ดินน้ันลดลงจากปีก่อน 395 ล้านบาทเพราะมีการรับโอนที่ดินในปี 2557จากการมัดจำาท่ีดินในปี 2556 และมัดจำาที่ดินใหม่สำาหรับ

โครงการทีจ่ะรองรับการขยายตัวของยอดขาย สว่นป ี2556 ทีเ่พิม่ข้ึนจากป ี2555 น้ันเปน็การมดัจำาทีด่นิใน 4 ทำาเล ซึง่โดยสว่นใหญไ่ดรั้บโอนแลว้ในป ี2557 

ส่วนที่เหลือจะรับโอนในปี 2558

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2557 2556 2555

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ล้านบาท) 510.2 422.3 281.5

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน (ล้านบาท) 87.9 140.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างพัฒนาเพื่อให้เช่าเท่ากับ 510.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 20.8 จากปี 2556 เท่ากับ 422.3 ล้านบาท ปัจจัยหลักจากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจำานวน 62.6 ล้านบาท และงานระหว่าง

ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดของคอมมิวนิตี้มอลล์ แห่งใหม่อีก 2 แห่ง ประมาณ 25.3 ล้านบาท

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานที่สำาคัญ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ปี 2557, 2556 และ 2555 เท่ากับร้อยละ 0.4 เท่า 1.5 เท่า และ 2.9 เท่า ตามลำาดับ เนื่องจาก บริษัทฯ มียอดจองจาก

ปลายปี 2556 มารับรู้รายได้ในคร่ึงแรกของปี 2557 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 จะอยู่ในช่วง 

ชะลอตัวก็ตามแต่ภาวการณ์ตลาดก็ยังเติบโตดีกว่าช่วงปลายปี 2556 ที่เกิดการชะลอตัว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ปี 2556 ลดลงจากปี  

2555 จาก 2.9 เปน็ 1.5 เทา่ ทัง้น้ีเปน็ไปตามกำาไรสทุธทิีล่ดลง อกีทัง้ปจัจัยเสริมจากความขัดแยง้ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกจิทีมี่ความไม่แน่นอน ผูบ้ริโภคชะลอ 

กำาลังซื้อ

4.2 หนี้สิน

2557 2556 2555

หนี้สินรวม 9,082.9 6,129.4 4,366.2

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,953.5 1,763.2

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,159.1 1,222.7 962.9

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 1,648.7 753.9 557.8

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 792.3 2,024.5 2,450.0

หุ้นกู้ 3,511.0 1,500.0 0

คำาอธิบายและการวิเคราะห์จากผู้บริหาร
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หน้ีสนิรวมทีเ่พิม่ข้ึนจากการเพิม่ข้ึนของ หุน้กู้จำานวน 2,011.0 ลา้นบาท และ

ตั๋วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้การค้า รวม 1,034.7 ล้านบาท และการลดของ

เงินกู้ยืมจากธนาคารสำาหรับใช้ในโครงการ -337.4 ล้านบาท

หุ้นกู้

ณ 31 ธันวาคม 2557 ยอดหุ้นกู้มีจำานวน 3,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 

2556 จำานวน 2,011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 134 โดยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี 

หลกัประกัน มหีรือไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กู้ดอ้ยสทิธิหรือไมด่อ้ยสทิธิ เปน็

วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุล

เงินต่างประเทศในจำานวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยข้ึนอยู่กับภาวะตลาด 

ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง โดยจะออกและเสนอขาย

เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ หลายคร้ังก็ได้ บริษัทฯ 

จึงออกหุ้นกู้ จำานวน 2 ครั้ง ในปี 2557 

สภาพคล่อง

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 1,818.6 1,225.6 204.0

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน (3,545.0) (2,754.5) (646.2)

จ่ายภาษีเงินได้ (23.9) (15.6) (29.8)

รวมกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน (1,750.3) (1,544.6) (472.0)

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานส่วนใหญ่ใช่ไปกับโครงการอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาในการเตรียมตัวเพื่อสร้างรายได้หลังจากที่สภาพการเมือง 

อยู่ในภาวะปกติแล้ว ทำาให้บริษัทฯ มีโครงการพร้อมรับรู้รายได้ มากกว่า 2,500 ล้านบาทสำาหรับแนวราบและอีกกว่า 2,600 ล้านบาทสำาหรับคอนโดมิเนียม

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากการลงทุน (286.3) (230.8) (249.0)

กระแสเงินสดจากการลงทุนในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ คือสำานักงานใหญ่ อลูมิเนียมฟอร์มที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง 

ทั้งแนวราบและแนวสูงที่สามารถใช้งานได้อีกเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี โดยซื้อเพิ่มเติมเฉพาะส่วนน้อยที่เปลี่ยนแปลง

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 2,149.3 1,659.0 858.4

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินได้มาจากการออกหุ้นกู้และชำาระคืนหุ้นกู้สุทธิ จำานวน 2,011.0 ล้านบาท สำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารนั้นการเบิก

และชำาระคืนสุทธิเท่ากับชำาระคืนประมาณ -337.4 ล้านบาท โดยใช้วงเงินตั๋วเงินระยะสั้นมาแทนเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย

คำาอธิบายและการวิเคราะห์จากผู้บริหาร

อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 เทา่กบั 2.31 เทา่ 

ลดลงจาก 3.30 เท่า ในปี 2556 และ 3.35 เท่า ในปี 2555 อัตราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็วในระยะเวลาดังกล่าว เท่ากับ 0.13 เท่า, 0.37 เท่า และ 

0.12 เท่า ตามลำาดับ 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 9.27 เท่า ลดลง

จาก 11.92 เท่าในปี 2556 และ 10.41 เท่าใน ปี 2555 โดยมีระยะเวลาใน 

การชำาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 38.83 วัน 30.62 วัน และ 35.07 วัน ตามลำาดับ

อัตราอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
ที่สำาคัญ
การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน 

ของผู้ถือหุ้นเป็น 3.16 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.15 เท่า ในปี 2556 และ 1.75 เท่า 

ในปี 2555 ทั้งน้ีการเพิ่มดังกล่าวสอดคล้องกับจำานวนโครงการที่บริษัทฯ

กำาลังพัฒนามูลค่าต้นทุนรวมกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว

จะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคต ตั้งแต่ ปี 2558 และ 2559 เป็นต้นไป ใน

มูลค่าขาย 15,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำาให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเริ่มลดลง
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รายงานความรับผิดชอบ
ของ

คณะกรรมการ
ต่อ

รายงานทางการเงิน
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คณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับ 

ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท ที่ปรากฎ 

ในรายงานประจำาป ีงบการเงนิดงักลา่วจดัทำาข้ึนตามหลกัการบญัชีทีรั่บรอง

ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม่ำาเสมอ 

และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา 

รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี และดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้

ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมีสาระสำาคัญ

งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดย 

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 

เลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ในการตรวจสอบนั้นทาง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบ

บญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี  

โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง 

แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดย

รวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผล 

ไดว้า่งบการเงินเฉพาะ และงบการเงนิรวมของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้

จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเช่ือถือได้ โดย 

ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฎิบัติตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000431

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 980,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 980,000,000บาท ชำาระแล้ว 980,000,000 บาท

Home Page www.areeya.co.th

  สำาหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอนโดมิเนียม เอ สเปซ www.aspace.co.th

  สำาหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทาวน์เฮ้าส์ เดอะ คัลเลอร์ส www.thecolors.co.th

  สำาหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ www.pickadailybkk.com

โทรศัพท์ 0 2798 9999, 1797

โทรสาร 0 2798 9990

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10501

  โทรศัพท์ 02 2264 9090 โทรสาร 02 264 0789-90

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 02 229 2000

ที่ปรึกษากฎหมาย สำานักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ

  72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยธรรมนูญสุข สามเสนนอก ห้วยขวาง 

  กรุงเทพฯ 10310

  โทรศัพท์ 02 274 7529-30 โทรสาร 02 274 7638
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ได้ทำาการเปิดบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานต่างๆ โดยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 7 แห่ง ประกอบด้วย

1.  บริษัท อารียา เซอร์วิส จำากัด  ประกอบธุรกิจบริการหลังการขาย ด้านอสังหาริมทรัพย์

2. บริษัท วันอัพ จำากัด  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

3. บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำากัด  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารนิติบุคคล

4. บริษัท คูลสเปซ จำากัด  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5.  บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

6.  บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7.  บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด ประกอบธุรกิจค้าปลีก

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

บจก. อารียา เซอร์วิส

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 798 9999 โทรสาร 02 798 9990

บริการหลังการขายด้าน

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท

99.99

บจก. วันอัพ

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 798 9999 โทรสาร 02 798 9990

บริการรับเหมาก่อสร้าง หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท

99.99

บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 798 9999 โทรสาร 02 798 9990

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

และบริหารนิติบุคคล

หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

99.99

บจก. คูลสเปซ

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 798 9999 โทรสาร 02 798 9990

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

99.99

บจก. ไวต์ลิฟวิง

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 798 9999 โทรสาร 02 798 9990

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

99.99

บจก. ชิลล์สเปซ

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 798 9999 โทรสาร 02 798 9990

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น  1,000,000 บาท

99.99

บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 798 9999 โทรสาร 02 798 9990

ค้าปลีก หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

99.99

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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การกำากับดูแล
การใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกันการนำา

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างย่ิง จึงมี 

นโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็น 

ความลับ โดยกำาหนดให้ผู้รับรู้จำากัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี ้บรษิัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือ

หลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตน รวมถึงคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำาการซ้ือ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผย

ต่อสาธารณชน สำาหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

ดังกล่าวภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำาเนา

รายงานนี้ให้กับบริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรม

อย่างสม่ำาเสมอ และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำาหรือปกปิดการ 

กระทำาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคล

ข้างต้นได้นำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ 

ถอืวา่บคุคลดงักลา่วมคีวามผดิทางวินัยอยา่งร้ายแรง และจะถกูลงโทษตาม

ข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ 

และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบประจำาป ี2557 จากการประเมนิระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

2. การบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมี

ประสิทธิผล และไดน้ำาเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 

2557 แกค่ณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาแลว้ ในการประชุมคณะกรรมกา

รบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

บริษทัฯ ไดม้กีารจดัการบริหารงานและระบบการควบคมุภายในทีด่เีพยีงพอ 

โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการควบคุมภายใน 

โดยจัดให้ มีการกำากับดูแลองค์กรที่ดี กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน รวมทั้งได้กำาหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำานาจการ

บริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำานักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ

ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ 

ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดย 

ผลการตรวจสอบทีผ่า่นมาไมพ่บวา่มข้ีอบกพร่องทีเ่ปน็สาระสำาคญัตอ่ระบบ

การควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 

ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 2557 ได้ประเมินประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำาเป็น ซึ่งพบว่า ไม่มีจุดอ่อน 

ของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำาคัญแต่ประการใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชมผู้ถือหุ้นของ 

บริษทัฯ พจิารณาจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของ

กำาไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษเีงินไดนิ้ตบิคุคล และทนุเงนิสำารอง 

ตา่งๆ ทกุประเภททีก่ฎหมายและบริษทัฯ ไดก้ำาหนดไว ้อยา่งไรกต็าม การ

จา่ยเงนิปนัผลน้ันจะตอ้งไมม่ผีลกระทบตอ่การดำาเนินงานปกติของบริษทัฯ 

อยา่งมนัียสำาคญั ทัง้น้ีการจา่ยเงินปนัผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ข้ึนอยูก่บั 

ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ 

การขยายธุรกิจ ความจำาเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน         

รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีส่ำาคญัและหมายเหตุเร่ืองอืน่ ๆ  และไดต้รวจสอบงบการเงนิ เฉพาะกจิการของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จำากัด 

(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจา้เปน็ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจา้ ข้าพเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้้าพเจา้ปฏบิติัตามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผล

ว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ 

ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบ

การเงินไม่ว่าจะเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำา

และการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน 

การแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้ริหารใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน 

สาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด 

(มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ซึ่งนำามาใช้เพื่อจัดทำางบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วันที่ 1 มกราคม 2556) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และ 27 กุมภาพันธ์ 

2556 ตามลำาดับ

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
 เงินสด 7 220,894,659 108,209,483 224,595,130 119,402,047 75,109,636 121,273,951

เงินลงทุนชั่วคราว 8 80,662 - - 80,662 - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,9 28,352,433 28,454,851 16,745,702 88,827,995 50,414,227 35,889,509

ต้นทุนการพัฒนา
 อสังหาริมทรัพย์ 10 9,841,676,168 6,931,778,944 5,773,713,408 8,570,951,368 5,949,336,608 4,791,633,220

เงินมัดจำาค่าที่ดิน 33 347,000,000 742,000,000 41,946,200 347,000,000 742,000,000 41,946,200

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 
 ที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - 803,321,871 353,200,000 131,700,000

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 27,967,450 62,737,648 19,061,556 25,231,740 54,416,605 13,072,557

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,465,971,372 7,873,180,926 6,076,061,996 9,954,815,683 7,224,477,076 5,135,515,437

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
 ค้ำาประกัน 12 292,097,980 211,667,227 270,900,662 287,260,445 203,499,361 263,991,080

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - - 301,999,239 300,999,539 300,999,539

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 510,202,461 422,264,063 281,548,474 491,688,605 411,424,530 277,131,118

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 561,969,619 377,242,874 214,128,398 523,890,872 347,541,991 168,948,563

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 19,821,438 9,057,498 5,923,066 19,740,331 8,922,649 5,757,231

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
 ตัดบัญชี 29 7,977,888 17,730,040 13,470,895 4,561,687 16,844,451 12,743,194

เงินมัดจำาการเช่า 6 60,000,000 60,000,000 - 60,000,000 60,000,000 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 38,480,668 17,008,833 13,172,704 32,931,440 13,773,623 12,172,840

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,490,550,054 1,114,970,535 799,144,199 1,722,072,619 1,363,006,144 1,041,743,565

รวมสินทรัพย์ 11,956,521,426 8,988,151,461 6,875,206,195 11,676,888,302 8,587,483,220 6,177,259,002

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดง
ฐานะการเงิน
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน 17 2,159,067,013 1,222,678,598 962,859,594 2,141,318,284 1,081,881,147 699,669,920

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 18 226,470,127 128,104,007 111,449,631 559,403,691 405,503,670 344,052,837

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
 สถาบันการเงินที่ถึงกำาหนด
 ชำาระภายในหนึ่งปี 19 1,648,673,188 753,941,131 557,777,403 1,443,673,188 592,299,361 531,360,903

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั 6 - - - 72,295,747 234,932,117 259,439,043

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 22 45,751,415 24,138,839 17,260,066 38,487,386 17,857,122 9,353,739

ส่วนของเงินประกันการก่อสร้าง
 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6 127,593,911 85,019,638 77,647,799 94,650,537 42,782,805 26,879,303

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 198,733,163 127,701,357 40,650,088 197,917,563 126,479,760 39,914,688

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,261,381 685,574 716,247 - - 51,224

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 120,598,811 43,233,869 43,323,874 85,977,634 8,717,117 8,199,358

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,528,149,009 2,385,503,013 1,811,684,702 4,633,724,030 2,510,453,099 1,918,921,015

งบแสดง
ฐานะการเงิน (ต่อ)
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
 การเงิน - สุทธิจากส่วนที่ 
 ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 19 792,337,347 2,024,494,038 2,450,048,944 741,847,965 1,819,494,038 1,990,496,082

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น 20 111,493,133 111,493,133 - 111,493,133 111,493,133 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ
 ที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - 9,700,000 9,700,000 9,700,000

หุ้นกู้ 21 3,511,000,000 1,500,000,000 - 3,511,000,000 1,500,000,000 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 
 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด
 ชำาระภายในหนึ่งปี 22 63,157,152 40,154,527 30,485,738 54,102,743 29,368,011 13,385,207

เงินประกันการก่อสร้าง 6 - - - - 4,564,734 3,774,542

เงินประกันสาธารณูปโภค 6,877,074 7,561,060 8,312,150 6,877,074 7,561,060 8,312,150

สำารองผลประโยชน์ระยะยาว
 ของพนักงาน 23 15,909,256 10,820,174 9,651,983 5,447,307 8,372,885 7,968,934

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 24 16,600,000 17,278,200 19,900,000 16,600,000 17,278,200 19,900,000

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 37,362,959 32,063,566 36,100,409 26,854,309 25,970,226 21,963,644

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,554,736,921 3,743,864,698 2,554,499,224 4,483,922,531 3,533,802,287 2,075,500,559

รวมหนี้สิน 9,082,885,930 6,129,367,711 4,366,183,926 9,117,646,561 6,044,255,386 3,994,421,574

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26 

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 980,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   (1 มกราคม 2556:หุ้น
   สามัญ 949,600,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 980,000,000 980,000,000 949,600,000 980,000,000 980,000,000 949,600,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดง
ฐานะการเงิน (ต่อ)

76



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
  หุ้นสามัญ 980,000,000
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   (1 มกราคม 2556:หุ้นสามัญ
   758,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ
   1 บาท) 980,000,000 980,000,000 758,000,000 980,000,000 980,000,000 758,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 669,209,894 669,209,894 524,909,894 669,209,894 669,209,894 524,909,894

กำาไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 27 57,253,600 54,953,600 53,732,600 57,253,600 54,953,600 53,732,600

 ยังไม่ได้จัดสรร 1,167,172,002 1,154,620,256 1,172,379,775 852,778,247 839,064,340 846,194,934

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,873,635,496 2,858,783,750 2,509,022,269 2,559,241,741 2,543,227,834 2,182,837,428

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,956,521,426 8,988,151,461 6,875,206,195 11,676,888,302 8,587,483,220 6,177,259,002

งบแสดง
ฐานะการเงิน (ต่อ)
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(หน่วย: บาท)

       งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  2557  2556  2557 2556

กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,437,564,050 1,752,480,683 1,810,376,350 1,347,067,965

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 6 458,058 10,183,373 303,083 7,388,285

รายได้อื่น

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน 14 62,616,135  - 62,616,135  -

อื่นๆ 6 58,714,222 45,101,111 45,966,679 22,227,535

รวมรายได้ 2,559,352,465 1,807,765,167 1,919,262,247 1,376,683,785

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,632,075,854 1,089,726,866 1,24 5,759,082 848,765,673

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 11,606,318 9,389,371 291,015 6,715,661

ค่าใช้จ่ายในการขาย 320,277,814 304,372,925 220,024,957 203,273,204

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 393,578,686 287,757,290 259,119,785 207,066,777

รวมค่าใช้จ่าย 2,357,538,672 1,691,246,452 1,725,194,839 1,265,821,315

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 201,813,793 116,518,715 194,067,408 110,862,470

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6 (145,049,155) (91,395,040) (140,672,065) (79,966,852)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56,764,638 25,123,675 53,395,343 30,895,618

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29 (15,498,262) (11,346,394) (11,639,828) (6,489,411)

กำาไรสำาหรับปี 41,266,376 13,777,281 41,755,515 24,406,207

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 29 2,983,570  - 3,656,592  -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 2,983,570  - 3,656,592  -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 44,249,946 13,777,281 45,412,107 24,406,207

กำาไรต่อหุ้น 25

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

0.04

 

0.02

 

0.04

 

0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

      งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557  2556  2557  2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษี 56,764,638 25,123,675 53,395,343 30,895,618
รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกิจกรรมดำาเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 40,217,050 31,108,465 31,392,189 17,778,848
 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,632,029,995 1,089,726,866 1,245,759,082 848,765,673
 หนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ (โอนกลับ) 346,074 (10,000) 346,074 (10,000)
 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
  เพื่อการลงทุน (62,616,135) - (62,616,135) -
 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว (662) - (662) -
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 166,423 - 166,423 -
 ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 7,920,913 (3,432,672) 4,219,149 291,910
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,818,545 1,731,337 1,645,162 877,241
 ประมาณการหนี้สินจากคดีความลดลง - (2,621,800)  - (2,621,800)
 รายได้อื่นจากการได้รับเงินลงทุนชั่วคราวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (80,000) - (80,000) -
 รายได้ดอกเบี้ย (9,988,077) (7,470,021) (9,210,036) (7,036,141)
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 145,049,155 91,395,040 140,672,065 79,966,852
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินดำาเนินงาน 1,818,627,919 1,225,550,890 1,405,688,654 968,908,201
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (329,766) (12,078,259) (38,696,434) (15,278,718)
 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (3,485,325,822) (1,978,136,568) (2,837,848,239) (1,772,486,651)
 จ่ายเงินมัดจำาค่าที่ดิน (347,000,000) (742,000,000) (347,000,000) (742,000,000)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 35,491,833 (45,025,292) 29,184,864 (42,276,910)
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (4,161,683) (58,464,791) (3,667,628) (58,480,900)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 61,456,724 (7,770,089) 116,270,607 38,831,320
 เงินประกันการก่อสร้าง 42,574,273 7,371,839 47,302,998 16,693,694
 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 71,031,806 87,051,269 71,437,803 86,565,072
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 77,364,942 (90,005) 77,260,517 517,759
 เงินประกันสาธารณูปโภค (683,986) (751,090) (683,986) (751,090)
 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - (563,146) - (473,290)
 จ่ายชำาระหนี้สินจากคดีความ (678,200) - (678,200) -
 หนี้สินอื่น 5,299,393 (4,036,843) 884,083 4,006,582
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (1,726,332,567) (1,528,942,085) (1,480,544,961) (1,516,224,931)
 จ่ายภาษีเงินได้ (23,947,983) (15,636,212) (15,761,401) (10,642,892)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (1,750,280,550) (1,544,578,297) (1,496,306,362) (1,526,867,823)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแส
เงินสด
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(หน่วย: บาท)

     งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557  2556  2557  2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (80,430,753) 59,233,435 (83,761,084) 60,491,719
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  - (450,121,871) (221,500,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (25,322,263) (140,715,589) (17,647,940) (134,293,412)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (192,667,847) (158,483,184) (165,695,398) (160,139,413)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 7,638,679 3,731,674 3,936,915  -
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,579,309) (1,675,749) (5,579,309) (1,607,250)
ดอกเบี้ยรับ 10,074,187 7,085,131 9,146,628 7,036,141
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (286,287,306) (230,824,282) (709,722,059) (450,012,215)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 936,388,415 259,819,004 1,059,437,137 382,211,227
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 3,000,000,000 1,500,000,000 3,000,000,000 1,500,000,000
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  - 366,300,000 - 366,300,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,355,137,018 1,198,845,218 1,333,265,009 1,052,177,293
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น - 111,493,133 - 111,493,133
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง -  - (162,636,370) (24,506,926)
ชำาระคืนหุ้นกู้ (989,000,000)  - (989,000,000)  -
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,692,561,652) (1,428,236,396) (1,559,537,255) (1,162,240,879)
ชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (23,811,869) (23,568,690) (19,782,074) (15,630,065)
จ่ายเงินปันผล (29,398,200) (30,315,800) (29,398,200) (30,315,800)
จ่ายดอกเบี้ย (407,500,680) (295,319,537) (382,027,415) (248,772,260)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,149,253,032 1,659,016,932 2,250,320,832 1,930,715,723
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 112,685,176 (116,385,647) 44,292,411 (46,164,315)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 108,209,483 224,595,130 75,109,636 121,273,951
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 220,894,659 108,209,483 119,402,047 75,109,636

 -
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
 โอนเงินมัดจำาค่าที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 742,000,000 41,946,200 742,000,000 41,946,200
 ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 60,360,302 36,984,248 57,080,302 36,984,248
 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าทางการเงิน 8,066,768  - 8,066,768  -
 เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ 9,289,946  - 9,289,946  -
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย  -  - 999,700  -
 ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ 289,893,920 215,565,340 268,528,696 181,104,665
 รายการกำาไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 

  สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,983,570  - 3,656,592  -

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแส
เงินสด (ต่อ)
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(หน่วย: บาท)

  

งบการเงินรวม

 ทุนเรือนหุ้น
 ที่ออกและ
 ชำาระแล้ว

 ส่วนเกินมูลค่า
 หุ้นสามัญ

   กำาไรสะสม

 รวมส่วนของ
 ผู้ถือหุ้น

 จัดสรรแล้ว-
 สำารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 758,000,000 524,909,894 53,732,600 1,172,379,775 2,509,022,269

กำาไรสำาหรับปี  -  -  - 13,777,281 13,777,281

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  - 13,777,281 13,777,281

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 26) 222,000,000 144,300,000  -  - 366,300,000
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)  -  -  - (30,315,800) (30,315,800)
โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำารอง
 ตามกฎหมาย  -  - 1,221,000 (1,221,000)  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 980,000,000 669,209,894 54,953,600 1,154,620,256 2,858,783,750

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 980,000,000 669,209,894 54,953,600 1,154,620,256 2,858,783,750

กำาไรสำาหรับปี  -  -  - 41,266,376 41,266,376
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  - 2,983,570 2,983,570
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  - 44,249,946 44,249,946

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -  -  - (29,398,200) (29,398,200)
โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำารอง
 ตามกฎหมาย  -  - 2,300,000 (2,300,000)  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 980,000,000 669,209,894 57,253,600 1,167,172,002 2,873,635,496

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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(หน่วย: บาท)

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนเรือนหุ้น
 ที่ออกและ
 ชำาระแล้ว

 ส่วนเกินมูลค่า
 หุ้นสามัญ

   กำาไรสะสม

 รวมส่วนของ
 ผู้ถือหุ้น

 จัดสรรแล้ว-
 สำารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 758,000,000 524,909,894 53,732,600 846,194,933 2,182,837,427

กำาไรสำาหรับปี  -  -  - 24,406,207 24,406,207

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  - 24,406,207 24,406,207

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 26) 222,000,000 144,300,000  -  - 366,300,000

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)  -  -  - (30,315,800) (30,315,800)

โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
 สำารองตามกฎหมาย  -  - 1,221,000 (1,221,000)  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 980,000,000 669,209,894 54,953,600 839,064,340 2,543,227,834

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 980,000,000 669,209,894 54,953,600 839,064,340 2,543,227,834

กำาไรสำาหรับปี  -  -  - 41,755,515 41,755,515

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  - 3,656,592 3,656,592

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  - 45,412,107 45,412,107

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)  -  -  - (29,398,200) (29,398,200)

โอนกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำารอง
 ตามกฎหมาย  -  - 2,300,000 (2,300,000)  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 980,000,000 669,209,894 57,253,600 852,778,247 2,559,241,741

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบริษทัฯ ตัง้อยูเ่ลขที ่999 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน 

งบการเงนิตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารบญัชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน 

ฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และ

บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ  อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2557 2556

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำากัด บริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท วัน อัพ จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 99.99

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำากัด พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และบริหารนิตบิคุคล  
  อาคารชุด

ไทย 99.99 99.99

บริษัท คูลสเปซ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด ค้าปลีก ไทย 99.97 -

ข) บริษัทฯ นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่

บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

2.3 บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการร้ือถอน การบรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน

  ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำานวนมาก ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็น 

การปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เช่ือว่าจะไม่มี 

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินน้ีในปีที่นำามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีใน 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำาไรขาดทุน หรือในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้รายการกำาไรขาดทนุจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำาหรับ 

งบการเงนิรวมทีเ่ดมิกำาหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปลีย่นแปลง

หลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่

เข้าไปลงทนุได ้หากตนมสีทิธิไดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้อำานาจในการสัง่การกิจกรรม

ที่ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหน่ึงก็ตาม 

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำานาจควบคุมในกิจการ

ที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำาบริษัทใด ในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงินรวมบ้าง

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการ

ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการ

ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อกำาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตาม 

หลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

 จากการประเมนิเบือ้งต้น ฝา่ยบริหารของบริษทัฯ และบริษัทยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานข้างตน้จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัต่องบการเงนิ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเม่ืองานก่อสร้างเสร็จ 

ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำาระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

 รายได้จากการขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้

ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด

แล้ว

 รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ ซึ่งการพิจารณาอัตราส่วนของงานที่ทำา

เสร็จคำานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดข้ึนจริงจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการให้บริการ 

ตามสัญญา บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้ังค่าเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างทั้งจำานวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการน้ัน จะประสบ 

ผลขาดทุน 

 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์คงค้างตลอดอายุสัญญาเช่า

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 การรับรู้ต้นทุน

 ตน้ทนุการขายบา้นพร้อมทีด่นิและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัประกอบดว้ยตน้ทนุทีด่นิ คา่ถมดนิ คา่ออกแบบ คา่สาธารณูปโภค คา่กอ่สร้าง 

ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ในการคำานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำาการแบ่งสรรต้นทุนที่ดินและการ

พัฒนาที่ดินทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย และแบ่งสรรต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงด้วย) ตามจำานวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่ 

ที่ขายในแต่ละหน่วย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในส่วนกำาไรหรือขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้

 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหน้ีการคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดรั้บ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทกึคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสำาหรับผลขาดทนุโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 
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4.5 สินค้าคงเหลือ

 วัสดุก่อสร้างแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ

หรือต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้หรือขาย

4.6 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนสุทธิจากสำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการโดยมีรายละเอียดการ

คำานวณราคาทุนดังนี้

 ที่ดิน  - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ

 งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและ 

  ต้นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงาน 

  ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคตามที่เกิดขึ้นจริง

4.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

ขาดทุน

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจาก 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินทีไ่ดรั้บสทุธิจากการจำาหนา่ยกบัมูลคา่ตามบญัชีของสนิทรัพยใ์นสว่นของกำาไรหรือขาดทนุ

ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร 20 ปี

งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และดับเพลิง 15 ปี

งานระบบลิฟท์โดยสารและเครื่องปรับอากาศ 10 ปี

งานส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 และ 5 ปี

อาคารคลับเฮ้าส์ 20 ปี

อาคารชั่วคราว 5 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 3 และ 5 ปี

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 3 และ 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี
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 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

 ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการไดม้า การกอ่สร้างหรือการผลติ สนิทรัพยห์รือพฒันาโครงการ ทีต่อ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเม่ือการ

กอ่สร้างเสร็จสิน้หรือหยดุชะงกัลงจนกวา่จะมกีารดำาเนนิการพฒันาตอ่ไป สว่นต้นทนุการกูย้มือืน่ถือเปน็คา่ใช้จา่ยในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทนุ

การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 สำาหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จาก

การนำาเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ยจะคำานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการ 

ตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดย

เฉพาะ

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ

ทบทวนระยะเวลา การตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่า

ใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

  อายุการให้ประโยชน์

  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 และ 10 ปี

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย 

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า 

การเงินจะบนัทกึเปน็รายจา่ยฝา่ยทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์ีเ่ช่าหรือมลูคา่ปจัจบุนัสทุธิของจำานวนเงินทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้

แตม่ลูคา่ใดจะต่ำากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่หกัคา่ใช้จา่ยทางการเงนิจะบนัทกึเปน็หน้ีสนิระยะยาว สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในสว่นของ

กำาไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรัพยท์ีไ่ดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพยท์ีเ่ช่า

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.14 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ  

ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการที่เป็นเงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่น ณ วนัที่เกดิรายการ สินทรพัย์และหนีส้ินที่เป็นตวัเงนิซึ่งอยู่ใน

สกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทำาการประเมนิการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรือสนิทรัพยท์ีไ่มมี่ตวัตน

อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมด

ไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ 

ดอ้ยคา่ทีรั่บรู้ในงวดกอ่นกต็อ่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้กำาหนดมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคนืภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการ 

ด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

ที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจา่ยสะสมและเงนิทีบ่ริษทัฯ และบริษทั

ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธีิคดิลดแตล่ะหน่วยทีป่ระมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ 

รับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หัก

ด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

4.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.18 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ ผลขาดทุนทางภาษีที่

ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับ

ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน

เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ       

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เปน็สญัญาเช่าดำาเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝา่ยบริหารไดใ้ช้ดลุยพนิิจในการประเมนิเง่ือนไขและ

รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี

แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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การประมาณต้นทุนการพัฒนาที่ดิน

ในการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายที่ดิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ในการ

คำานวณรายได้และต้นทุน ซึ่งต้นทุนการพัฒนาที่ดินประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดย

จะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำาคัญ

การประมาณต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการคำานวณต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ซึง่ตน้ทนุดงักลา่วประกอบดว้ย ตน้ทนุทีด่นิและการปรับปรุงทีด่นิ ตน้ทนุคา่ออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทนุงานสาธารณูปโภค 

ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์

ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่าง

มีสาระสำาคัญ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค เมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลด

ลงอย่างเป็นสาระสำาคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคเท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

คืน อย่างไรก็ตาม ความมีสาระสำาคัญ และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เม่ือพบว่าบริษัทเหล่าน้ันดำาเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุน 

ดังกล่าวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำานวนค่าเผื่อการด้อยค่า 

ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งาน

ของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ในการคำานวณคา่ตดัจำาหน่ายของสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนทีมี่อายกุารใหป้ระโยชน์จำากดั ฝา่ยบริหารจำาเปน็ตอ้งทำาการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และ

ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ หากข้อสมมติฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ

การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้สนิทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตัดบญัชีสำาหรับผลแตกตา่งช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษแีละขาดทนุทางภาษทีีไ่มไ่ดใ้ช้ เมือ่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ใน 

การน้ี ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ใน

การประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

บริษัทฯ มีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและ 

เชื่อว่าจำานวนประมาณการหนี้สิน (หากมี) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีความเหมาะสมแล้ว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท คูลสเปซ จำากัด บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด บริษัทย่อย

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำากัด บริษัทย่อย

บริษัท วัน อัพ จำากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด บริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำากัด บริษัทย่อย

บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด บริษัทย่อย

บริษัท เดลี่ บาย อารียา บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอ แอททิทูด จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เดอะ คัลเลอร์ส จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บรษัท ดับบลิวโซล่าร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ดับบลิวเพาเวอร์ จำากัด มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เทวา ละไม จำากัด มีกรรมการร่วมกัน

กลุ่มเลาหพูนรังษีและกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

นายวิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี ผู้บริหารสำาคัญโดยเป็นกรรมการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
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ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ

ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกำาหนดราคา2557 2556 2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง - - - 498 ราคาตลาด/อัตราที่ตกลงร่วมกัน

รายได้อื่น - - - 1,440 ราคาตลาด/อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนทางการเงิน - - 461 461 อตัราทีต่กลงร่วมกนัโดยอา้งองิจากอตัราตลาด

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าสำานักงาน - 3,672 - 3,672 0.3 ล้านบาทต่อเดือน

ค่าเช่าที่ดิน 1,000 - 1,000 - 1.0 ล้านบาทต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และ 1 มกราคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหน้ีอืน่ - กจิการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย - - - 71,154 40,890 28,254

เงินมัดจำาการเช่าแก่บุคคลที่

 เกี่ยวข้องกัน

เงินมัดจำาการเช่าจ่ายผู้บริหาร 60,000 60,000 - 60,000 60,000 -

เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยว

 ข้องกัน

เงินทดรองจ่ายผู้บริหาร 102 3,623 3,856 12 3,365 3,223

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย - - - 375,648 304,810 269,955

เจา้หน้ีคา่หุน้ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย - - - 1,000 - -

เงินประกันการก่อสร้าง

บริษัทย่อย

เงินประกันการก่อสร้างที่ถึงกำาหนด

 ชำาระภายในหนึ่งปี

- - - 4,926 - -

เงินประกันการก่อสร้าง - สุทธิจาก

 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี - - - - 4,565 3,775

- - - 4,926 4,565 3,775
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

1 มกราคม 2557

ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น  ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด 165,200 85,500 (8,500) 242,200

บริษัท วัน อัพ จำากัด 178,000 24,500  - 202,500

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด 10,000 171,507  - 181,507

บริษัท อารียาแมนเนจเม้นท์ จำากัด  - 184,115 (7,000) 177,115

รวม 353,200 465,622 (15,500) 803,322

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

1 มกราคม 2557

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น  ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด 95  -  - 95

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด 155,422 77,566 (232,988)  -

บริษัท คูลสเปซ จำากัด 62,058 17,071 (68,952) 10,177

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นท์ จำากัด 17,357 161,867 (117,200) 62,024

รวม 234,932 256,504 (419,140) 72,296

เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมข้างต้นมีกำาหนดชำาระเมื่อทวงถามและไม่มีการคิดดอกเบี้ย
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

1 มกราคม 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557

เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมระยะยาวจากและดอกเบี้ย

ค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำากัด 9,700 1,382  - 460 - (460) 9,700 1,382

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยตกลงที่จะไม่

เรียกคืนเงินกู้ยืมภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เนื่องจากข้อจำากัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ในระหว่างปี 2546 ถึง 2555 บริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็น

ทางเข้าโครงการซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557จำานวน 57.4 ล้านบาท (2556: 57.4 ล้านบาท) ให้แก่กรรมการท่านหนึ่งและจำานวน 

125.8 ล้านบาท (2556: 125.8 ล้านบาท) ให้แก่บริษัทย่อยหลายแห่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทฯ ตามสัญญา 

แตง่ตัง้ตวัแทนเข้าทำานิตกิรรมเพือ่ถือทีด่นิแทนบริษทัฯ ซึง่ขอ้กำาหนดตามสญัญาดงักลา่ว กรรมการและบริษทัยอ่ยไมส่ามารถดำาเนินการใดๆ บนทีด่นิ

ดงักลา่วได ้ทัง้น้ีกรรมการและบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจำายอมในทีด่นิดงักลา่วทัง้หมดใหแ้ก่โครงการของบริษทัฯ แลว้เพือ่ดำาเนินการดา้นสาธารณูปโภค

โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกำาหนดเวลา

นอกจากน้ีในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (ผู้โอน) ยังได้โอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร ซ่ึงมียอดสะสม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 0.4 ล้านบาท (2556: 0.4 ล้านบาท) ให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง (ผู้รับโอน) โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อ 

ใหม้ช่ืีอถอืกรรมสทิธิแ์ทนผูโ้อน ทัง้นีบ้ริษทัผูรั้บโอนไดจ้ดภาระจำายอมในทีด่นิดงักลา่วทัง้หมดใหแ้กโ่ครงการของบริษัทผูโ้อนแลว้เพือ่ดำาเนินการดา้น

สาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกำาหนดเวลา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมคีา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่หแ้กก่รรมการและผูบ้ริหารดงัตอ่ไปน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557 2556  2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,043 48,641 24,343 31,841

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,940 2,563 1,582 1,915

รวม 47,983 51,204 25,925 33,756
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สัญญาสำาคัญที่ทำากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ (“ผู้เช่า”) ทำาสัญญาเช่าเพื่อเช่าที่ดิน (“ทรัพย์ 

ที่เช่า”) จากกรรมการของบริษัทฯ สองท่าน (“ผู้ให้เช่า”) เพื่อนำามาก่อสร้างอาคารสำาหรับใช้เป็นสำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ สัญญาเช่านี้มีระยะเวลา 

10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินดังกล่าว

เป็นจำานวน 10.3 ล้านบาท (2556: 11.3 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินประกันการเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นจำานวน 60.0 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน

ว่าทรัพย์ที่เช่าจะไม่ถูกบังคับจำานองจากสถาบันการเงินที่ผู้เช่าได้ขอสินเช่ือ เน่ืองจากผู้ให้เช่าได้ยอมนำาทรัพย์ที่เช่าเข้าจดทะเบียนจำานองเป็นหลัก

ประกนัปฏบิตัติามสญัญาขอสนิเช่ือเกีย่วกบัการกอ่สร้างอาคารสำานักงานตอ่สถาบนัการเงิน เงนิประกนัดงักลา่วจะจา่ยคนืแกผู่เ้ช่าเมือ่สญัญาเช่าทีด่นิ 

สิ้นสุด (วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การค้ำาประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้เข้าค้ำาประกันหน้ีสินของบริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศบางแห่ง และบริษัทย่อยได้ทำาการค้ำาประกันหน้ีสินของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศ

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557  2556  2557  2556

เงินสด 494 1,611 493 1,604

เงินฝากธนาคาร 143,103 77,852 71,419 48,120

แคชเชียร์เช็คให้แก่ธนาคารเพื่อชำาระเงินกู้ 
  เงินฝากระหว่างทาง 70,623 28,746 44,135 25,386

เช็คระหว่างทาง 6,675 - 3,355 -

รวม 220,895 108,209 119,402 75,110

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.25 ต่อปี 

(2556: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.25 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ : ร้อยละ 0.125 ถึง 1.25 ต่อปี 2556: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.25 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุน 80 81 - -

เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนเพื่อค้าและเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธันวาคม
 2557

 31 ธันวาคม
 2556

 1 มกราคม 
 2556

 31 ธันวาคม
 2557

 31 ธันวาคม
 2556

 1 มกราคม
 2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

 ไม่เกิน 3 เดือน  -  -  -  - 51 944

  3 - 6 เดือน  -  -  -  - 142 73

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  -  - 193 1,017

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 714 338 1,136 697 329 850

  3 - 6 เดือน 606 220 481 606 216 328

 6 - 12 เดือน 1,512 196 40 1,476 115 40

 มากกว่า 12 เดือน 5,233 3,851 3,489 3,130 1,961 1,760

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8,065 4,605 5,146 5,909 2,621 2,978

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

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยว

 ข้องกัน - สุทธิ 4,642 1,182 1,723 4,215 927 1,284

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 4,642 1,182 1,723 4,215 1,120 2,301

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - -  - 71,154 40,697 27,237

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 27,664 30,882 17,877 17,413 12,206 9,206

รวมลูกหนี้อื่น 27,664 30,882 17,877 88,567 52,903 36,443

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,954) (3,609) (2,854) (3,954) (3,609) (2,854)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 23,710 27,273 15,023 84,613 49,294 33,589

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 28,352 28,455 16,746 88,828 50,414 35,890
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10. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ที่ดินและค่าพัฒนาโครงการเพื่อขาย 15,691,916 13,017,201 13,330,761 11,046,098
บ้านตัวอย่าง 142,388 127,426 130,121 115,396
งานระหว่างก่อสร้าง 9,178,917 7,314,907 7,659,603 6,087,496
วัสดุก่อสร้าง 3,363 6,901 3,363 6,308
รวม 25,016,584 20,466,435 21,123,848 17,255,298
หัก: ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขาย (15,174,908) (13,534,656) (12,552,897) (11,305,961)
สุทธิ 9,841,676 6,931,779 8,570,951 5,949,337
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างปี 289,894 215,565 268,829 181,105
อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี)  5.75 - 8.50  6.00 - 8.50  5.75 - 8.50  6.00 -8.50

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดจำานองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่ออื่นจากสถาบันการเงิน

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557  2556  2557  2556

เงินทดรองจ่าย 4,619 12,443 4,061 12,185

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,741 20,149 4,821 15,879

เงินมัดจำา 15,507 27,368 15,287 25,062

อื่นๆ 2,100 2,778 1,063 1,291

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 27,967 62,738 25,232 54,417

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำาไปเป็นหลักประกันหนังสือค้ำาประกันธนาคาร
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท) 

บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการลดมูลค่า ราคาทุน-สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำากัด 10,000 10,000 99.99 99.99 10,000 10,000 - - 10,000 10,000

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

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำากัด 65,000 65,000 99.99 99.99 65,000 65,000 - - 65,000 65,000

บริษัท คูลสเปซ จำากัด 60,000 60,000 99.99 99.99 60,000 60,000 - - 60,000 60,000

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำากัด 65,000 65,000 99.99 99.99 65,000 65,000 - - 65,000 65,000

บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 - - 1,000 1,000

บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด 1,000 - 99.97 - 1,000 - - - 1,000 -

รวม 301,999 301,000 - - 302,000 301,000

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 มีมติอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

บริษัทย่อยทั้งหมดดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทย่อยไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี (ระหว่างก่อสร้าง) ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ราคาทุน) 281,548 277,131

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 140,716 134,294

มูลค่าตามบัญชี (ระหว่างก่อสร้าง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ราคาทุน) 422,264 411,425

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 25,322 17,648

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 62,616 62,616

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 510,202 491,689

ในปีปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนข้างต้นเป็นศูนย์สรรพสินค้าโดยจัด

แบ่งพื้นที่สำาหรับให้เช่า

บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (In-

come Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย 

อัตราการเช่าพื้นที่ อัตราการเพิ่มค่าเช่า อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทน 
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ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 21,019 1,259

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 11,513 957

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดจำานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนข้างต้นเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคารและ

งานระบบ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

อาคารคลับเฮ้าส์

และอาคาร

ชั่วคราว

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและเครื่อง

ใช้สำานักงาน

เครื่องจักร

และเครื่องมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 32,112 - 6,938 43,961 48,550 99,749 72,607 90,838 394,755

ซื้อเพิ่ม
 

- -  -  - 15,715 34,701 5,748 141,185 197,349

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย
 

- - (6,938)  - (3,560) (38,554)  -  - (49,052)

โอนเข้า (ออก)
 

- 199,224  -  - 4,239  -  - (203,463)  -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,112 199,224  - 43,961 64,944 95,896 78,355 28,560 543,052

ซื้อเพิ่ม 14,007 37  - 10,159 20,008 120,562 17,479 64,793 247,045

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย
 

- -  -  -  - (3,143)  -  - (3,143)

โอนเข้า (ออก)
 

- 16,685  -  - 32,768 -  - (49,453)  -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 46,119 215,946  - 54,120 117,720 213,315 95,834 43,900 786,954
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคารและ

งานระบบ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

อาคารคลับเฮ้าส์

และอาคาร

ชั่วคราว

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและเครื่อง

ใช้สำานักงาน

เครื่องจักรและ

เครื่องมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - 6,922 25,635 34,295 69,332 44,443 - 180,627

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 2,385 9 1,426 6,561 12,749 11,097 - 34,227

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่

จำาหน่าย/

 ตัดจำาหน่าย  - - (6,931)  - (3,560) (38,554) - - (49,045)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2,385 - 27,061 37,296 43,527 55,540 - 165,809

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 9,833 - 1,610 10,468 28,888 11,237 - 62,036

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่

จำาหน่าย/

 ตัดจำาหน่าย  - - -  - - (2,861) - - (2,861)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 12,218 - 28,671 47,764 69,554 66,777 - 224,984

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,112 196,839 - 16,900 27,648 52,369 22,815 28,560 377,243

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 46,119 203,728 - 25,449 69,956 143,761 29,057 43,900 561,970

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2556 (จำานหวน 4.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ และต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้

จ่ายในการบริหาร) 34,227

2557 (จำานวน 19.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ และต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้

จ่ายในการบริหาร) 62,036
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคารและ

งานระบบ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

อาคารคลับเฮ้าส์

และอาคาร

ชั่วคราว

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและเครื่อง

ใช้สำานักงาน

เครื่องจักรและ

เครื่องมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน -

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 32,112 - 6,817 43,961 40,730 3,585 48,650 90,838 266,693

ซื้อเพิ่ม - - - - 15,545 34,645 5,748 141,185 197,123

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (6,817) - (3,560)  - - - (10,377)

โอนเข้า (ออก) - 199,224 - - 4,239  - - (203,463)  -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,112 199,224 - 43,961 56,954 38,230 54,398 28,560 453,439

ซื้อเพิ่ม 14,007 37 - 10,159 19,303 105,630 14,199 64,793 228,128

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - - - (4,690) - - (4,690)

โอนเข้า (ออก) - 16,685 - - 32,768  - - (49,453)  -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 46,119 215,946 - 54,120 109,025 139,170 68,597 43,900 676,877

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคารและ

งานระบบ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

อาคารคลับเฮ้าส์

และอาคาร

ชั่วคราว

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและเครื่อง

ใช้สำานักงาน

เครื่องจักรและ

เครื่องมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  -
 

- 6,816 25,635 30,686 2,094 32,513 - 97,744

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 2,385 - 1,426 5,164 3,155 6,400 - 18,530

ค่าเสื่อมราคาของส่วน

 ที่จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย  -
 

- (6,816) - (3,561)  - - - (10,377)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2,385 - 27,061 32,289 5,249 38,913 - 105,897

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 9,833 - 1,610 9,242 20,155 6,720 - 47,560

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่

จำาหน่าย/

ตัดจำาหน่าย  -
 

- - - - (471) - - (471)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  - 12,218 - 28,671 41,531 24,933 45,633 - 152,986

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,112 196,839 - 16,900 24,665 32,981 15,485 28,560 347,542

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 46,119 203,728 - 25,449 67,494 114,237 22,964 43,900 523,891

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2556 (จำานวน 2.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ และต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร) 18,530

2557 (จำานวน 17.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ และต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร) 47,560
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ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้บันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนอาคารจำานวน 1.7 ล้านบาท (2556: 8.0 

ล้านบาท) (ยอดสะสมถึง 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 9.7 ล้านบาท) โดยคำานวณอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 5.87 (2556: ร้อยละ 4.94)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของรถยนต์ อุปกรณ์และเครื่องจักรซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 104.4 ล้านบาท (2556: 52.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 95.3 ล้านบาท 2556: 38.7 ล้านบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าการเงินในการจัดหารถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดลงจนถึงปี 2562 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา บริษัทฯ ได้ค้ำาประกันสัญญาเช่าการ

เงินสำาหรับเครื่องจักรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 99.3 ล้านบาท (2556: 76.3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 72.4 ล้านบาท 

2556: 63.8 ล้านบาท)

บริษัทฯ ได้จดจำานองอาคารสำานักงานเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:

ราคาทุน 32,217 31,329

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (12,396) (11,589)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 19,821 19,740

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:

ราคาทุน 18,570 17,683

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (9,513) (8,760)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 9,057 8,923

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557  2556  2557  2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 9,057 5,923 8,923 5,757

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 13,646 5,100 13,646 5,032

จำาหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำาหน่าย  - (293)  - (293)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (2,882) (1,673) (2,829) (1,573)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 19,821 9,057 19,740 8,923
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
 ธนาคาร

MOR, ดอกเบี้ยเงินฝากบวก
 จำานวนคงที่

MOR, ดอกเบี้ยเงินฝากบวก
 จำานวนคงที่

52,253 28,521 44,488 17,459

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR - จำานวนคงที่ MLR - จำานวนคงที่ 510,000 240,000 510,000 240,000

ตั๋วแลกเงิน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
 รัฐบาล + ส่วนชดเชย
 ความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
 รัฐบาล + ส่วนชดเชย
 ความเสี่ยง

1,616,500 961,700 1,606,500 830,000

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (19,686) (7,542) (19,670) (5,578)

ตั๋วแลกเงิน - สุทธิ 1,596,814 954,158 1,586,830 824,422

รวม 2,159,067 1,222,679 2,141,318 1,081,881

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นค้ำาประกันโดยการวางเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำา และการจำานองที่ดินของโครงการของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการนำาเข้ากับธนาคารในประเทศเป็นจำานวน 45.7 ล้านบาท (2556: 30 

ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 10.6 ล้านบาท) 

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

1 มกราคม 

2556

31 ธันวาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

1 มกราคม 

2556

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 265,342 280,193 259,487

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 111,045 54,925 49,177 87,857 37,232 26,335

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 108,924 23,235 9,546

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 17,510 2,992 3,122 15,520 2,821 2,569

เจ้าหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 1,000 - -

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 1,382 1,382 922

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 47,816 21,168 5,013 47,547 20,374 4,186

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 46,419 45,055 52,181 29,103 36,814 39,658

อื่นๆ 3,680 3,964 1,957 2,729 3,453 1,350

รวม 226,470 128,104 111,450 559,404 405,504 344,053
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,441,010 2,778,43 2,185,521 2,411,793

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,100,673) (753,941) (1,100,673) (592,299)

ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (548,000)  - (343,000)  -

รวม (1,648,673) (753,941) (1,443,673) (592,299)

เงินกู้ยืมระยะยาว 792,337 2,024,494 741,848 1,819,494

เงินกู้ยืมระยะยาวสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ 

กลุ่มที่ 1 จำานวน 682 ล้านบาท (2556: 471 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืนเงินต้นในอัตรา 

ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องชำาระคืนเงินต้นหนี้ทั้งหมดภายในปี 2558

กลุ่มที่ 2 จำานวน 138 ล้านบาท (2556: 175 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืนเงินต้นในอัตรา 

ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน และชำาระคืนเป็นงวด และต้องจ่ายชำาระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2560

กลุ่มที่ 3 จำานวน 405 ล้านบาท (2556: 444 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา SPRL ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืนเงินต้นในอัตราร้อย

ละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องชำาระคืนเงินต้นหนี้ทั้งหมดภายในปี 2560

กลุ่มที่ 4 จำานวน 75 ล้านบาท (2556: 275 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวกจำานวนคงที่ และมีกำาหนดให้ชำาระแล้วเสร็จภายในปี 

2562

กลุ่มที่ 5 จำานวน 497 ล้านบาท (2556: 431 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืนเงินต้นในอัตรา 

ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องชำาระคืนเงินต้นหนี้ทั้งหมดภายในปี 2560

กลุ่มที่ 6 จำานวน 389 ล้านบาท (2556: 537 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืนเงินต้นในอัตรา 

ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องชำาระคืนเงินต้นหนี้ทั้งหมดภายในปี 2560

กลุ่มที่ 7 ปี 2556 จำานวน 79 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องชำาระคืนเงินต้นหนี้ทั้งหมดภายในปี 2557

บริษัทย่อย

กลุ่มที่ 1 จำานวน 205 ล้านบาท (2556: 205 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืนเงินต้นในอัตรา 

ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องชำาระคืนเงินต้นหนี้ทั้งหมดภายในปี 2560

กลุ่มที่ 2 จำานวน 50 ล้านบาท (2556: 161 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรากำาไรมาตรฐาน (SPRL) ลบจำานวนคงที่ และผู้กู้ตกลงชำาระคืน 

เงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการโอนและต้องชำาระคืนเงินต้นหนี้ทั้งหมดภายในปี 2560

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิค้ำาประกนัโดยการจำานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสร้างของแตล่ะโครงการ อาคารสำานกังาน และอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่

การลงทุน และบางส่วนค้ำาประกันโดยบริษัทย่อย กรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และการจดจำานองที่ดินของกรรมการบริษัทฯ บางท่าน

สัญญาเงินกู้กำาหนดให้มีการชำาระคืนเป็นสัดส่วนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิให้กับลูกค้า 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดบางประการ เช่น การดำารงอัตราส่วน

ทางการเงินเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวน 7,111.3 ล้านบาท (2556: 

5,926.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 6,551.9 ล้านบาท 2556: 5,170.6 ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูบ้างฉบบั เงินกูย้มืบางสว่น ไดถ้กูจดัเปน็หน้ีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น

 บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นเป็นเงินรวม 111 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา และมี

กำาหนดชำาระคืนภายในเดือนมกราคม 2559

21. หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นกู้เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 บริษัทฯ ออกจำาหน่ายหุ้นกู้จำานวน 511 ล้านบาท (จำานวน 511,000 หน่วยหน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ 

ชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยในปี 2557 และ 2556 ร้อยละ 5.90 และ 5.75 ต่อปี ตามลำาดับ 

และมีกำาหนดชำาระคืนภายใน 3 ปี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ออกจำาหน่ายหุ้นกู้จำานวน 989 ล้านบาท (จำานวน 989,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิด

ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนภายใน 2 ปี 

ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ

ไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็น

สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำานวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง  

โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายครั้งก็ได้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 บริษัทฯ ออกจำาหน่ายหุ้นกู้จำานวน 1,500 ล้านบาท (จำานวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหู้นกุ้ชนิด

ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.95 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนภายใน 3 ปี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ออกจำาหน่ายหุ้นกู้จำานวน 1,500 ล้านบาท (จำานวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหู้นกู้ชนิด

ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.85 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนภายใน 3 ปี ทั้งนี้

บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 119,550 70,666 101,977 52,228

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย (10,642) (6,372) (9,387) (5,003)

รวม 108,908 64,294 92,590 47,225

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (45,751) (24,139) (38,487) (17,857)

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิจากสว่นทีถ่งึกำาหนด 

 ชำาระภายในหนึ่งปี 63,157 40,155 54,103 29,368

106



หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักร ซ่ึงใช้ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมี

กำาหนดการชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้: 

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 51,993 67,557 119,550

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (6,242) (4,400) (10,642)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 45,751 63,157 108,908

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 43,927 58,050 101,977

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (5,440) (3,947) (9,387)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 38,487 54,103 92,590

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 27,697 42,969 70,666

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (3,558) (2,814) (6,372)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 24,139 40,155 64,294

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 20,570 31,658 52,228

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (2,713) (2,290) (5,003)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 17,857 29,368 47,225
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23. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 10,820 9,652 8,373 7,969

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 8,387 1,329 1,216 581

ต้นทุนดอกเบี้ย 431 402 429 296

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี  - (563)  - (473)

กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,729) - (4,571)  -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 15,909 10,820 5,447 8,373

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 8,387 1,329 1,216 581

ต้นทุนดอกเบี้ย 431 402 429 296

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 8,818 1,731 1,645 877

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ

 กำาไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนขาย 46 801 45 67

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 8,772 930 1,600 810

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 มีจำานวนประมาณ 3.7 ล้านบาท (2556: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ : 4.6 ล้านบาท 2556: ไม่มี) 

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.06 4.42 4.06 4.42

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 7.22 7.69 7.22 7.69

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 
 (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 0.00 - 42.00 0.00 - 100.00 0.00 - 42.00 0.00 - 100.00

จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ จำานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2557 15,909 5,447 (4,511) (5,334)

ปี 2556 10,820 8,373 - -

ปี 2555 9,652 7,969 - -

ปี 2554 8,007 7,110 - -

24. ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินจากคดีความสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ยอดคงเหลือต้นปี 17,278 19,900

จ่ายชำาระระหว่างปี (678) -

รายการปรับปรุง - (2,622)

ยอดคงเหลือปลายปี 16,600 17,278

25. กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วง 

น้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กำาไรสำาหรับปี (พันบาท) 41,266 13,777 41,756 24,406

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (พันหุ้น) 980,000 816,997 980,000 816,997

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 0.04 0.03

26. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 191.6 ล้านบาท จากทุน 

จดทะเบียนเดิม 949.6 ล้านบาท เป็น 758 ล้านบาท โดยการลดหุ้นที่เตรียมไว้สำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัทฯ ได้จดทะเบียน

การลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำานวน 758 

ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 980 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 222,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยหุ้นที่ออกและชำาระแล้วจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวน 222 

ลา้นบาท (222 ลา้นหุน้ หุน้ละ 1 บาท) ไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่26 กันยายน 2556 และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้จำานวน 144.3 ลา้นบาท 
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27. สำารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธิประจำาปสีว่นหน่ึงไวเ้ปน็ทนุสำารอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 

ทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 228,226 172,601 129,720 135,198

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 40,217 31,108 31,392 17,779

ค่าโฆษณา 141,457 181,160 85,276 104,830

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 8,819 1,731 1,645 877

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา 5,243 5,646 3,036 3,768

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 94,028 67,700 70,205 51,976

29. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 6,492 15,605 - 10,590

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 271 - 271 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 8,735 (4,259) 11,369 (4,101)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,498 11,346 11,640 6,489

 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำาไรจาก

  การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 746 - 914 -
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รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 56,765 25,124 53,395 30,896

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 11,353 5,025 10,679 6,179

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 271  - 271  -

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 4,316 2,298 3,947 1,746

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (49) (328) (49) (328)

 ผลขาดทนุในปปีจัจบุนัทีไ่มรั่บรู้เปน็สนิทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 5,769 8,727  -  -

 อื่นๆ (6,182) (4,376) (3,208) (1,108)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,498 11,346 11,640 6,489

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,475 3,880 3,129 3,535

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 11,896 8,212 11,837 8,179

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,182 2,182 1,089 1,674

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 3,320 3,456 3,320 3,456

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 1,252 - 334 -

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (12,523) - (12,523) -

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (2,487) - (2,487) -

อื่นๆ (137) - (137) -

รวม 7,978 17,730 4,562 16,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีรายการผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน 65.3 ล้านบาท (2556: 42.6 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำาขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
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30. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและสอบทาน 

อย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดำาเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานดำาเนินงานทีร่ายงานเพยีงสว่นงานเดยีว คอื การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และดำาเนนิธุรกจิในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานซึ่งวัดมูลค่า

โดยใช้เกณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดักำาไรหรือขาดทนุจากการดำาเนนิงานและสนิทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันัน้ รายได ้กำาไรจากการดำาเนินงาน และ

สินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมมูลค่า 510 ล้านบาท (2556: 422 

ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 492 ล้านบาท 2556: 411 ล้านบาท) ในปัจจุบันผู้บริหารพิจารณาว่าส่วนงานดังกล่าวไม่ใช่ส่วนงานดำาเนินงานหลัก 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

31. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษทัฯ บริษัทยอ่ยและพนักงานจะจา่ยสมทบเข้ากองทนุเปน็รายเดอืนในอตัราร้อยละ 3 ถงึ ร้อยละ 7 ของเงินเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชีพน้ีบริหาร

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 8.7 ล้านบาท (2556: 7.5 ล้านบาท) (เฉพาะ

บริษัทฯ : 5.5 ล้านบาท 2556: 6.5 ล้านบาท)

32. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลประจำาปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 30.3 0.04

เงินปันผลประจำาปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 29.4 0.03

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

จ่ายชำาระ

 ภายใน 1 ปี 1,779 214 1,779 214

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 32 158 32 158
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 ภาระผูกพันดังกล่าวไม่รวมภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ก) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 1,718 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 บริษัทฯ ได้ชำาระเงินมัดจำาที่ดินจำานวน 226 ล้านบาท (2556: 722 ล้านบาท) และมีการโอนกรรมสิทธิที่ดินจำานวน 1,290 ล้านบาท       

ในระหว่างปีเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 453 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มกีารโอนกรรมสทิธิทีด่นิทัง้หมดจำานวน 453 ลา้นบาท ในระหวา่งปเีพือ่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์

ต่อไป 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 460 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ชำาระเงินมัดจำาที่ดินจำานวน 121 ล้านบาท

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เป็นจำานวน 686 ล้านบาท (2556: 562 ล้านบาท)

ค) ในปี 2554 บริษัทฯ ทำาสัญญาร่วมพัฒนาพื้นที่กับสมาคมแห่งหนึ่งโดยมีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและข้อกำาหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว 

33.3 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำานวน 

590.1 ล้านบาท (2556: 536.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 546.9 ล้านบาท 2556: 514.7 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ

บางประการตามปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำาประกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา 320.9 320.9 320.9 320.9

หนังสือค้ำาประกันการบำารุงรักษาสาธารณูปโภค 224.6 170.1 187.0 158.7

หนังสือค้ำาประกันการชำาระเงินค่าสินค้า 37.6 39.0 32.4 29.5

หนังสือค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้า 7.0 6.1 6.6 5.6

รวม 590.1 536.1 546.9 514.7

34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมอืทางการเงนิทีส่ำาคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามทีนิ่ยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปดิเผย

ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้

กู้ยืมระยะสั้น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้ เงินประกันการก่อสร้าง หนี้สินตามสัญญาเช่า

ทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และ

มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษทัฯ และบริษัทยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเช่ือทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ และเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ ฝา่ยบริหารควบคมุ

ความเสี่ยงน้ีโดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับ

ความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ  

และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้

สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยและหุ้นกู้สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตรา

ตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

 สินทรพัย์และหนีส้ินทางการเงนิที่สำาคญัสามารถจดัตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิที่มอีัตราดอกเบีย้

คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือ วันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้     

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 218 3 221 0.125 - 1.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 28 28 -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค้ำาประกนั - - - 292 - 292 0.30 - 1.25

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
  จากสถาบันการเงิน - - - 2,159 - 2,159 4.30 - 7.78

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 226 226 -

หุ้นกู้ - - 3,511 - - 3,511 5.75 - 5.95

เงินประกันการก่อสร้าง - - - - 128 128 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 46 63 - - 109 0.67 - 5.65

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 2,441 - 2,441 5.75 - 8.50

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - - 111 - - 111 1.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 117 2 119 0.125 - 1.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 89 89 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 803 803 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน - - - 287 - 287 0.30 - 1.25

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
  จากสถาบันการเงิน - - - 2,141 - 2,141 4.30 - 7.78

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 559 559 -

หุ้นกู้ - - 3,511 - - 3,511 5.75 - 5.95

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 72 72 -

เงินประกันการก่อสร้าง - - - - 95 95 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 39 54 - - 93 0.67 - 5.65

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 2,186 - 2,186 5.75 - 8.50

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - - 111 - - 111 1.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - - - 10 4.75

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 78 30 108 0.125 - 1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 28 28 -
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค้ำาประกนั - - - 212 - 212 0.30 - 1.75
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน - - - 1,223 - 1,223 1.75 - 7.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 128 128 -
หุ้นกู้ - - 1,500 - - 1,500 5.75 - 6.10
เงินประกันการก่อสร้าง - - - - 85 85 -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 24 40 - - 64 3.22 - 8.30

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 2,778 - 2,778 6.00 - 8.50
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - - 111 - - 111 1.00
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 48 27 75 0.125 - 1.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 50 50 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 353 353 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน - - - 203 - 203 0.30 - 1.75

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
  จากสถาบันการเงิน

- - - 1,082 - 1,082 1.75 - 7.78

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 406 406 -

หุ้นกู้ - - 1,500 - - 1,500 5.75 - 6.10

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 235 235 -

เงินประกันการก่อสร้าง - - - - 43 43 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 18 29 - - 47 3.22 - 8.30

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 2,411 - 2,411 6.00 - 8.50

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - - 111 - - 111 1.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - - - 10 4.75

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

(พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 440 - 32.964 32.823
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สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

(พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 281 - - 32.823

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนือ่งจากเคร่ืองมอืทางการเงินสว่นใหญข่องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหน้ีสินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ 

และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเปน็อสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวามเกีย่วข้องกนั วธีิการกำาหนดมลูคา่ยตุธิรรมข้ึน

อยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมอืทางการเงิน มลูคา่ยติุธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดลา่สดุ หรือกำาหนดข้ึนโดยใช้เกณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม 

35. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุนคือ การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการดำารงไว้ 

ซึง่โครงสร้างของทนุทีเ่หมาะสม นอกจากน้ี กลุม่บริษทัต้องรักษาอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถื้อหุน้ไมใ่หเ้กนิข้อกำาหนดของสญัญา

เงินกู้ยืม พร้อมทั้งต้องให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เข้าเงื่อนไข

36.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

36.1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวม

ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

36.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำาปี 

ผู้ถือหุน้ของบรษิัทฯ ให้อนมุัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 980 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 220,000,000 หุ้น

117



หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี

ปจัจบุนั ซึง่ไมม่ผีลกระทบตอ่กำาไรหรือขาดทนุหรือสว่นของผูถ้อืหุน้ตามทีเ่คยรายงานไปแลว้ และไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 

2556 ด้วยเช่นกัน โดยการจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามยอดยกมาเดิม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,209,483 107,446,702 224,595,130 224,595,130

ลูกหนี้การค้า - 1,181,528 - 1,723,158

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 28,454,851 - 16,745,702 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 62,737,648 104,690,285 19,073,273 41,285,236

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 211,667,227 211,725,425 270,900,662 270,900,662

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,057,498 6,851,158 5,923,066 5,923,066

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17,008,833 9,066,898 13,160,987 10,306,297

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 1,222,678,598 1,218,534,177 962,859,594 963,481,128

เจ้าหนี้การค้า - 88,210,918 - 96,208,947

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 128,104,007 - 111,449,631 -

เงินประกันการก่อสร้างที่ถึงกำาหนด 
 ชำาระภายในหนึ่งปี 85,019,638 51,738,395 77,647,799 30,699,559

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 43,233,869 130,334,001 43,323,874 109,945,403

เงินรับค่าส่วนกลาง - 26,108,670 - 35,380,999

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 32,063,566 - 36,100,409 -
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามยอดยกมาเดิม

ลูกหนี้การค้า - 1,119,862 - 2,301,110

ลูกหนี้การค้าอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 393,896,891 - 158,936,868

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 50,414,227 - 35,889,509 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 353,200,000 - 131,700,000 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 54,416,605 73,465,286 13,072,557 22,278,778

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,922,649 6,716,309 5,757,231 5,757,231

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,773,623 8,095,050 12,172,840 9,318,150

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน 1,081,881,147 1,076,476,537 699,669,920 695,956,814

เจ้าหนี้การค้า - 317,424,553 - 285,821,558

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 405,503,670 - 344,052,837 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 234,932,117 - 259,439,043 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,717,117 345,654,151 8,199,358 330,302,196

เงินรับค่าส่วนกลาง - 20,015,331 - 21,244,234

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 25,970,226 - 21,963,644 -

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามยอดยกมาเดิม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 287,757,290 287,756,930 207,066,777 207,066,777

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 91,395,040 91,395,400 79,966,852 79,966,852

38. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการทีด่ตีอ่การเติบโต

อย่างยั่งยืนของธุรกิจ จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 

โดยมุ่งเน้นให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม การคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การให้ความสำาคัญต่อระบบ 

การตรวจสอบและควบคมุภายใน การบริหารจดัการความเสีย่ง การเปดิเผย

ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และความโปร่งใสในการดำาเนินกิจการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้คำานึง

ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดวัน เวลา 

และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่

เกีย่วข้องกบัการตดัสนิใจในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทางบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหแ้กผู่ถ้อื

หุน้เปน็การลว่งหน้าอย่างเพยีงพอและทนัเวลา นอกจากการการสง่หนังสอื

นัดประชุมทีม่วีตัถปุระสงคแ์ละเหตุผลของแตล่ะวาระการประชุม ตลอดจน 

ความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 เรื่อง

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบน 

เว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.areeya.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำาเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างประชุม ประธานได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เต็มที่

ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจำาเป็น) จะเข้า

ร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะ

กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดย

ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็น

ประธานในที่ประชุมจะดำาเนินการให้มีการพิจารณาวาระการประชุมและ 

ลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำาดับวาระที่กำาหนดในหนังสือนัดประชุม 

นอกจากน้ัน บริษทัฯ ไดแ้จง้คะแนนเสยีงทีต่อ้งการในแตล่ะวาระใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบกอ่นลงคะแนนทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสและความถกูตอ้งในการ

ลงคะแนนเสียง นอกจากน้ีได้มีการว่าจ้างสำานักงานทนายความอิสระมา

เปน็ผูต้รวจนับคะแนน และขออาสาสมัครจากตวัแทนผูถื้อหุน้ร่วมเปน็สกัขี

พยานในการตรวจนับคะแนน และอำานวยความสะดวกในการนับคะแนนโดย 

ใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar code) 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดด้แูลใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ให้

มสีาระสำาคญัครบถว้นอนัไดแ้ก่ คำาชีแ้จงทีเ่ปน็สาระสำาคญั คำาถาม ข้อคดิเหน็

ตา่งๆ รวมทัง้คะแนนเสยีงทีต่อ้งการในแตล่ะวาระ นอกจากน้ัน ในสว่นของ

รายงานการประชุม บริษทัฯ มกีารจดัทำารายงานการประชุมใหเ้สร็จสมบรูณ์

ในเวลาที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุม 

ที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งน้ี เพื่อให้รายงานการประชุมมี

ความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการ 

ลงคะแนนเสยีง และวิธีนับคะแนนเสยีงเพิม่เตมิในรายงานการประชุมดว้ย

กรณีทีผู่ถื้อหุน้ไมส่ามารถมาประชุมไดด้ว้ยตวัเอง บริษทัฯ ยงัมกีารเพิม่ทาง

เลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 

1 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำานาจจาก 

ผูถ้อืหุน้ ซึง่ทีผ่า่นมากไ็ดม้ทีา่นผูถ้อืหุน้หลายทา่นไดม้อบอำานาจใหก้บัทา่น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ลงคะแนนแทนในหลายครั้งที่ผ่านมา ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้

บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ
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3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน 

เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชนใกล้เคียงที่

โครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อ

นโยบายของบริษทัฯ “Areeya admire You” เพือ่

ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่

ตอ้งการใหท้กุฝา่ยเกดิความประทบัใจ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัใหค้วามสำาคญักบันโยบายการอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ผู้ถอืหุน้ : บริษทัฯ มุง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บผลตอบแทน

ที่เหมาะสม โดยดำาเนินการให้มีผลประกอบการ

ที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่าง 

ต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : การดำาเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญในการกำากับดูแล

ลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่ง

ในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการ

หลังการขายที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายศูนย์บริการ

ลูกบ้าน (Call Center) ฝ่ายบริการหลังการขาย 

(After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิติบุคคล 

(Customer Management: CM) และฝา่ยชุมชน

สัมพันธ์ (Customer Relations Management: 

CmRM) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการ

หลงัการขายทีร่วดเร็วและไดม้าตรฐาน เพือ่สร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

ภารกิจสำาคัญประการหน่ึงนอกเหนือจากการ

ดูแลลูกบ้านในงานบริการหลังการขาย น่ันคือ

การสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของ

ลูกบ้านที่อยู่ในโครงการ (แนวราบ) โดยยึดหลัก

กลยุทธ์ A-R-EE-Y-A ในการดำาเนินงานเพื่อมุ่ง

ไปสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะพัฒนาไปสู่

เป้าหมายชุมชนสุขยั่งยืน 

กลยุทธ์ A-R-EE-Y-A ประกอบ
ไปด้วย
A = Accountability
คือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งมีต่อลูกบ้าน

R = Recognition
คือ การให้ความสำาคัญกับลูกบ้านทุกคน และ 

การให้ทุกคนร่วมมีบทบาทสำาคัญในชุมชน

EE = Education & Entertain-
ment
คือ กิจกรรมให้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ และมี

ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน เพื่อสานสัมพันธ์

ลูกบ้านและบริษัทฯ 

Y = Yes you can
คือ การสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ชุมชนสามารถ

ดูแลและจัดการตัวเองได้

A = Always Available
คือ พร้อมรับฟัง พบเจอ และพร้อมเผชิญทุก

สถานการณ์

กิจกรรมที่ได้ดำาเนินการตลอดปี 2557 ตามกลยุทธ์นี้ มีดังนี้

1. A = Accountability
1.1 แจ้งเตือนลูกบ้านก่อนหมดการรับประกัน 1 ปี เพื่อเป็นการเตือนให้

ลูกบ้านได้รับทราบระยะเวลาการรับประกัน ที่จะครบกำาหนดในอีก 30 วัน 

ล่วงหน้า เพื่อให้ลูกบ้านตรวจสอบบ้าน/ห้องชุดและแจ้งซ่อมได้ทันก่อน

ครบกำาหนด ซึ่งจะทำาให้ลูกบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุง 

บ้าน/ห้องชุด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 มีลูกบ้านที่หมด

ประกันทั้งหมด 572 ยูนิต และมีลูกบ้านแจ้งซ่อมเข้ามาที่ 288 ยูนิต (430 

ใบงาน) คิดเป็นร้อยละ 50.35 ของลูกบ้านที่หมดประกัน

1.2 เสริมงานการจดัต้ังนิตบิคุคลหมูบ่า้นจดัสรร เมือ่ครบกำาหนดระยะเวลา

และเงื่อนไขตามกฎหมาย จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน

จดัสรร โดยการเลอืกตัง้ผูแ้ทนลกูบา้นข้ึนมาเปน็คณะกรรมการฯ โดยมหีน้า

ทีใ่นการกำากบัดแูลลกูบา้นและดแูลโครงการ ฝา่ยชุมชนสมัพนัธ์ไดท้ำาหน้าที่

ในการทำากิจกรรมตา่งๆ ใหล้กูบา้นมโีอกาสไดพ้บเจอ พดูคยุ รู้จกั และคุน้

เคยกนั ซึง่มสีว่นทำาใหเ้กดิความสมัพนัธ์กันในโครงการ และเสริมใหล้กูบา้น

มีความเข้มแข็งที่จะบริหารจัดการหมู่บ้านด้วยตนเองได้

2. R = Recognition

2.1 การเยี่ยมบ้าน มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับ 

ลูกบ้าน ทำาให้ลูกบ้านมีความประทับใจและม่ันใจต่อการดูแลของบริษัทฯ 

(2) เพือ่ประเมนิสถานการณ์ของชมุชน และ (3) เพือ่นำาข้อมลูจากการเยีย่ม

บา้นมาปรับปรุงงานบริการใหม้เีหมาะสมและมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ โดย

ในปี 2557 ได้เยี่ยมบ้านลูกบ้าน จำานวน ทั้งสิ้น 665 หลัง

จากกิจกรรมการลงเย่ียมบ้านที่ได้ดำาเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ในปี 2556 

น้ัน ในปี 2557 ได้เพิ่มจำานวนเป้าหมายในการเยี่ยมบ้านให้มากข้ึน  

และใช้หลักการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทางการวิจัยเพื่อสุ่มบ้านที่จะเข้ามาเยี่ยม 

ให้สะท้อนถึงความเป็นตัวแทนของลูกบ้านให้มากย่ิงข้ึน ผลการ 

ตอบรับจากลูกบ้านส่วนใหญ่เกิดความประทับใจในการลงเยี่ยมบ้านของ 

เจ้าหน้าทีจ่ากสว่นกลาง เพือ่สอบถามทกุข์-สขุ ระหว่างทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการ 

ลูกบ้านรู้สึกขอบคุณที่มาดูแลที่บริษัทฯ ยังคงเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง และ

พร้อมใหบ้ริการแก่ลกูบา้นอยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่จะหมดประกนัไปแล้วก็ตาม 

ภายหลงัจากการเยีย่มบา้น ทำาใหล้กูบา้นหลายทา่นทีไ่ดพ้บเจอกันสามารถ

ตดิต่อสือ่สารกนัอยา่งต่อเน่ือง ลกูบา้นเกดิความไวว้างใจ และยนิดใีหข้้อมลู

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้ง ลูกบ้านยังสามารถเป็นตัวกลางในการ

สื่อสารข้อมูลให้กับลูกบ้านด้วยกันเองได้ นอกจากน้ียังทำาให้ได้รับทราบ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

สถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อวางแผนรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

และหาวิธีการทำางานหรือจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ใหเ้หมาะกับบริบท

ของพื้นที่นั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำามาต่อยอดจัดทำาแผนที่ชุมชน 

(Social Mapping) จากการรวบรวมข้อมูล เชิงลึกในพื้นที่ด้วย

2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนกับกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้เกิด

แผนของชุมชน เมื่อโครงการใดได้เข้ากระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้ง

คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์จะเข้า

เยี่ยมกรรมการเพื่อแนะนำาตัวไปพร้อมกับการทำาความรู้จักและเชิญชวน

มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองแผนชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่

การบริหารจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกันของลูกบ้านอย่างมีความสุขและ

ยั่งยืน ตามแนวคิด “ชุมชนสุขยั่งยืน” ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ยังคง 

จะดูแลและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกัน แม้จะ

มีการจัดตั้งนิติบุคคลและส่งมอบสาธารณูปโภคไปแล้ว โดยในปี 2557 ที่ 

ผา่นมา ไดด้ำาเนนิโครงการตน้แบบชุมชนสขุยัง่ยนื ในโครงการเดอะคลัเลอร์ส 

พรีเมี่ยม แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ 2 (เฟส 3) จนประสบความสำาเร็จได้รับ

รางวัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะและได้มีการมอบรางวัลเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงดำาเนินการขยายโครงการต้นแบบชุมชนสุข

ยั่งยืนไปอีกใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะคัลเลอร์ส แจ้งวัฒนะ-

ตวิานนท ์(เฟส1) โครงการเดอะคลัเลอร์ส พรีเมีย่ม แจง้วฒันะ-ติวานนท ์1  

(เฟส 2) และโครงการเดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ 3 

(เฟส 4)

2.3 การสำารวจข้อมลูลกูบา้น เปน็กจิกรรมทีด่ำาเนินการตอ่เน่ืองจากป ี2555 

ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงยังคงให้ดำาเนินการ 

ในป ี2557 โดยใช้วธีิการสำารวจไปพร้อมกบัการมอบสทิธิพเิศษบตัร Areeya 

& you card โดยใชว้ธีิ Knock door ในโครงการแนวราบ การเปดิบธูสำารวจ

ข้อมูลในโครงการแนวสูง นอกจากน้ันยังเพ่ิมช่องทางการสำารวจข้อมูล 

On-line เพื่ออัพเดทข้อมูลลูกบ้าน และสอบถามความพึงพอใจต่องาน

บริการต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในปรับปรุงงาน

บริการ

ในปี 2557 มีโครงการแนวราบและแนวสูงที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 

33 โครงการจาก 8 โซน (ลาดปลาเค้า ติวานนท์ อ่อนนุช รัชดา-อโศก 

ลาดพร้าว รังสิต สรงประภา และบางนา) แนวราบสามารถสำารวจข้อมูล 

ได้ทั้งสิ้น 2,085 หลัง จากจำานวนลูกบ้าน 3,716 หลัง คิดเป็น 

ร้อยละ 56.12 ความพงึพอใจงานบริการภาพรวมสว่นใหญใ่นระดบัปานกลาง  

แนวสูงสามารถสำารวจข้อมูลได้ทั้งสิ้น 1,172 หลัง จากจำานวนลูกบ้าน 

4,796 หลัง คิดเป็นร้อยละ 24.44 ความพึงพอใจงานบริการภาพรวม 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

2.4 พัฒนาฐานข้อมูลลูกบ้านและจัดทำา Social Mapping ในปี 2557 ได้

พฒันาการจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่เปน็ฐานข้อมลูรองรับการทำา Social Mapping 

เพื่อให้สามารถรู้จักและเข้าถึงความต้องการ ความจำาเป็นของลูกบ้านได้ 

โดยรวบรวมข้อมลูเพือ่ระบถุงึผูน้ำาชุมชน กรรมการชุมชน แกนนำาจติอาสา 

แกนนำาองคค์วามรู้ ร้านคา้ จดุศนูยก์ลางการรวมตวั จดุเสีย่งของโครงการ 

เดก็ ผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยใช้รถพยาบาล ซึง่นำาร่องสำาหรับโครงการทีเ่ปน็โครงการ

เปา้หมายชุมชนสขุยัง่ยนื คอื โครงการเดอะคลัเลอร์ส พรีเมีย่ม แจง้วัฒนะ-

ติวานนท์ 2 และได้ขยายครอบคลุมทุกโครงการที่มีลูกบ้านเข้าอยู่อาศัย

2.5 ส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้ลูกบ้าน เป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่เน้นการสร้าง 

ความประทับใจ ซึ่งได้ดำาเนินการต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยปี 2557 

มีการจัดส่งการ์ดวันเกิดให้ลูกบ้านทั้งแนวสูงและแนวราบ ที่มีวันครบรอบ

วันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน รวมทั้งสิ้น 4,445 ราย

3. EE = Education & Entertainment
3.1 กิจกรรม DIY เชิญชวนลูกบ้านร่วมกิจกรรม DIY : Decoupage by 

Areeya เป็นการประดิษฐ์ของใช้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปทำากับของ

ตกแต่งบ้านได้ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านด้วยกันเอง และความ

สัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านและบริษัทฯ โดยจัดข้ึน 1 คร้ัง ในโซนบางนา 

ครอบคลุม 4 โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17 คน

3.2 กิจกรรมสำาหรับเด็ก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กและเด็กโตที่เป็น 

ลกูบา้นของอารียาไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมทีส่ร้างสรรคพ์ฒันากา ตลอดจนเช่ือม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและบริษัทฯ โดยได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 

คา่ยกฬีา (วา่ยน้ำา) สำาหรับเดก็โต จดัข้ึน 2 คร้ัง ในโซนตวิานนท ์ครอบคลมุ

พื้นที่ 5 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 42 คน และนิทานเพื่อน้องสำาหรับเด็กเล็ก 

จัดขึ้น 6 ครั้ง ในโซนติวานนท์และบางนา ครอบคลุมพื้นที่ 9 โครงการ มี

ผู้เข้าร่วม ซึ่งมีเด็กๆ เข้าร่วม 98 คน รวมกิจกรรมสำาหรับเด็กมีผู้เข้าร่วม

ทั้งสิ้น 140 คน

3.3 กจิกรรมสำาหรับผูส้งูอาย ุไดจ้ดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ “อยูอ่ยา่งไร

ให้มีความสุขเมื่อยามสูงวัย” เพื่อให้ลูกบ้านผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะ 

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ทำากิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 

ร่วมกัน และส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนน่าอยู่ในอนาคต จากการจัดกิจกรรม

ทำาให้ลูกบ้านประทับใจ เพราะเป็นการเร่ิมต้นที่ทำาให้ลูกบ้านได้ทำาความ

รู้จักกัน และเกิดเป็นกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุในโครงการ ให้กล้าที่จะออกมา

พบปะพูดคุยกันมากขึ้น จัดขึ้น 1 ครั้ง ในโซนติวานนท์ คลอบคลุมพื้นที่ 5 

โครงการ มีผู้เข้าร่วม 25 คน 

นอกจากน้ันยงัมจีดักิจกรรมออกกำาลงักายแบบจนิกงักง เปน็การออกกำาลงั

กายสำาหรับผู้สูงอายุ โดยได้จัดขึ้น 3 ครั้ง ใน 3 โซน ครอบคลุมพื้นที่ 13 

โครงการ มีผู้เข้าร่วม 40 คน

3.4 กจิกรรมสนับสนุนโครงการทีจ่ดัต้ังนิตบิคุคลแลว้ ถงึแมห้ลายโครงการ

จะมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อบริหารตนเองแล้ว อารียายังคงส่งเสริม

ในเร่ืองของความเข้มแขง็ของชุมชนโดยจดักจิกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธ์

ใหก้บัลกูบา้นอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ลกูบา้นอารียาจำานวนไมน้่อยใช้จกัรยานเปน็

พาหนะในการสญัจร อกีทัง้เปน็การสง่เสริมกจิกรรมเพือ่สิง่แวดลอ้ม ดงัน้ัน

จึงได้มีการจัดกิจกรรม Love me Love my Bike ขึ้น 2 ครั้ง ใน 2 โซน 

คลอบคลุมพื้นที่ 12 โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

3.5 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ได้มีการจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สำาหรับ

ลูกบ้านแนวสูง โดยได้นำาร่องที่โครงการ a space Sukhumwit 77 โดย 

ทางบริษัทฯ ได้ให้งบประมาณตั้งต้น สนับสนุนลำาโพง ประสานงานจัดหา 
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ครูผู้สอน และผลักดันให้แต่ละนิติบุคคลแชร์ค่ากิจกรรม เพื่อให้กิจกรรม

ดำาเนินไปอย่างยั่งยืน สัปดาห์ละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วม 20-30 คนต่อวัน

4. Y = Yes you can

จากกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการมาใน 3 ส่วนแรกนั้น นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

เป้าหมายในการสร้าง “ชุมชนสุขยั่งยืน” ที่เป็นเป้าหมายหลักของฝ่าย

ชุมชนสัมพันธ์ สืบเน่ืองจากนโยบายผู้บริหารที่คาดหวังให้โครงการของ 

บริษัทฯ เป็นโครงการที่ “สวย สะอาด สงบ ปลอดภัย” ทั้งในช่วงระยะ

เวลาที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลโครงการ และภายหลังการส่งมอบพื้นที่โครงการ

ทั้งหมดให้กับคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นความห่วงใยต่อ

ลูกบ้านในเรือ่งการอยู่รว่มกนัอย่างยั่งยืนและเป็นสขุ จึงได้พัฒนาโครงการ

ต้นแบบให้เป็นโครงการชุมชนสุขยั่งยืน โดยจัดทำาเกณฑ์และตัวชี้วัดความ

สำาเร็จ ซึง่ประกอบไปดว้ยดา้นกายภาพ ไดแ้ก ่สาธารณูปโภคและพืน้ทีส่ว่น

กลาง ความสะอาด ความปลอดภัย แผนงานชุมชน และความสัมพันธ์

ของลูกบ้าน เมื่อชุมชนมีความพร้อมตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดแล้ว จึงได้เข้า

ร่วมโครงการพฒันามาตรฐานชุมชนเมอืงของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจากกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาชุมชน (กระทรวง

มหาดไทย) และอำาเภอปากเกร็ด เข้าร่วมตรวจประเมนิชุมชน และโครงการ

เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม แจ้งวัฒนะ ติวานนท์ 2 ได้ผ่านเกณฑ์และได้รับ

รางวัลเป็นชุมชนสุขยั่งยืน และมีการรับมอบเกียรติบัตรและโล่ในปี 2557 

ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้ขยายรูป

แบบชุมชนสุขยั่งยืนไปอีก 3โครงการของบริษัทฯ ต่อไป

5. A = Always Available

บทบาทสำาคัญประการหน่ึงของทีมชุมชนสัมพันธ์ คือความพร้อมทั้งกาย

และใจ ในการรับเร่ืองและเข้าดแูลลกูบา้นทนัท ีโดยไมจ่ำากดัเวลาและสถาน

ที ่ไมว่า่จะเปน็การจดักจิกรรมปกต ิหรือการร้องขอเปน็พเิศษ ทีย่นิดอีำานวย

ความสะดวกตามวัน เวลา และสถานที่ที่ลูกบ้านพร้อม กิจกรรมส่วนใหญ่

จึงถูกจัดข้ึนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ช่วงสายๆ ยกเว้นกรณีร้องขอพิเศษ

เปน็รายบคุคล ทีท่มีชุมชนสมัพนัธ์พร้อมจะรับฟงัและประสานหาทางแกไ้ข 

ช่วยเหลือให้เรียบร้อย 

ทั้งหมดนี้คือผลงานในการดำาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ตลอดปี 2557 ซึ่งจะ

ไดม้กีารสานตอ่ และตอ่ยอดใหเ้ตบิโต ขยายผลครอบคลมุทกุโครงการเพือ่

ให้บริการลูกบ้านด้วยความอุ่นใจในการดูแลด้วยความจริงใจในปี 2558 

และทุกๆ ปีตลอดไป

งานมอบรางวัลชุมชนสุขยั่งยืน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม

ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าหนี้และคู่ค้า : 
บริษัทฯ ดำาเนินนโยบายคัดเลือกผู้ รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยุติธรรม 

และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และ

พิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับผู้รับเหมาเสมอเพ่ือร่วมกับแก้ปัญหาที ่

เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่งเงิน

กู้ให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำาใบส่งงานไปค้ำาประกัน

เงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมา 

ขาดสภาพคล่อง

คู่แข่งทางการค้า : 
บริษทัฯ สนบัสนุนและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและ 

เป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

พนักงาน : 
พนักงานถือเป็นฟันเฟืองสำาคัญต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ และ 

ความสำาเร็จของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญต่อพนักงานและ

ย้อนมองถึงปัจจัย 4 อันเป็นพื้นฐานการดำารงชีวิต 

ด้านอาหาร หรือ ผลตอบแทน การกินอยู่ดีของ

พนักงาน 

1. บริษัทฯ ดูแลเร่ืองค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับ

พนักงานอย่างเป็นธรรม และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 

2. จัดบริการพื้นที่ทานอาหารกลางวันอย่างดี โดยมีพ่อครัวปรุงอาหาร

อย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการและมีบริการอาหารกลาง

วันในพื้นที่โครงการต่างๆ

3. บริษทัฯ เปดิโอกาสใหพ้นกังานเปน็สมาชิกกองทนุสำารองเลีย้งชีพ และ

บริษัทฯ ตอบแทนเป็นตัวเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

ด้านที่อยู่อาศัย หรือ สถานที่ทำางาน 

1. บริษัทฯ จัดสถานที่ทำางานให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

ของพนักงาน สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

2. ส่งเสริมพนักงานให้ทำางานในโครงการที่ใกล้ที่พักเพื่อการเดินทางที่

สะดวกและได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

ด้านยารักษาโรค หรือการดูแลการเจ็บป่วยของ

พนักงาน

1. กำาหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนการเร่ิมงาน เพื่อป้องกัน

โรคติดต่อร้ายแรง

2. จดัใหพ้นักงานไดรั้บบตัรประกนัสขุภาพจากบริษทัฯ ประกนัสขุภาพที่

บริษทัฯ ฯ กำาหนดและสามารถเขา้รับการรักษาไดต้ามโรงพยาบาลใน

โครงการได้ 

3. บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล ยารักษาโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

เบือ้งตน้ และแพทยป์ระจำาเพือ่ใหค้ำาแนะนำาและการรักษาอยา่งถูกตอ้ง 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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งานมอบรางวัลชุมชนสุขยั่งยืน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมสำาหรับเด็ก

ค่ายกีฬา (ว่ายน้ำา)

และนิทานเพื่อน้อง

กิจกรรม “อยู่อย่างไรให้

มีความสุขเมื่อยามสูงวัย” 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการที่จัดตั้งนิติบุคคลแล้ว “Love me Love my Bike” กิจกรรม DIY : Decoupage by Areeya

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กิจกรรมสำาหรับผู้สูงอายุ

“ออกกำาลังกายแบบจินกังกง”

DIY : Decoupage 
by Areeya
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4. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำาปี

5. บริษัทฯ รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อโดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ติดต่อตามฤดูกาลที่ระบาด 

6. บริษทัฯ จดัใหฝ้า่ยทรพัยากรบคุคลเข้าเยีย่มผูป้ว่ย กรณีผูป้ว่ยตอ้งนอน

รักษาตัวที่โรงพยาบาล

ด้านเครื่องนุ่งห่ม หรือสิ่งอำานวยความสะดวก

ปลอดภัยในการทำางาน

1. บริษทัฯ จดัสวสัดกิารเคร่ืองแบบใหพ้นักงานทีป่ฏบิตัหิน้าทีง่านดา้นให้

บริการ และเกี่ยวกับความปลอดภัย

2. จัดอุปกรณ์สำาหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา

พนักงานใหม้ศีกัยภาพมากข้ึนพร้อมในการรับผดิชอบงานทีส่งูข้ึน โดยเน้น

การฝึกอบรมและสร้างคุณธรรมดังนี้ 

1. จัดทำาแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรประจำาปี 

2. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก 

3. จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และวิสัยทัศน์ โดยส่งพนักงานและผู้บริหาร

ไปดงูานตา่งประเทศ เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทัง้ดา้นการกอ่สร้างและ

การออกแบบผลิตภัณฑ์

4. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานเพื่อเกิดประโยชน์ในการ

ทำางานเป็นทีม และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารภายในองค์กร 

เช่น กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายใน

การใหค้วามสำาคญักบัการมสีว่นร่วมในความรับผดิชอบและเอาใจใสส่งัคม

อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เน่ือง โดยบริษทัฯ นัน้ยดึมัน่ในการดำาเนินธุรกจิอยา่ง

มคีวามรับผดิชอบ ดแูล และใสใ่จตอ่ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้

มุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 

อย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีกรรมการเข้าร่วม

ประชุมด้วย ตามรายช่ือที่เปิดเผยในรายงานการประชุม และมีนโยบาย

ใหผู้บ้ริหารเข้าร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยทกุคร้ัง โดยระหวา่งการประชุม 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการดำาเนิน

งานของบริษทัฯ สอบถาม แสดงความคดิเหน็ และเสนอแนะข้อคดิเหน็หรือ

แนวทางตา่งๆ อยา่งเทา่เทยีมกนั และไดท้ำาการบนัทกึประเดน็ซกัถามและ

ข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและทิศทางการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกิจ

สูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง

ไดก้ำาหนดขอบเขตและอำานาจหน้าทีร่ะหวา่งคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาการเปิด

เผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจาก

น้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุก

คร้ัง รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยในสว่น

ของราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความ

จำาเป็น ไว้ในรายงานประจำาปี และแบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี้ กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม

กระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่อาจมีการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคลเหล่านั้น

7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษทัฯ มข้ีอกำาหนดเกีย่วกบัจริยธรรม (Code of Conduct) และข้อกำาหนด

หา้มฝา่ยบรหิารและพนักงานปฏบิตังิานในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัด

แยง้ทางผลประโยชน์กบัธุรกิจ บริษทัฯ ไดอ้อกขอ้พงึปฏบิติัเพิม่เตมิเก่ียวกับ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร พนักงาน เพื่อให้ 

ผูท้ีเ่ก่ียวข้องยดึถอืเปน็แนวทางปฏิบตัหิน้าทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุริต เทีย่ง

ธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

•	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 4 ท่าน

•	กรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน 
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9. การรวมหรือการแยกตำาแหน่ง
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็น

บุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตามการทำารายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำาเนินงาน

ตามปกตขิองบริษัทฯ จะผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซึง่มี

กรรมการทีเ่ปน็อสิระร่วมอยูด่ว้ย 3 ใน 7 ของคณะกรรมการทัง้หมด ซึง่การ

ตดัสนิใจลงทนุในโครงการตา่งๆ จะผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการทัง้

สิ้นรวมถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่ใกล้เคียงกับ

อตุสาหกรรมซึง่อยู่ในรูปของบำาเหน็จกรรมการ สำาหรับคา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

จะจ่ายตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละ

ท่าน โดยอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ และมีการประชุม

พเิศษเพิม่ตามความจำาเปน็ โดยมกีารกำาหนดวาระอยา่งชดัเจน และมวีาระ

พิจารณาติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา บริษัทฯ มีการจัดหนังสือ

เชิญประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารกอ่นการประชุมลว่ง

หน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้า

ร่วมประชุม โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 

13 คร้ัง และได้มีการจดบันทึกและจัดทำารายงานการ ประชุมเป็นลาย

ลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจ

สอบได้ 

12. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบข้อมูลด้านการประเมินผลงานของคณะกรรมการตาม

แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดและมีการประเมิน

ผลงานของคณะกรรมการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามความ

เหมาะสม เพื่อนำามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำางานของ

คณะกรรมการต่อไป

13. คณะอนุกรรมการ
บริษทัฯ ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ช่วยในการกำากบัดแูล

กิจการของบริษัทฯ เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง โปร่งใส และเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้กำาหนด ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตามแนวทางทีก่ำาหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ปน็อสิระจำานวน 3 ทา่น โดยอยา่งน้อย 

1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน 

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการกำาหนด

ผลตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง เน่ืองจากเห็นว่า 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวนไม่มากนัก และสามารถเรียกประชุมเพื่อ

ดำาเนินงานในส่วนของงานทั้งสองที่ว่าได้ในการประชุมคณะกรรมการอยู่

แล้ว

14. ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยจัดตั้งสำานักตรวจ

สอบภายในเปน็หน่วยงานอสิระ ทำาหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิผล มกีาร

จัดทำาคู่มือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อการตรวจสอบ

ทางการเงิน การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบพเิศษ และรายงาน

ตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแนะนำา

และช่วยใหผู้ป้ฏิบตังิานในองคก์รทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพและเปน็การ

บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ

15. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ  

และบริษัทฯ ย่อย โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน 

ประจำาปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย มกีารเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิ

อย่างสม่ำาเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด

ในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา 

มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน 

ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูล 

ที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และในขณะเดียวกัน 

นักลงทุนสามารถดูข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับบริษัทฯ ได้ทาง www.areeya.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับ 

ผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อ

ม่ันให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทัน โดยนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถ 

ติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-2798-9960 หรือ 

ir@areeya.co.th
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