


“เพราะบ้านจะมีความหมาย
เมื่อคนในบ้านมีความสุข

อารียา สร้างบ้านคุณภาพที่เป็น
จุดเริ่มต้นของความสุขมาตลอด 15 ปี”



บ้าน ไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัย แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

ความผูกพันของคนในครอบครัว และเป็นจุดเริ่มต้น

ของความสุขความทรงจำาของคนในบ้าน  

ตลอดระยะเวลา 15 ปี “อารียา”

จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ทุกโครงการของเรา

ให้มีการออกแบบที่มีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลาย

เพื่อตอบรับกับทุกความต้องการ

และทุกความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว

เพื่อให้บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข

และให้ความสุขดำาเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

Areeya
Where Happiness

Begins



Small Words, Big Feelings.
SPARKING HAPPINESS AND MEMORIES

That Never Expires.

คำาพูดเล็กๆ ที่บอกเล่าช่วงเวลาของความสุขและ

ความทรงจำาไว้อย่างไม่มีวันหมดอายุ



"เป็นห่วงนะ"

“เวลาทำางานดึกๆ แล้วคนที่บ้านโทรมาถามด้วยความเป็นห่วง

 มันรู้สึกดีนะ อย่างน้อยมันก็ทำาให้เรารู้ว่า 

ยังมีคนที่คิดถึงเราอยู่ และเป็นห่วงเราเสมอ”



"ขอบคุณนะ"

“คำาง่ายๆ ที่รู้สึกได้ทุกครั้งที่กลับบ้าน

เพราะที่นี่มีครอบครัว มีคนที่รักเรารออยู่ 

แค่มุมเล็กๆ ก็ให้พลังดีๆ  ที่อบอุ่นและเป็นกำาลังใจ

ทำาให้ทุกวันของชีวิตมีแรงเดินต่อ

ขอบคุณนะ ขอบคุณจริงๆ”



"คิดถึง"

“เวลาต้องไปทำางานต่างจังหวัด รู้เลยว่าคิดถึงบ้าน

คิดถึงห้องนั่งเล่น คิดถึงห้องนอน คิดถึงคนที่รักเรารออยู่ที่บ้าน 

คิดถึงทุกอย่าง ถึงที่อื่นอาจจะสวยหรูกว่า

แต่ก็ ไม่สบายใจและอบอุ่นเหมือนการได้อยู่ที่บ้าน “



"รักนะ"

“ผมอยากให้เราได้เริ่มต้นครอบครัวที่บ้านหลังนี้ด้วยกัน

ถึงผมต้องเหนื่อยมากขึ้น แต่ผมว่าคุ้มนะ

มันเหมือนได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่เรารัก

และนั่นก็แทนคำาว่ารักนะสำาหรับผม”



คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นอารียาที่มีอยู่ใน

ทุกรายละเอียดของการออกแบบในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็น

แรงบันดาลใจ | นวัตกรรมใหม่ | ความโมเดิร์น |

ความคิดสร้างสรรค์ | การเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบ



เพราะเราเชื่อว่าความสุขเริ่มต้นที่บ้าน

จึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและพัฒนาทุกโครงการ

ของอารียา ให้สามารถรองรับการใช้ชีวิตให้มีความสุข

ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด มีทั้งความโมเดิร์นของดีไซน์ที่

ออกแบบให้เหมาะกับวิถีชีวิตยุคใหม่ มีการนำานวัตกรรม

มาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกให้คุณใช้ชีวิตได้มากขึ้น

"อารียา" สร้างสรรค์สเปซพิเศษขึ้น ทั้งภายในบ้าน

ภายในโครงการ รวมถึงการสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเอง

เพื่อขยายสเปซในชีวิตของคุณให้กว้างขึ้น เป็นไลฟ์สไตล์

ความสุขที่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างแท้จริง



For Home –
Our living
"อารียา" นำานวัตกรรมทั้งด้านดีไซน์และฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยมาใช้เป็น "ครั้งแรก"

เพื่อรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิต

Areeya Sawana
"ครั้งแรก" ของบ้านอารมณ์รีสอร์ทใจกลางเมือง

ที่ทำาให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อน

a space 

"ครั้งแรก" ของคอนโดมิเนียมพูลวิลล่า

ราคาเริ่มต้น 9 แสนบาท

ที่ออกแบบให้สระว่ายน้ำาอยู่ชั้น 1 

The Colors
"ครั้งแรก" ของทาวน์โฮมที่พลิกโฉม

สู่ความโมเดิร์น ราคาเพียง 1 ล้านบาท

The Village
"ครั้งแรก" ของบ้านแฝดที่ให้อารมณ์บ้านเดี่ยว

ที่ไม่ต้องมีผนังติดใคร 

Areeya Como
"ครั้งแรก" ที่อารียานำา Skybay มาใช้ ในบ้านเดี่ยว 

The AVA Residence
"ครั้งแรก" ของอารียาที่สร้างบ้านเดี่ยว

Luxuary บนถนนสุขุมวิท 

a space I.D. 
"ครั้งแรก" ของการนำาระบบที่จอดรถ

อัตโนมัติมาใช้ ในคอนโด 

2550

2554

2555 Present

2556

2549

2545



กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ�
Kanjanapisek - Rachaphruk

แจ�งวัฒนะ - ติวานนท�
Chaengwattana - Tiwanon

รัตนาธิเบศร�
Rattanathibet

ดอนเมือง - สรงประภา
Donmuang - Songprapa

รังสิต - ลำลูกกา
Rungsit - Lumlukka

วงแหวน - รามอินทรา
Wongwaen - Ramintra

เกษตร - นวมินทร�
Kaset - Nawamintra

อโศก - รัชดา
Asoke - Ratchada

สุข�มว�ท 77
Sukhumvit 77

บางนา
Bangna

ตลอดระยะเวลา 15 ปี นอกจากอารียา จะเป็นเจ้าแรก

ที่นำานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ "อารียา" ยังมีโครงการอีกมากมาย

บนทำาเลศักยภาพ  ที่ออกแบบให้พร้อมรองรับ

ทุกรูปแบบความต้องการของทุกคน 
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For Office – 
Our belief
ความเชื่อที่สะท้อนผ่านการดีไซน์ออฟฟิศ

“อารียา” เชื่อว่าการที่จะออกแบบบ้านให้เป็นบ้านที่อยู่สบาย

ใช้ชีวิตได้เต็มที่ในทุกช่วงเวลา ต้องเริ่มจากการทำางานใน

ออฟฟิศที่ส่งเสริมความคิด และใช้ชีวิตหลากหลายมิติ

ในที่ทำางานเช่นกัน  

ออฟฟิศของอารียา จึงได้รับการออกแบบเพื่อการทำางาน

แต่ในขณะเดียวกันก็มีสเปซกว้างๆ ให้คิดและจินตนาการ

มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบ ออกแบบให้ ไปด้วยกันได้ดีกับ

ความโมเดิร์นของตัวสถาปัตยกรรม รวมไปถึง

การตกแต่งภายในที่ทันสมัย ยังไม่ลืมที่จะมีกลิ่นอาย

ของธรรมชาติอยู่เป็นส่วนหนึ่ง

ทำาให้ออฟฟิศอารียามีบรรยากาศการทำางานที่จริงจัง

แต่ทว่ามีความผ่อนคลาย ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจ

ที่ใช้ ในการจะออกแบบบ้านอย่างเข้าใจการใช้ชีวิตจริง



กิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้

ครอบครัวได้ร่วมทำากิจกรรม

สนุกๆ ด้วยกัน เป็นช่วงเวลาดีๆ

ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์

กิจกรรมวันพ่อ @ 
Pickadaily Bangkok

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างความสุขและความผูกพัน

นอกจากบ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข

"อารียา" ยังขยายความสุขไปสู่ไลฟ์สไตล์ความชอบของลูกบ้าน

โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมไลฟ์สไตล์ในหลากหลายอารมณ์

และจัดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ

ทั้งในรูปแบบที่ให้ความรู้ ดูสนุกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย

เป็นกันเอง และกลายเป็นคอมมูนิตี้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์

ที่ลูกบ้านอารียาสามารถมาร่วมสนุกด้วยกันโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย อาทิ การจัดเวิร์คช้อปกับมือโปรในด้านต่างๆ

การจัด Lifestyle Market ที่มีทั้งการออกร้านให้ช้อป ชิม ชิล

ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมชมมินิคอนเสิร์ต 

For Community –
Our great time
together

Portobello Market @ 
Pickadaily Bangkok



กิจกรรมที่สร้างสรรค์พิเศษให้ลูกบ้านได้มีส่วน

ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิด

การพบปะ สังสรรค์ และแบ่งปันช่วงเวลาความสุขต่อไป

Areeya Kids on ice

Paint Love for MOM by Areeya @ Paint Bar

Tiny Tree @ Areeya Metro

30+ Still Young @ Master Sukhumvit

นอกจากนั้น อารียายังขยายความสุขให้กว้างขึ้นไปอีก

ด้วยการมอบบัตร Areeya&You ให้กับลูกบ้านสำาหรับ

รับสิทธิพิเศษในธุรกิจไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่อารียาเลือกเฟ้นมา

อย่างดี เพื่อความสุขที่เริ่มต้นที่บ้านจะไม่สิ้นสุดอยู่แค่เพียง

ในบ้าน แต่จะส่งต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในวิถีชีวิตทุกวัน

Areeya Movie Day
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P. 02 – P. 03

สาส์นจากประธานกรรมการ

P. 04 – P. 05

ผังองค์กร

P. 06 – P. 15

รายนามคณะกรรมการ

P. 16 – P. 21

รายนามคณะที่ปรึกษา

P. 22 – P. 33

Highlight Project

P. 34 – P. 36

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

P. 37 - P. 39

ภาวะอุตสาหกรรม

P. 40 – P. 43

ปัจจัยความเสี่ยง

P. 44 – P. 45

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และบริษัทย่อย

P. 46 – P. 55

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

P. 56 – P. 57

การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

P. 58 – P. 70

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

P. 71

รายการระหว่างกัน

P. 72 – P. 84

คำาอธิบายและการวิเคราะห์จากผู้บริหาร

P. 85

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

P. 86 – P. 87

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

P. 88

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

P. 89 – P. 143

งบการเงิน

Content
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ในปี 2558 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย 
ดังจะเห็นได้จากข้อมูล GDP ปี 2558 เท่ากับ 2.8% (ปี 2557 เท่ากับ 0.8%) ซึ่งในภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ยังคงทรงตัวอยู่  แต่ในไตรมาสที่ 
4 ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการกระตุ้นของรัฐในเรื่องการลดค่าธรรมเนียมโอนและ
จดจำานอง ทำาให้ผู้บริโภคเร่งการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงปลายปี 2558 อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการเมืองก็เริ่มดีขึ้น ความชัดเจนทางการเมืองเริ่มมีมากขึ้น นโยบายของรัฐบาลใน
การขยายตัวของโครงการขนาดใหญ่ชัดเจนขึ้น ได้ส่งผลให้มีปัจจัยเชิงบวกมากขึ้น ทำาให้
ผู้บริโภคเริ่มตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้นกว่า 3 ไตรมาสแรกอย่างชัดเจน แต่นโยบาย
ธนาคารเรื่องการปล่อยสินเชื่อก็ยังเป็นผลกระทบหลักในทางลบดังเดิม

ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายรวมจำานวน 4,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยเป็น
ยอดขายโครงการแนวราบร้อยละ 87 และแนวสูงร้อยละ 13 ซึ่งจากยอดขายดังกล่าวทำาให้
บริษัทฯ มียอด Backlog รวมทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 2,161 ล้านบาท ในส่วนของผล
การดำาเนินงานของปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและรายได้อื่นจำานวน 5,428 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 112 โดยภาพรวม บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 217 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 425  ในปี 2558 นี้บริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างแล้ว
เสร็จ 2 โครงการซึ่งจะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปี 2559 และยังจะมีการส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ 
ปี ในขณะที่ตลาดทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยว ยังคงเป็นตลาดที่มีความต้องการอย่างมาก
และได้รับการกระตุ้นจากภาครัฐ ซึ่งทำาให้มีการเติบโตของรายได้ทาวน์เฮ้าส์ถึงร้อยละ 53 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 และบริษัทยังคงเปิดโครงการใหม่อีก 4 โครงการ เพื่อรองรับการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยที่จะตามมาในระยะเวลาอันใกล้ก่อนที่มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐจะหมดลงใน
เดือน เมษายน 2559 

จะเห็นได้ว่าแม้ ในภาวะการเมืองและเศรษฐกิจที่ขยับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนั้น บริษัทฯ ยังสามารถ
เติบโตได้อย่างมีสาระสำาคัญ ดังจะเห็นยอดรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
สูงขึ้นประมาณร้อยละ 121 ในขณะที่การรับรู้รายได้ของคอนโดมิเนียมตามมาตรฐานบัญชี
ที่จะรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์นั้นเริ่มต้นแค่ในช่วงปลายปี 
 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ ใช้เวลาและปัจจัยต่างๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างภายใน 
ระบบงาน ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ คือ ปรับปรุงระบบการ
ก่อสร้างในปี 2556 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการขายในปี 2557 และดำาเนินการ
โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อให้เกิดการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปี 2558 เป็นปีที่

Message
From
Chairman

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายและการรับรู้รายได้ ให้เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
ดังผลลัพธ์ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น พร้อมทั้งยังคงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
การขยายตัวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 เป็นต้นไป โดยในปี 2559 จะเป็นปีที่บริษัทฯ มี
เป้าหมายที่จะเติบโตในเรื่องของยอดขายและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอัตรากำาไรให้สูงขึ้นอีกด้วย 
โดยจะเปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์อีก 11 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 20,035 ล้านบาท
และรบัรูร้ายไดจ้ากคอนโดมเินยีมอกี 3 ทำาเลดว้ย แมว้า่บรษิทัฯ จะตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่
ปกติในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้

ท้ายนี้ ความสำาเร็จของบริษัทฯ คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอันดีจากทุกท่านที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ดังนั้นผมในนามของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 
ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และ
ผู้ร่วมงานทุกท่าน  ที่ได้สนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ทำาให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตได้ ในภาวะไม่ปกติ ประสบความสำาเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำาเนินงานโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้
เสียทุกส่วน โดยปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสรรสร้างสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าสืบไป และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน
จากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป
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Organization
Chart

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

สายงานการตลาดและการขาย 
คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายการตลาดและการขาย

ฝ่ายพัฒนาฝึกอบรมและเตรียมการโอน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพย์สิน

ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายพัฒนางานก่อสร้าง

ฝ่ายประเมินราคา

ฝ่ายพัฒนาแบบ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สายงานก่อสร้าง
คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน
คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานอำานวยการ
คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำานักเลขานุการ สำานักกรรมการฯ
และเลขานุการบริษัท

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
และภาพลักษณ์องค์กร

ฝ่ายตกแต่งภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายประสานงานราชการ

ฝ่ายบริหารงานนิติบุคคล

ฝ่ายบริการหลังการขาย

ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

ฝ่ายชุมชมสัมพันธ์
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นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
กรรมการ

นายทัน เทียนสุวรรณ
กรรมการ

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
กรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา บุญยกิดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เทียนสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ต้ี
• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา เซอร์วิส
• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์
• กรรมการผู้จัดการ บจก. คูล สเปซ
• กรรมการผู้จัดการ บจก. วันอัพ 
• กรรมการผู้จัดการ บจก. ไวต์ลิฟวิง 
• กรรมการผู้จัดการ บจก. ชิลล์สเปซ
• กรรมการ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์
• ที่ปรึกษา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ประสบการณ์
• ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน บมจ. โนเบิลดีเวลลอปเมนท์
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. NKG

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• ร้อยละ 32.74  

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี 
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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. คูล สเปซ
• 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 2558
• ร้อยละ 1.98 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

กรรมการ กรรมการ

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. คูล สเปซ
• กรรมการ บจก. ไวต์ลิฟวิง
• กรรมการ บจก. ชิลล์สเปซ
• ที่ปรึกษา บจก. เลคการ์เด้น

ประสบการณ์
• กรรมการ บจก. เอส ที ซี คอปอร์เรชั่น
• ผู้ชำานาญการของบริษัท บงล. ธนสยาม
• หัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์   
• เจ้าพนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
• (ไม่มี) 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

นายทัน เทียนสุวรรณ นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 
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การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เศรษฐมิติ 
 และการคลัง 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. คูล สเปซ
• กรรมการ บจก. ไวต์ลิฟวิง
• กรรมการ บจก. ชิลล์สเปซ
• กรรมการ บจก. วันอัพ
• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์
• กรรมการ บจก. ดับบลิวโซล่าร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

• กรรมการ บจก. ดับบลิวเพาเวอร์ 
• กรรมการ บจก. เทวาละไม 

ประสบการณ์
• กรรมการผู้จัดการบริษัท เลค การ์เด้น ดีเวลลอปเม้น จำากัด
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเอเชีย จำากัด
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
• ร้อยละ 12.44  

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม 
• คณะกรรมการ 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และ 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 2558
• (ไม่มี)
 
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

นายวันชัย  ตันติกุล นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
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การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
• ที่ปรึกษา กรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร อพาร์ทเม้นท์
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร ปิโตรเลี่ยม

ประสบการณ์
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ดิก อิท อัพเอ็กซ์ปอร์ต
• กรรมการ บจก. คอนโดทาวน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• (ไม่มี) 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• เนติบัณฑิตไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
• ที่ปรึกษา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำารวจนครบาล
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เครือ เชส เอ็นเตอร์ไพร์ส (สยาม)  
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จำากัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด   
 (มหาชน)
• ผู้อำานวยการ สำานักกฎหมายคุณธรรมทนายความ                                               

ประสบการณ์
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการตั้งนิคมอุตสาหกรรมและ  
 การใช้พลังงานถ่านหิน สภาผู้แทนราษฎร  
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการไฟฟ้า และท่าเรือ   
 สภาผู้แทนราษฎร   
• กรรมการ บริษัท วันอัพ จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
• (ไม่มี) 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

นายสมพล เทียนสุวรรณนายปรีชา  บุณยกิดา 
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การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น     
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)                     
• ประธานกรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979  จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)
• ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มบริษัทเจริญสิน
• รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์   

ดร.ทนง  พิทยะ

ประสบการณ์
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา
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การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.A. (Economics), University of Pennsylvania, U.S.A. 
• Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, U.S.A
• Doctor of Law (Honorary), Webster University St.Louis,  
 U.S.A. 

ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด  
 (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด  
 (มหาชน)  
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลบางมด
• คณะกรรมการที่ปรึกษา คิงพาวเวอร์ กรุ๊ป
• คณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด  
 (มหาชน)
• คณะกรรมการที่ปรึกษา ธนาคารออมสิน

ประสบการณ์
• ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด   
 (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การแกษตร
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ปัจจุบัน
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ประสบการณ์
• นายอำาเภอคำาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
• นายอำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
• นายอำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
• ผู้อำานวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
• ผู้อำานวยการสำานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ 
• ผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ 

นายวิเชียร ชวลิตดร.วีรพงษ์ รามางกูร

• ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา (ปฏิบัติหน้าที่  
 เลขาธิการ กยน.)
 (เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร  
 จัดการทรัพยากรนา)
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
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การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท สาขาการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบัญชี    
 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน
 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

นายจุมพลภัทร์ พูลทรัพย์
ที่ปรึกษา

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร    
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร    
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์
• กรรมการ บริษัท วัน อัพ จำากัด
• ผู้จัดการสินเชื่อบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ บมจ. ไทยพาณิชย์  
 จำากัด (มหาชน) 

นายอมร  วัชรากร
ที่ปรึกษา
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The AVA
Residence
The Last Legacy on Sukhumvit

สุขุมวิท 77

บ้านเดี่ยวพร้อมสเปซชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
เริ่ม 30 - 60 ล้าน
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Live Positively, Live Modern

เกษตร - นวมินทร์

บ้านเดี่ยวบนพื้นที่ความสุข 220 ตร.ม.
เริ่ม 9.99 ล้าน

Areeya 
Metro



Areeya
Brigg
Accent of life

ดอนเมือง - สรงประภา
รังสิต - ลำาลูกกา

โฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์น 3 ชั้น 
บนพื้นที่ความสุข 172 - 174 ตร.ม.
เริ่ม 3.99 - 4.49 ล้าน*

Areeya
Como
Blissfully Design

วงแหวน - รามอินทรา
บางนา - วงแหวนฯ
ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ

บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น 
บนพื้นที่ความสุข 141- 179 ตร.ม.
เริ่ม 4.29 - 5.49 ล้าน*

26 27



Happy Colonial Living 

กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์
แจ้งวัฒนะ – ติวานนท์
บางนา – วงแหวนฯ

บ้านเดี่ยวและวิลเลจทาวน์
สไตล์ Modern Colonial 2 ชั้น
บนพื้นที่ความสุข 134 - 165 ตร.ม.
เริ่ม 2.99 ล้าน*

365 Days of Happiness and Greenness

เกษตร - นวมินทร์

ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์น 3 ชั้น
บนพื้นที่ความสุข 160 ตร.ม.
เริ่ม 4.09 ล้าน*

Areeya
Daily

28 29

The Village/ 
The Village Cottage



The
Colors

a space 
I.D. 

The Colors of life

บางนา – วงแหวนฯ
วงแหวน – รามอินทรา
กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์
รังสิต – ลำาลูกกา

ทาวน์โฮม สไตล์ Modern Tropical 2 ชั้น
บนพื้นที่ความสุข 105 และ 118 ตร.ม.
เริ่ม 1.69 - 2.49 ล้าน*

Condominium in Downtown

อโศก – รัชดา

คอนโดมิเนียม 30 ชั้น พร้อมนวัตกรรมจอดรถอัตโนมัติ 
บนพื้นที่ความสุข 32.84 - 72.10 ตร.ม.
เริ่ม 3.69 ล้าน*
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a space 
ME

Community 
Mall 

The Complete Living Space with 
Lifestyle Neighborhood

สุขุมวิท 77
บางนา
รัตนาธิเบศร์

คอนโดมิเนียมในบรรยากาศเงียบสงบ
บนพื้นที่ความสุข 25 - 35.44 ตร.ม.
เริ่ม 1.39 ล้าน*

Areeya Lifestyle Club

Pickadaily Bangkok

32 33
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บรษิทั อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ อารยีา”) 
ทะเบียนเลขที่  0107546000431 มีชื่อย ่อหลักทรัพย ์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “A” บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยโครงการต่างๆ ด�าเนินการภายใต้ชื่อ 
“อารยีา”  ในปี 2546  บรษิทัฯ ได้เปลีย่นเป็นบรษิทัมหาชน และ
บรษิทัฯ ได้น�าหุน้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2547 โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาโครงการ 
พกัอาศยัครบทกุรปูแบบ เพือ่เป็นการสอดรบัการขยายตวัทางธรุกจิ
ของบริษัท และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็น 
การเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทั และบรษิทัยงัคงเลง็เหน็
ถงึความส�าคญัในการพฒันาโครงการพกัอาศยัทีม่คีวามครบวงจร 
จึงได้เริ่มมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือ 
คอมมิวนิตี้มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรม  
เพือ่เป็นการสร้างองค์ประกอบการพกัอาศยัทีค่รบครนั เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภคทีต้่องการโครงการทีม่คีวามครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

1. โครงการบ้านเดี่ยว 

โดยบรษิทัจะขายทีด่นิเปล่าซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัและรบัจ้าง
ปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินในโครงการดังกล่าว หรือขายท่ีดินพร้อม
บ้านสร้างเสร็จ โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 8 โครงการ
• บุษบา
• สวนา 3
• อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์ 
• อารียา โคโม่ บางนา กม.8
• อารียา โคโม่ บางนา กม.10 
• เดอะ วิลเลจ ติวานนท์
• เดอะ วิลเลจ คอทเทจ ราชพฤกษ์
• อารียา โคโม่ วงแหวน รามอินทรา

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-ล�าลูกกา
• 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
• อารียา At Home
• เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน - รามอินทรา
• เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน - รามอินทรา
• เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ
• เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา-วงแหวนฯ
• เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 ชั้น  
เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย ส�าหรับกลุ่ม
ครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวที่เกือบใหม่ โดยในปัจจุบัน  
นั้น มีอยู่ด้วยกัน 6 ท�าเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, ติวานนท์, 
บางนา, รังสิต, สรงประภาและราชพฤกษ์ โดยบริษัทยังมีแผนใน
การเพิ่มจ�านวนท�าเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกัน
ให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้
บรษัิทยงัมีทาวน์เฮาส์ 2 ชัน้แบบใหม่ทีช่ือ่ เดอะ วลิเลจ ซึง่มจีดุเด่น 
คือ เป็นทาวน์เฮาส์ท่ีให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดี่ยว และ 
มีบริเวณสวนรอบบ้าน และหน้าบ้านที่กว้าง ท�าให้สามารถจอด
รถยนต์ได้ถึง 2 คัน

แบบ 3 ชั้น • อารียา โมวา
• อารียา ทูบี 
• อารียา เดลี่
• อารียา บริกก์ ดอนเมือง-สรงประภา

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร 
สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มี
ขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริโภค 
โดยในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ท�าเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์ 
และดอนเมือง-สรงประภา

แบบ 4 ชั้น • อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77
• อารียา แมนดารีนา เกษตร- นวมินทร์

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร 
สูง 4 ชั้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าทาวน์เฮ้าส์ในเกรดพรีเมี่ยมที่
ต้องการพ้ืนท่ีใช้สอยจ�านวนมาก และมีความโดดเด่นในเรื่องการ
ออกแบบ เพือ่ตอบโจทย์ในเรือ่งความต้องการทีแ่ตกต่างของกลุม่
ลูกค้าในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ท�าเล อันได้แก่  
สุขุมวิท 77 และ เกษตร-นวมินทร์
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3. โครงการคอนโดมิเนียม 
โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัท คือ จะตั้งอยู่บนที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งคมนาคม ห้างสรรพสินค้า  และสถานที่อ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการ คอนโดมิเนียมนั้นเน้นพัฒนา เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด

แบบ 8 ชั้น • เอ สเปซ อโศก - รัชดา
• เอ สเปซ เกษตร
• เอ สเปซ สุขุมวิท 77 
• เอ สเปซ เพลย์
• เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
• เอ สเปซ มี เกษตร-นวมินทร์

เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ช้ัน พื้นท่ีแต่ละอาคารไม่เกิน 
10,000 ตร.ม. เป็นโครงการคอนโดมเินียมขนาดเลก็ โดยในปัจจุบนั
นั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ท�าเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, อโศก-รัชดา, 
สุทธิสาร และ สุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจ�านวน
ท�าเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุม
พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

แบบเกิน 8 ชั้น 
แต่ไม่เกิน 
30,000 ตร.ม. 
ต่ออาคาร

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

เป็นคอนโดมเินียมขนาดกลางเน้นความเป็นส่วนตวัและสาธารณู
ปโภคอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ท�าเล อัน
ได้แก่ อโศก – รัชดา, บางนา และ รัตนาธิเบศร์

แบบเกิน 8 ชั้น 
เกิน 30,000 
ตร.ม. ต่ออาคาร

• สุนทรียา เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพัฒนาในพื้นท่ี CBD 
เพื่อเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม 
ประกอบกบัจดุขายในส่วน Private club เพือ่ตอบโจทย์กลุม่ลกูค้า
ที่ต้องการบริการระดับพรีเมี่ยมเกรด โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วย
กนั 1 ท�าเล อนัได้แก่ ราชด�าร ิโดยบรษัิทยงัมแีผนในการเพิม่จ�านวน
ท�าเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุม
พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างรายได้

รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยโครงสร้างรายได้หลักมีดังนี้

แหล่งที่มาของรายได้

2558
งบการเงินรวม

2557
งบการเงินรวม

2556
งบการเงินรวม

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 1.1  โครงการแนวราบ 3,426 63 2,237 87 1,654 92

 1.2  โครงการแนวสูง 762 14 46 2 33 2

 1.3  ที่ดิน 1,210 22 154 6 65 3

ยอดรวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,398 99 2,437 95 1,752 97

2) รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง1 3 - - - 10 1

3) รายได้อื่น2 27 1 122 5 46 2

รวมทั้งสิ้น 5,428 100 2,559 100 1,808 100

หมายเหตุ : 1. รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งสิ้น

 2. รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการรับบริหารโครงการ ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์

     เพื่อการลงทุน

ภาวะอุตสาหกรรม และ 
ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2559

สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2558

ก้าวเข้าสูปี่ 2559 อย่างเป็นทางการหลายฝ่ายกม็คีวามคาดหวงัว่า
สถานการณ์เศรษฐกจิในบ้านเมอืงจะดขีึน้ไปด้วย หากมองในด้าน
ท่ีอยู่อาศัย ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 ท่ีผ่านมาปิดท้ายปี กัน
ไปด้วยการขายช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี ให้ตลาดอสังหาฯ โดย
เฉพาะในภาคที่อยู ่อาศัยพอจะได้หายใจหายคอกันบ้าง หลัง
รัฐบาลอัดมาตรการกระตุ้น ด้วยการสนับสนุนเงินกู้เพ่ือซื้อท่ีอยู่
อาศัยส�าหรับผู ้มีรายได้น้อย ลดค่าธรรมเนียมการโอนและ 
จดจ�านอง (สิ้นสุด 30 เม.ย.59) คาดว่าตลาดเติบโตจากปี 2557 
ราว 15% มูลค่าตลาดรวม 3.4 แสนล้านบาท ส�าหรับแนวโน้ม 
ปี 2559 ผู้ประกอบการมองว่าตลาดคงเติบโตต่อเนื่องด้วยปัจจัย
หนุนหลายๆ ด้าน

ด้วยระยะเวลาท่ีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 –30 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลา 6 
เดอืนโดยประมาณ การจดทะเบยีนตามโครงการจะต้องเป็นการซือ้

ขายและการจ�านองเท่าน้ัน ท้ังนี้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายปัจจุบัน
อยูท่ีร้่อยละ 2 ของราคาประเมนิทนุทรพัย์กจ็ะลดเหลอืร้อยละ 0.01 
และค่าธรรมเนยีมการจ�านอง ลดจากร้อยละ 1 เหลอืร้อยละ 0.01 
ของราคาจ�านอง ส�าหรบับ้านเดีย่ว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณชิย์ 
และห้องชุด ซึ่งก็จะเหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือนเท่านั้น

เมือ่มาลองมองภาพรวมของตลาดคอนโดมเินยีม พบว่าในปีทีผ่่าน
มาอาจจะไม่ค่อยดีนกั คอนโดมเินยีมราคาในระดบักลางและระดบั
ล่าง ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมพอสมควร 
ง่ายๆ  คือ คนระดับฐานะรายได้น้อยถึงปานกลาง เริ่มระมัดระวัง
ในการใช้จ ่ายในด้านที่อยู ่อาศัยมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน
คอนโดมเินยีมในระดบับน ประเภทลกัซ์ชวัรีถ่งึซเูปอร์ลกัซ์ชวัรีก่ลบั
ไปได้ดี แม้ราคาจะแพงมากข้ึน แต่คนซื้อระดับบนก็ยังคงมีก�าลัง
ซื้อกันอยู่ ขอแค่ท�าเลดี การออกแบบและใช้วัสดุดี ก็ยังขายได้เป็น
ที่ต้องการอยู่เสมอ

จ�านวนที่อยู่อาศัยและมูลค่าการพัฒนาแยกระดับราคา ปี 2557 - 2558

ราคาขาย

(ล้านบาท)

จ�านวนหน่วย มุลค่า (ล้านบาท)

2557 2558 เปลี่ยนแปลง 2557 2558 เปลี่ยนแปลง

ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท 100,114 87,668 -12% 231,093 212,247 -8%

ราคา 5-10 ล้านบาท 11,625 14,902 28% 76,687 98,897 29%

ราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไป 2,355 5,420 130% 36,769 123,912 237%

โดยรวม 114,094 107,990 -5% 344,549 344,549 26%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟอร์ส (AREA)
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จากการประมวลภาพรวมปี 2557-2558 พบว่า ที่สินค้าที่อยู่อาศัย
เปิดตวัในมลูค่าสูงสุดในปี 2558 นี ้ไม่ใช้เพราะภาวะการ “บมู” ของ
ตลาดแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะในปี 2558 ตลาดเน้นไปทางบ้าน
ราคาสูงเป็นพิเศษ และหากยิ่งพิจารณาในต่างจังหวัด จะพบว่ามี
การเปิดตัวโครงการใหม่น้อยมาก ตลาดต่างจังหวัดจึงยังคงจะ
ชะลอตัวไปอีก 2-3 ปี อย่างไรก็ตามเชื่อว่าปรากฏการณ์ไม่ปกตินี้
จะเกิดขึน้ไม่นานนัก การทีผู่ม้รีายได้สงูจะซือ้สนิค้าราคาแพง คงจะ
แผ่วลงในปี 2559 เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักการลงทุนอาจมี
ความเสีย่งมากขึน้ อปุทานตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจมมีากเกนิความ
ต้องการในอนาคตอันใกล้นี้

ในด้านอุปทานใหม่ของปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 จ�านวน
โครงการและจ�านวนหน่วยลดลง แต่มูลค่าโครงการและราคาขาย
เฉลี่ยกลับเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีสินค้าราคาแพงเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 

หากดูที่อุปทานคงเหลือทั้งตลาดจะมีอัตราเพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากมี
จ�านวนอุปทานเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดใกล้เคียงกับยอดซื้อ จึงท�าให้มี
อุปทานเหลือสะสมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในด้านอุปสงค์/ยอดซื้อของปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 พบว่ามี
อัตราท่ีเพิ่มขึ้น 14% โดยยอดขายได้ส่วนใหญ่ 57% ยังคงเป็น
คอนโดมิเนียม รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ 26% และอันดับสามเป็น
ประเภทบ้านเดี่ยว 12% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5% จะเป็นที่อยู่
อาศัยอื่นๆ (บ้านแฝด, อาคารพาณิชย์ และท่ีดินจัดสรร) ในส่วน
ของราคาขายเฉลีย่ในปี 2558 มอีตัราเพิม่ขึน้มากถงึ 34% เมือ่เทยีบ
กับปี 2557 เนื่องมาจากมีการพัฒนาสินค้าราคาแพงมากขึ้น โดย
สินค้าที่ระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป มีมากถึง 19% หรือที่เฉลี่ย
หน่วยละ 10.964 ล้านบาท

จ�านวนที่อยู่อาศัยและมูลค่าการพัฒนาแยกระดับราคา ปี 2558 - 2559

ราคาขาย

(ล้านบาท)

จ�านวนหน่วย มุลค่า (ล้านบาท)

2558 2559 เปลี่ยนแปลง 2558 2559 เปลี่ยนแปลง

ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท 87,668 81,531 -7% 212,247 199,512 -6%

ราคา 5-10 ล้านบาท 14,902 15,647 5% 98,897 106,809 8%

ราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไป 5,420 4,878 -10% 123,912 117,097 -6%

โดยรวม 107,990 102,058 -5% 435,056 435,056 -3%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟอร์ส (AREA)

ตารางนีเ้ป็นการคาดการณ์ในปี 2559 ซึง่คาดการณ์ว่าสนิค้าราคาไม่เกนิ 5 ล้านบาท ยงัจะปรบัตวัลดจ�านวนเปิดตวัลงประมาณ 7% ส่วน
สนิค้าราคา 5-10 ล้านบาท น่าจะเปิดเพิม่ขึน้อกีประมาณ 5% ส่วนสนิค้าในระดบัราคา 10 ล้านบาทขึน้ไป น่าจะลดลงบ้างทีป่ระมาณ 10% 
เพราะที่ผ่านมามีการเปิดโครงการในราคานี้มากเป็นพิเศษ จึงคาดว่าทั้งปี 2559 อุปทานในแง่จ�านวนหน่วยจะลดลง 5% เหลือเปิดตัว 
102,056 หน่วย ส่วนมูลค่าโดยรวมน่าจะลดลง 3% เหลือ 423,418 ล้านบาท แต่ถ้าเศรษฐกิจของประเทศย�่าแย่ลงไม่ได้เป็นไปตามที่
คาดไวั เช่นที่เคยเกิดขึ้นในปี 2558 ก็อาจท�าให้อุปทานลดน้อยลงกว่านี้ แต่ถ้าผิดจากที่คาดการณ์กันไว้ อาจจะมีปรากฏการณ์ที่
อสงัหารมิทรพัย์ เตบิโตดเีป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างไรกต็ามหากเศรษฐกจิไทยดขีึน้กว่าท่ีคาดหวงัจรงิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย์กค็งจะ
คึกคัก เพราะอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแปรที่ผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ

ปัจจยัทีม่ผีลต่อตลาดอสงัหารมิทรัพย์ 
ปี 2559

ปัจจัยบวก ที่มีผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
• อัตราดอกเบี้ยปรับลดลง

• มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ (ด้านภาษี ลดค่า
ธรรมเนียมการโอน การจดจ�านอง ฯลฯ)แต่ก็ได้ประโยชน์เพียง
กลุ่มที่แล้วเสร็จ ยกเว้นบางบริษัทที่ “ฟรีค่าโอน” ตลอดทั้งปี

• การลงทนุเมกะโปรเจก็ค์ของภาครฐั แต่กค็งไม่ได้เหน็ผลในเรว็วนั

• ราคาอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศไทยยงัถกูกว่าประเทศอืน่ใน
ภูมิภาคอาเซียนแต่เพราะปัญหาทางการเมือง ก็จึงอาจท�าให้
ไม่ได้มีผู้เข้ามาซื้อมากนัก

• การเปิด AEC ท�าให้ชาวต่างชาติเข้ามาซือ้อสงัหารมิทรพัย์ เพ่ือ
การอยู่อาศัยและลงทุนมากขึ้น

• การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจาก 25 ล้านบาท เหลือเพียง 1 
ล้านบาท (เริ่ม 1 พ.ย. 59) ท�าให้มีคนหันมาลงทุนซื้อ
สังหาริมทรัพย์กันไว้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจยัลบทีม่ผีลต่อตลาดอสงัหารมิทรพัย์
• เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ภาวะการส่งออกและการ

บรโิภคลดลง ส่งผลให้เกดิการชะลอการตัดสนิใจซือ้ท่ีอยูอ่าศัย

• ก�าลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว จากภาระรายจ่ายในชีวิตประจ�า
วันที่สูงขึ้นและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ระดับสูง

• ต้นทุนค่าที่ดินในการพัฒนาที่สูง

• ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจในด้านต่างๆที่ทยอยปรับตัวลดลง

• ปัญหาภัยแล้ง ส ่งผลให้ผลผลลิตทางการเกษตรลดลง 
เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน มีผลกระทบต่อเนื่องกับภาค
เศรษฐกิจภายในประเทศ

ส�าหรับปัจจัยที่ท�าให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์น่าสนใจกว่า
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ มาจากปัจจัยหลักๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

• การขยายตัวของเมืองที่มีแนวโน้มมากขึ้น

• รัฐบาลมีแผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการ
รถไฟฟ้า และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• ปรมิาณทีด่นิทีม่จี�านวนจ�ากดัหรือคงที ่ท�าให้ราคาทีดิ่นในระยะ
ยาวมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น

• การก�าหนดราคาประเมินที่ดินใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ส่วนแนวโน้มของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ปี 2559 ทัง้จากนกัวเิคราะห์
และกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อกันว่า ตลาดยังขยายตัวต่อ
เนื่อง อาจขยายตัวไม่น้อยกว่า 5 % จากปีก่อนหน้า โดยปัจจัยบวก
เด่นทีส่ดุคือ มาตรการกระตุน้อสงัหาฯ ในส่วนลดค่าธรรมเนยีมโอน 
และจดจ�านอง ประเมินกันว่าในช่วง 4 เดือนแรกผู้ประกอบการ
คงจะปรบัแผนวางแผนการขายกนัเพือ่จะเตรยีมขายกนัในต้นปีกนั
อย่างเข้มข้น ทั้งโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถมต่างๆ เพื่อกระตุ้นการ
ตัดสินใจผู้ซื้อก่อนมาตรการกระตุ้นอสังหาฯจะสิ้นสุดลง

ส่วนด้านทศิทางตลาดอสงัหารมิทรพัย์ จะมกีารปรบัเปลีย่นในเรือ่ง
ของกลุ่มประเภทของสินค้าที่จะถูกผลักดันออกมา ผู้ประกอบการ
จะลงทนุโครงการในแนวราบ  ในกลุม่บ้านเดีย่วและทาวน์เฮ้าส์กนั
มากขึ้น เนื่องจากตลาดของกลุ่มคอนโดมิเนียมจะเกิดภาวะอิ่มตัว
จากสินค้าค้างสต๊อกในตลาดและการเก็งก�าไร จากการส�ารวจ
บริษัทผู้ประกอบการ เช่น บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ฯ
ประเมินว่า ปีน้ีจะคอนโดมิเนียมใหม่เข้าตลาดราว 60,000-65,000 
หน่วย แม้ปรมิาณใกล้เคยีงปีทีผ่่านมาแต่มลูค่าเพ่ิมขึน้ อีกกลุม่คือ
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะในโซนสุขุมวิทที่ยังจะ
เป็นท่ีต้องการอย่างต่อเน่ืองอยุ ่ล่าสดุ บมจ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.
แสนสริ ิบมจ.อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ ฯลฯเตรยีมเปิดโครงการ แถว
ถนนสุขุมวิทโซนกลาง กับระดับราคา 200,000-500,000 บาท 
ต่อตารางเมตรกันเลยทีเดียว

กค็งต้องรอดูกนัว่าภาคอสงัหารมิทรัพย์ในปีนี ้หลงัสิน้สดุมาตรการ
กระตุ้นอสังหาฯแล้ว พ้นไตรมาศแรกของปีจะเป็นเช่นไร เมื่อไม่มี
นโยบายรัฐเข้ามาเสริมแล้ว กลุ่มผู้ประกอบการก็คงต้องหาวิธีการ 
ที่จะพยายามรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และ
ประคองไปให้ครบหมดปี  แต่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

ที่มา : http://thinkofliving.com/2016/01/27/
          http://www.reic.or.th/Default.aspx
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่จะบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ขอบเขตที่ก�าหนด จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและผลกระทบที่จะมีต่อการด�าเนินงานใน
อนาคต เป็นไปดังนี้

1. ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 
จากความผันผวนของราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความผันผวนของ
ราคาน�้ามันในตลาดโลก ท�าให้มีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างท่ีส�าคัญ อาจท�าให้มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงตามที่
รัฐบาลประกาศ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารต้นทุน และส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไร 
บรษิทัฯ จงึบรหิารจดัการความเสีย่งนี ้โดยการศกึษาและวิเคราะห์
แนวโน้มของราคาวัสดุและค่างานก่อสร ้างที่มีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งติดตามข่าวสาร 
เกี่ยวกับสถานการณ์ของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด 
โดยการก�าหนดยืนราคาวัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุ
ก่อสร้างรายใหญ่ทั้งหมดทุกโครงการ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อ
วัสดุจากผู้ค้าวัสดุที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ท�าให้
สามารถลดความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง และราคาน�า้มนัได้
ในระยะหนึ่ง จึงสามารถควบคุมต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้ และ
เพื่อเป็นการป้องกันผู้ค้าวัสดุรายเดิมขึ้นราคา บริษัทฯ ได้จัดต้ัง 
คณะท�างานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนจาก
ผูผ้ลิตรายใหม่ เพือ่ให้สามารถก�าหนดราคารบัจ้างก่อสร้างทีท่นัต่อ
สถานการณ์ และในระดับราคาที่แข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
และนวตักรรมใหม่ๆ ทีส่ามารถลดต้นทนุในการก่อสร้าง และท�าให้

งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ไม้ฝาเฌอร่า, 
ไม้ระแนงคอนวดู ท่ีน�ามาใช้ทดแทนวสัดไุม้จากธรรมชาต,ิ Aluminum 
Formwork System, Precast System, Bathroom Pods, Solar 
cell System, Design Improvement เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลา
ในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ช้ันสามารถสร้างเสร็จทั้ง
โครงการภายใน 6-7 เดอืน จงึสามารถควบคมุความเสีย่งเรือ่งความ
ผนัผวนของราคาวสัด ุและการขาดแคลนวสัดจุากธรรมชาตไิด้เป็น
อย่างดี ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งต้องได้เวลาก่อสร้าง 1-2 ปี 
บริษัทฯ ได้ค�านวณความผันผวนดังกล่าวรวมเข้าไปในต้นทุนการ
ก่อสร้างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว

1.2 ศกัยภาพและประวตักิารท�างานของผูร้บัเหมา
นบัเป็นเวลามานานแล้วทีท่างบรษิทัฯ ได้มกีารว่าจ้างผูร้บัเหมาราย
อื่นท้ังขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณภาพ และมีความม่ันคง
ทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดย
ในระยะเวลาท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สั่งสมประสบการณ์และ 
ทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อด�าเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ความเช่ือม่ัน และความไว้วางใจ ในการบรหิารจัดการ จึงลดความ
เสี่ยงท่ีท�าให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ซ่ึงบริษัทฯ 
จะก�าหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับ
เหมา และจะท�าการควบคมุคณุภาพของงาน ระยะเวลาการท�างาน 
และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 

1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง
ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเข้มงวดทั้งในเรื่อง
ของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทุน ให้
เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ โดยทางบรษัิทฯ ได้มีการน�าระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความ
ซ�้าซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง

ธุรกิจ น�าไปสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลาง ที่ท�า
หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้อง
ตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท อันก่อให้เกิด
การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากน้ีทาง 
บรษิทัฯ ยงัได้ตัง้ทมีงานหาจดุอ่อนของระบบการก่อสร้างทัว่ไปและ
น�ามาพฒันาการก่อสร้างของทางบรษิทัฯ อกีด้วย แต่อย่างไรกต็าม
เน่ืองจากการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้า
มามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การข้ึน
ค่าแรงงานขั้นต�่า การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น
บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพ่ือลดปัญหาผลกระทบ 
เช่น การปรบักลยทุธ์เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพือ่สามารถวางแผน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
จัดการ
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ใน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้
พนักงานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักที่จะท�าให้
พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะน�าองค์ความรู้มา
พฒันาองค์กรให้เจรญิเติบโตอย่างม่ันคงและยัง่ยนื เป็นการปลกูจติ
ส�านึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) รวม
ทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur spirit) 

บรษิทัฯ มกีารวางแผนสรรหาบคุลากรเชงิรกุตามสถาบนัการศกึษา 
ที่ผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตามสายงาน และมีคุณภาพ เพื่อการค้นหา
คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถ มีมุมมองและมีแนวคิด
ใหม่ๆ ในการท�างานกบับรษิทัฯ พร้อมทีจ่ะพัฒนาตนเองและเติบโต
ไปพร้อมกบับรษิทัฯ โดยน�ามาฝึกอบรมทัง้ทางภาคทฤษฎ ีและภาค
ปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ มีประสบการณ์ เพื่อให้เติบโตและเก่งได้
อย่างท่ีต้องการ อีกท้ังยังมีการดูแลเรื่องอาหารและท่ีพักให้กับ
พนักงานเป็นอย่างดี

และปัจจุบันได้น�าระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มาใช้ใน
การบริหารงานท�าให้ข้อมูลต่างๆ ของทุกฝ่ายงานเป็นระบบ
ออนไลน์ ซึ่งท�าให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท�าได้โดยง่าย สะดวก 
แม่นย�า และรวดเรว็ ลดปรมิาณการใช้กระดาษ ท�าให้ลดต้นทนุค่า
ใช้จ่าย และสามารถลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร หรือเอกสาร
สูญหาย กรณีพนักงานลาออก 

1.5 ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา
เนื่องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลา
พอสมควร ท�าให้ทมีงานสัง่สมแรงงาน และผูร้บัเหมารายย่อยและ
รายกลางเป็นจ�านวนพอสมควร แต่ความเป็นจรงิสภาวะเศรษฐกจิ
น้ัน มีท้ังขาข้ึนและขาลง ทางทีมงานจงึไม่ประมาทในการรับมอืกับ
เหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิข้ึนได้ เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของ
ทางบรษิทัฯ กลยทุธ์ในการรบัมอื คือ ต้องมกีารปรับราคาจ้างเหมา
ให้เหมาะสมตามอตัราตลาด รวมทัง้จดัเกรดผูรั้บเหมา เพ่ือสามารถ
ปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับความไว้วางใจ
หลงัจากทีไ่ด้ร่วมงานกนัมาระยะหนึง่แล้ว และประการส�าคญัต้อง
ใช้ระบบก่อสร้างกึ่งส�าเร็จรูปมากขึ้น ทั้งงานโครงสร้าง งานพ้ืน  
งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบเพ่ือลดอัตรา พ่ึงพาแรงงานให้น้อย
ลง เป็นวธิทีีจ่ะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้
แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพิ่มจ�านวนผู้รับเหมา และ
แรงงานฝีมอื (ดังทีเ่คยกล่าวมาข้างต้น) เพือ่ลดผลกระทบดงักล่าว

1.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ
พฒันาคุณภาพชวีติของคนงานมผีลกระทบส�าคญัต่อปรมิาณงาน
ก่อสร้างและคุณภาพของโครงการก่อสร้าง และชือ่เสยีงของบรษิทั 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และพัฒนาจุดเสี่ยงให้เป็นจุดแข็งดังนี้

- จดัสวสัดกิารด้านดแูลเดก็ให้กับคนงานและจะขยายการศึกษา
นอกระบบโรงเรยีนให้เหมาะสมกบักลุม่เดก็ซึง่เป็นบตุรคนงาน
ก่อสร้าง

- มีการปรบัปรงุสวสัดิการเกีย่วกับทีพ่กัคนงานในด้านต่างๆ โดย
การสร้างจติส�านกึให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณ
ที่พักและสิ่งแวดล้อม

- ให้ความรู้กับคนงานในเรื่องของความปลอดภัยในการท�างาน
รวมท้ังส่งเสรมิให้เจ้าของกจิการจดัเตรยีมอปุกรณ์ต่างๆ ให้ครบ
ถ้วน

- จดัให้มกีารให้ความรูท้างด้านสาธารณสขุกบัคนงานรวมทัง้จดั
รูปแบบการให้บริการสาธารณสุขส�าหรับประชากรกลุ่มนี้เป็น
พิเศษ จะมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�างาน โดยแพทย์แผน
ปัจจบุนัทีไ่ด้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมด้านอาชวี
เวชศาสตร์หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มี
คุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก�าหนดตามกฎกระทรวง
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แรงงานเพื่อจัดให้คนงานท�างานให้เหมาะสมกับงานที่ท�าเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสี่ยง

- มีการตรวจสุขภาพอนามัยคนงานเป็นระยะๆ อย่างน้อย  ปีละ 
1 ครั้ง หลังจากท่ีได้ท�างานไปแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาโรค
แต่เนิ่นๆ และรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย

2. ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
การพฒันาโครงการในบรเิวณใจกลาง
เมือง

โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีท�าเลที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
เมือง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่อาศัยใน
แต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออกอย่างสะดวก ทั้งนี้ที่ดิน
บริเวณศูนย์กลางชุมชนเป็นที่ดินที่บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ ต้องการน�ามาสร้างโครงการ และที่ดินในบริเวณดังกล่าวมี
อยู่อย่างจ�ากัด ส�าหรับวิธีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ บริษัทฯ 
ได้มีการวางแผนระยะยาวไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดซื้อ
ที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองในปริมาณที่สามารถรองรับกับแผน
งานก่อสร้างโครงการต่างๆ ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต นอกจากนี ้บรษิทัฯ 
มีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ทีมค้นคว้าและวิจัยการตลาดได้ท�าการ
วิเคราะห์ไว้ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ของธุรกิจและแหล่งชุมชน  อาทิ เช่น แจ้งวัฒนะ เกษตร-นวมินทร์, 
บางนา-ตราด, สรงประภา, รังสิต, กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 
เป็นต้น

3. การเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญ
ตลาดคอนโดมิเนียม

การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง (Pre-sales) 
นอกจากจะช่วยลดความเสีย่งด้านการตลาดและเพิม่ความยดืหยุน่
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพ
การณ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังช่วยให้บริษัทได้น�าเงินรับค่างวดจาก
ลกูค้ามาใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนได้อกีด้วย อย่างไรกต็าม การเสนอ
ขายคอนโดมิเนียมก่อนเริม่การก่อสร้าง ยงัคงมคีวามเสีย่งด้านการ
ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มการ

ก่อสร้าง จึงอาจเกดิมคีวามเสีย่งท่ีอตัราก�าไรขัน้ต้นลดลงหากต้นทนุ
การก่อสร้างสูงขึ้น ดังน้ัน บริษัทจึงท�าสัญญาจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จกับผู ้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่ส�าคัญ 
ล่วงหน้าก่อนเปิดการขายเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัสดุและลดความเสี่ยงที่อัตราก�าไรขั้นต้นจะกระทบจากความ
ผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง

บรษิทัฯ เริม่เปิดโครงการคอนโดมเินยีมตัง้แต่ปี 2549 จนถงึปัจจบุนั 
ภายใต้ชื่อ “เอ สเปซ” ทั้งหมด 9 โครงการ จ�านวน 6,969 ยูนิต เป็น
สิ่งท่ียืนยันได้ถึงความเป็นผู ้ประกอบการมืออาชีพในตลาด
คอนโดมิเนียม แต่ยังคงอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวน
ในต้นทุนการสร้างคอนโดมิเนียมได้ เนื่องจากเป็นการขายก่อน
สร้าง บริษัทฯ จึงลดความผันผวนดังกล่าวโดยการท�าสัญญาจ้าง
เหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่
ส�าคัญล ่วงหน ้าก ่อนเป ิดการขายซึ่ ง เป ็นการป ้องกันการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ

4. ความเสี่ยงในเรื่องการมีผู ้ถือหุ ้น
รายใหญ่ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูล 
เลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์ จะถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทร้อยละ 43.95 และร้อยละ 19.58 ตามล�าดับ ซึ่งถ้าหากใน
อนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ท้ังสองกลุ่มน้ีมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะ
สามารถควบคมุเสยีงของท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นได้เกนิครึง่หน่ึง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น มติพิเศษที่ต้องอาศัย
เสยีงของท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ดงัน้ันผูถ้อืหุ้นรายอืน่จึง
อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่ง
ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจ
สอบทีจ่ะเข้ามาตรวจสอบและพจิารณาเพือ่ไม่ให้เกดิรายการทีอ่าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

5. ความเสี่ยงในด้านการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจ�านวน 1,610.31 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
จ�านวน 19.77 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 310 ล้านบาท 
และ ตั๋วแลกเงิน จ�านวน 1,280.54 ล้านบาท  เงินกู้ยืมระยะยาว
จ�านวน 1,624.91 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนใน
โครงการคอนโดมเินยีม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดีย่วของบรษิทั และ
หุ้นกู้จ�านวน 5,505.94 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วน 
หน้ีสนิธนาคารต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก 1.60 เท่า ในปี 2557 
เป็น 1.05 เท่า ในปี 2558 และในขณะเดยีวกนัอตัราส่วนหนีส้นิรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 ยังคงเท่ากับปี 2557 ที่ 3.16  บริษัท
จึงมีความเสี่ยงในด้านการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากบริษัทได้ลดความเสี่ยงของการใช้เงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินโดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นด้วยการออกหุ้นกู้
แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในปี 2558 จ�านวน 2,000  
ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต�่ากว่าการกู้ยืมเงินโดยมีหลัก
ประกนัจากแหล่งอ่ืน และเป็นอัตราดอกเบีย้แบบคงท่ี (Fixed Rate) 
การออกหุน้กูดั้งกล่าวได้รบัการตอบรบัจากตลาดเป็นอย่างด ีท�าให้
บริษัทมีทางเลือกส�าหรับการระดมทุนที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตมากยิ่งขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้อง
ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิฯ

บรษิทัมหีน้าทีต่ามข้อก�าหนดสทิธทิีจ่ะต้องด�ารงหนีส้นิสทุธต่ิอส่วน
ของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
ในข้อก�าหนดสทิธขิอง “หุ้นกูข้อง บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” “หุ้นกู้
ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” “หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพ
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2560 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด”  “หุ้นกู้ของ 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” และ“หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพ
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2561 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก�าหนด” ข้อ 6.2 หน้าที่
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่
ได้ออกและเสนอขายก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556, 
11 เมษายน พ.ศ. 2557, 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557,  2 เมษายน 2558 
และวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 2.83 เท่า ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของข้อ
ก�าหนดสทิธข้ิางต้น อย่างไรกต็ามบริษทัได้เตรียมมาตรการทางการ
เงินรองรับดังนี้คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการช�าระคืนหนี้สถาบัน
การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี้ระยะสั้นบางส่วน 
เพ่ือด�ารงอัตราส่วนดังกล่าว และบริษัทยังมีนโยบายที่จะรักษา
สดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และ โครงสร้างเงนิทนุให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม 

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท่ี 2/2558 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุม
สามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ให้อนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบียนจาก 
980 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ�านวน 220 ล้านหุน้ โดยการเสนอเพ่ิมทนุดังกล่าวเป็นการเพ่ิมทนุ
แบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate)
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ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลส�าคัญอื่น
ชื่อบริษัท : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107546000431

โฮมเพจบริษัท : http://www.areeya.co.th/
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอนโดมีเนียม เอสเปซ www.aspace.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทาวน์เฮ้าส์ เดอะ คัลเลอร์ส www.thecolors.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทาวน์เฮ้าส์ www.areeya.co.th/townhome
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิลเลจทาวน ์www.areeya.co.th/villagetown
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบ้านเดี่ยว www.areeya.co.th/singlehome
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ www.pickadailybkk.com

โทรศัพท์ : 02-798-9999, 1797

โทรสาร : 02-798-9990

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  
1,200,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนท่ีเรียกช�าระแล้ว : 980,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 
ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2000

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย : ส�านักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ 
72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยธรรมนูญสุข 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-274-7529-30 โทรสาร 02-274-7638

สถาบันการเงิน 
ท่ีติดต่อเป็นประจ�า

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ)

บจก. อารียา เซอร์วิส
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง 
เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

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 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

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 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

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 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

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 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

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 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

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 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

ค้าปลีก หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

99.99
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โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ช�าระแล้วจ�านวน 980,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จ�านวน
หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังคงมีจ�านวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดังนี้

ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี* 442,748,096 45.18%

2 นางพัชรี  พรเจริญชัยศิลป์ 191,859,101 19.58%

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

4 นางพัชรนันท์  ภิญโญชัยอนันต์ 45,876,000 4.68%

5 นางสาวกัลญา  ศรีเสมอ 45,793,900 4.67%

6 นายฐกร  นิติปัญญาวุฒิ 29,890,600 3.05%

7 นายธวัช  ตันติวรสิทธิ์ 25,073,501 2.56%

8 นายอ�านาจ จันทร์ทนุพงศ์ 21,179,000 2.16%

9 นายวีรศักดิ์ คุนผลิน 20,000,009 2.04%

10 นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 19,400,000 1.98%

รวม 901,820,207 92.03%

*กลุม่ตระกลูเลาหพนูรงัษปีระกอบด้วย (1) นายวศิษิฎ์ เลาหพนูรงัษี ถอืหุ้นจ�านวน 320,897,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 32.74 ของทุนท่ีเรยีก
ช�าระแล้วของบริษัท และ (2) นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจ�านวน 121,901,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.44 ของทุนที่เรียกช�าระแล้ว
ของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริหาร โดยข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักตาม 
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 โดยผังโครงสร้างการ
จัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมดของปี 2558

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 7/7

2. นางนิภาพัฒน์  โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 7/7

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 7/7

4. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 6/7

5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7

6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ 7/7

7. นายสมพล                   เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ 7/7

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 7

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือนายทัน เทียนสุวรรณ หรือ 
นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะ
กรรมการบริษัท มีดังนี้ 

1. ต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ข้อบงัคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้อง
ได้รบัอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด�าเนนิการ เช่น เรือ่ง
ท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตาม
ที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น

2. ก�าหนด หรอืเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่
ผูกพันบริษัท

3. ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบรษัิท
และการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ  
งบประมาณ โครงการลงทนุขนาดใหญ่  อ�านาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่าย
บริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่าย
บรหิาร โดยมีความต้ังใจและความระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน 
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร  
การจดัการความเสีย่ง การรายงานทางการเงนิ และการตดิตามผล

8. ดแูลไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียกับบริษัท

9. ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
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10. ก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัด
ท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญๆ ตาม
นโยบายข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของ
บริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และ/หรือภายในเวลา
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจ นั้นๆ ได้

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 
ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมดของปี 2558

1. นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12

2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 12/12

3. นายสมพล                   เทียนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 12/12

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 12

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจ
สอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่
ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถอืได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมดของปี 2558

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 20/27

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 27/27

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 27/27

4. นายสมพล                   เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 27/27

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 27

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการ 
มอบอ�านาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการ 
มอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท�ากับบริษัท (ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต.ประกาศ
ก�าหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร มีดังนี้ 

1. ก�าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบรหิารงาน
หลกัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ทีก่�าหนดให้สอดคล้องและ
สนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้ก�าหนดและ
แถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนนินโยบาย และแนวทางการบรหิาร
งานด้านต่างๆ ของบรษัิทท่ีก�าหนดให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทีก่�าหนดให้เป็น
ไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่ก�าหนด เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ด�าเนนิการจดัท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการ
เปิดบญัช ีกูย้มื จ�าน�า จ�านองค�า้ประกัน และการอ่ืนรวมถึงการ
ซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์  
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัท 

7. ก�ากับดูแล และอนุมัติเรื่องเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติ
ของบริษัท และอาจมอบอ�านาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด
ด�าเนินการเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติประจ�าวันของ
บริษัท

8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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4. คณะผู้บริหาร   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2558 จ�านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายอาณัติ  ปิ่นรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

4. นางสาวอุสราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด

5. นายกุลพันธุ์ แสนพิพัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้าง

6. นายจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

7. นายเอกรัตน์ สาขากร ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

8. นายวีรยุทธ์ โพธารามิก ผู้อ�านวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล

9. ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

10. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

11. นายศยพงศ์ วรเนติโพธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน

5. คณะกรรมการในบริษัทย่อย  

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังสี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท วันอัพ จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ

2. นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังสี กรรมการ

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลยพันธ์ กรรมการ

4. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังสี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังสี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังสี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังสี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังสี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

6. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าที ่และความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานต่างๆ โดยมรีายละเอยีดการมอบอ�านาจ
ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ โดยการมอบอ�านาจดงักล่าวต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการสามารถอนมุติัรายการทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั (ตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด) ซึง่การอนมุตัริายการ
ในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุติัไว้
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ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการ

1. ด�าเนินการในการบรหิารกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนงาน 
และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้  

2. ด�าเนนิการในการบรหิารกิจการของบรษิทัให้เป็นไปวตัถุประสงค์ 
นโยบาย ระเบียบ ข ้อบังคับ ค�าสั่ ง  หรือมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ทุกประการ

3. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท

4. มีอ�านาจออกประกาศ ระเบียบ ค�าสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

5. อนุมัตกิารว่าจ้างบคุคลากร และการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาด้านต่างๆ 
ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท

6. ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหาร
ได้มอบหมาย ซ่ึงอยูภ่ายใต้กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบรษิทั

ทั้งนี้การด�าเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที ่
ดงักล่าวต้องอยู ่ภายใต้อ�านาจอนุมตัวิงเงินท่ีคณะกรรมการบรษัิท
ได้พิจารณาอนุมัติไว้

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารก�าหนดอ�านาจอนมุตัวิงเงนิส�าหรบัใช้จ่ายเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบรษิทัและในส่วนธรุกรรมทางการเงนิ 
อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน   

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 600 ล้านบาท ไม่เกิน 600 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จ�ากัดจ�านวน ไม่จ�ากัดจ�านวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท
และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน 
มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน   

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ไม่เกิน 500 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จ�ากัดจ�านวน ไม่จ�ากัดจ�านวน

7. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายอาณัติ  ปิ่นรัตน์ โดยก�าหนดขอบเขต 
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือปฏิบตัใิห้เป็น
ไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น 
ทัง้หนงัสอืนดัประชมุ รายงานการประชมุ และติดตามให้มกีาร
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม

3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท

4. จัดท�ารายงานประจ�าปีของบริษัท

5. ด�าเนนิการต่างๆ ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศ

ก�าหนด

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านข้ันตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา 
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผูม้ี
คุณวฒุ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้
มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดย
เฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณสมบัติ
เป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้เป็น 
ผูถ้อืหุ้นของบรษัิท ไม่มีความสมัพนัธ์ทางเครอืญาติกบัผูถ้อืหุ้นใหญ่
หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือ 
มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมาก่อน ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช ่
ผู้บริหารของบริษัทย่อย ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนน
เสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อ
ไปนี้
(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง
(ข) ในกรณีท่ีบคุคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการมีจ�านวน

ไม่เกินกว่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกต้ัง
ครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการ
เสนอชื่อน้ัน โดยกรรมการท่ีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกต้ังจะ

ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
น้ันมีอยู ่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใด 
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) ในกรณีท่ีบคุคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการมจี�านวน
เกินกว่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งคร้ัง
นั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการ 
 ออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถื้อหุน้ออกเสยีง
เลอืกตัง้จะได้รบัคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้ตามจ�านวนหุน้
ที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่มากหรอืน้อยเพยีง
ใดไม่ได้ โดยบคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดับ  
ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน
กรรมการทีจ่ะพงึเลอืกต้ังในคร้ังนัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ได้
รบัการเลอืกต้ังในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู ้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนที่
จะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการทีเ่หลอือยูก่ระท�าการแทนในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุม 
ผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างทัง้หมดเท่านัน้

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บคุคล ซึง่มคุีณสมบติัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน บคุคล
ซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้บริษัทก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คูส่มรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป ็นการขัดขวางการใช ้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของ บรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอื
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้

รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอื
ถอืหุน้เกนิร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลงัได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม
ข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 
ขององค์คณะ (collective decision) ได้

ท้ังน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่า
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้
 (หน่วย : บาท)

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวน

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ -

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร -

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร -

4. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ และกรรมการบริหาร -

5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 615,000 

6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 615,000

7. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 615,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ  ส่วนกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารจะมีเงินเดือน
ประจ�า  แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวม 
ทั้งสิ้น 48.2 ล้านบาท  

2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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การก�ากับดูแล
การใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกัน
การน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิง่ 
จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
ประชาชนไว้เป็นความลบั โดยก�าหนดให้ผูร้บัรูจ้�ากดัเฉพาะผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งน้ี บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงาน
การถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่ง
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ส�าหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท�าการซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้
รายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้ง
ที่ท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วัน
ท�าการนบัแต่วนัทีเ่กดิรายการขึน้พร้อมทัง้ส่งส�าเนารายงานนีใ้ห้กบั
บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากน้ีบริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริตและยุติธรรมอย่างสม�่าเสมอ และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การกระท�าหรือปกปิดการกระท�าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้น�าข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
พนักงานของบริษัทต่อไป

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 
กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเพยีงพอ 
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงาน 
จากคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2558 จากการประเมนิระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุ
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตาม
อย่างมีประสิทธิผล และได้น�าเสนอรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�าปี 2558 แก่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้ว ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2559

บรษัิทฯ ได้มกีารจัดการบรหิารงานและระบบการควบคมุภายในท่ี
ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจ�าเป็นใน
การควบคุมภายใน โดยจัดให้ มีการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี ก�าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ก�าหนดระเบียบ ข้อ
บังคับ นโยบาย ระดับอ�านาจการบริหารและระดับการอนุมัติ
รายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บรษิทัฯ ได้จดัให้มสี�านกัตรวจสอบภายใน ทีม่คีวามเป็นอสิระในการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของ
กิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กรโดยรวม โดยผลการตรวจสอบทีผ่่านมาไม่พบว่ามข้ีอบกพร่อง
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในแต่ประการใด

นอกจากน้ีผูส้อบบญัชขีองบรษัิท คือ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย จ�ากดั 
ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิประจ�าปี 2558 ได้ประเมนิประสทิธผิล
ของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น ซึ่งพบว่า 
ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญแต่
ประการใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณ
ร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้

นติิบคุคล และทนุเงนิส�ารองต่างๆ ทกุประเภททีก่ฎหมายและบริษทั
ได้ก�าหนดไว้  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผล 
กระทบต่อการด�าเนนิงานปกติของบริษทัอย่างมนียัส�าคญั ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนิน
งานและฐานะการเงนิของบรษิทั สภาพคล่องของบริษทั การขยาย
ธรุกจิ ความจ�าเป็น ความเหมาะสมอืน่ใดในอนาคต และปัจจยัอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว 
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที ่ 3/2559 พจิารณาอนมุตัจ่ิาย
ปันผลในอัตราหุน้ละ 0.04 บาท ส�าหรับผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 
2558 เป็นจ�านวนเงินรวม 39,200,000 บาท
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นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

คอรปัชัน่ หมายถงึการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยจรยิธรรมหรอืกฎหมาย
ซึ่ งอาจเกิดขึ้นกับผู ้ประกอบการกับหน ่วยงานของรัฐเ พ่ือ 
ผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ประกอบการ หรือกับ 
คู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว

- นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายในองค์กร

บริษัทยึดมั่นในการท�าธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้า  
คู ่ค้าและพนักงานของบริษัท และไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอรปัชัน่ทกุรปูแบบ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ใช้โอกาส
จากการปฏิบัติหน้าท่ี ต�าแหน่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว
หรือครอบครัวหรือบุคคลอื่น

- นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายนอกองค์กร

จากการที่บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอรัปช่ันภายในองค์กรแล้ว 
บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ภายนอกองค์กรด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านคอรัปชั่นที่เก่ียวเนื่องกับฝ่ายรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและส่งผลเสียให้กับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ 
โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้การสนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้
บริษัทจะด�าเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมายและขั้นตอนที่
ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางอันก่อให้เกิดการคอรัปชั่น ในท�านอง
เดียวกันบริษัทพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
ของรฐั เพือ่ร่วมปราบปรามการทจุรติด้วย ทัง้นีบ้รษิทัมนีโยบายฝึก
อบรมสร้างจิตส�านึกให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อด�ารงไว้ซึ่งการ 
ต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
ละเมิดสทิธิทางปัญญา โดยให้พนักงานทุกคนรบัทราบถงึนโยบาย
และระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าท�างาน อีกทั้งมีกระบวนการ 
ตรวจสอบการใช้งานของเครือ่งคอมพวิเตอร์ทกุๆ ปีเพือ่มใิห้เกดิข้อ
ผิดพลาดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งก�าหนด
บทลงโทษส�าหรับผู้ที่กระท�าผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย

บริษัทได้ด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ชัดเจนแล้วครบทั้ง 5 หมวด 
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ประจ�าปี 2558 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

• บรษัิทมนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดย
ได้ค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยให้ความส�าคญักบัการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์ประกอบต่างๆ  ของการประชมุ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่
เป็นอปุสรรคในการเข้าร่วมประชมุ ข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบั
การตัดสินใจในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากการ
การส่งหนงัสอืนดัประชมุทีม่วีตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่ละ
วาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม
อย่างน้อย14 วัน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 เรื่องการ

เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้แล้ว  บรษิทัได้เผยแพร่เอกสารการประชมุ
บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.areeya.co.th) ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

• ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และ
ด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ โดยในระหว่าง
ประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและ
ซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่

• ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุ
จ�าเป็น) จะเข้าร่วมประชมุและตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้ด้วย

• ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ ้น และ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสถามค�าถามเป็นการ
ล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และการส่งค�าถาม 
ล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งการเสนอชื่อ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบก่อนการประชมุ ทัง้นีเ้ป็นการแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการประชมุ 30 วนัหรอื อย่างน้อยตามทีก่ฎหมายก�าหนด

บริษัทได้มีการก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชมุด้วย โดยประธานกรรมการของบรษิทัหรอืบคุคลทีท่ีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุมจะด�าเนินการให้มีการ
พิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามล�าดับ
วาระที่ก�าหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้แจ้ง
คะแนนเสียงท่ีต้องการในแต่ละวาระให้ผู ้ถือหุ้นทราบก่อนลง
คะแนนทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องในการลง
คะแนนเสยีง นอกจากนีไ้ด้มกีารว่าจ้างส�านกังานทนายความอสิระ
มาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้น
ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และอ�านวยความ
สะดวกในการนับคะแนนโดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar code) 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น ให้มีสาระส�าคัญครบถ้วนอันได้แก่ ค�าชี้แจงที่เป็นสาระ
ส�าคัญ ค�าถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมท้ังคะแนนเสียงท่ีต้องการใน

แต่ละวาระ นอกจากน้ัน ในส่วนของรายงานการประชุม บริษัทมี
การจัดท�ารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได้ ท้ังน้ี เพื่อให้รายงานการประชุมมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการลง
คะแนนเสยีง และวธินีบัคะแนนเสยีงเพ่ิมเติมในรายงานการประชมุ
ด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทยังมีการ
เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเป็น
ผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลาย
ท่านได้มอบอ�านาจให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลง
คะแนนแทนในหลายครัง้ทีผ่่านมา ในกรณทีีผู่ถื้อหุน้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้  บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระที่ส�าคัญ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ผ่านมา บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบ
บัญชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชนใกล้เคียงที่โครงการของ
บริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ “Areeya 
admire You” เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจ
ท่ีต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้
ความส�าคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีก
ด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดย
ด�าเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ และมีการ
พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : การด�าเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความ
ส�าคัญในการก�ากับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ที่เปรียบเสมือน
หนึ่งในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลังการขาย
ที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายศูนย์บริการลูกบ้าน (Call Center) ฝ่าย
บริการหลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหาร
นิติบคุคล (Customer Management: CM) และฝ่ายชมุชนสมัพนัธ์ 
(Customer Relations Management: CmRM) ซึง่มเีป้าหมายร่วม
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กันในการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

เจ้าหนี้และคู่ค้า : บริษัทด�าเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) 
อย่างยุตธิรรม และโปร่งใส โดยปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้าอย่าง
เคร่งครดั และพจิารณาถงึปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิกบัผูร้บัเหมาเสมอเพือ่
ร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
ผู้รับเหมา จัดหาแหล่งเงนิกูใ้ห้โดยเจรจากบัธนาคารเพือ่ผู้รับเหมา
สามารถน�าใบส่งงานไปค�า้ประกันเงนิกู้ และช่วยในการจดัหาวสัดุ
กรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรมโดยปฏบิตัติามกตกิาการ
แข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อ
ความได้เปรียบทางการค้า

พนกังาน : บรษิทัสรรหาและรกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความ
สามารถของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ส่งเสรมิพนกังานให้มี
โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การ
ตรวจสุขภาพประจ�าปี เป็นต้น 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมี 
นโยบายในการให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบ
และเอาใจใส่สังคมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทนั้น 
ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจ
ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัให้ความส�าคญัในการให้ข้อมลูข่าวสารของบรษิทัอย่างเพยีงพอ 
และทนัเวลา อนัได้แก่ การส่งข้อมลูข่าวสารของบรษิทั ผ่านทางสือ่
อเิลก็ทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในระบบ SCP 
(SET Community Portal หรือ ELCID) การลงข่าวสารทาง
หนงัสอืพมิพ์ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั นอกจากการ
ส่งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารรวมทัง้แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) งบการเงิน และรายงาน 

ประจ�าปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.areeya.co.th) 

สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงิน
และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับ
ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท�า
ขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืก
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้
ดลุพนิิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการณ์ท่ีดท่ีีสดุในการจัดท�า 
รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารง
ไว้ซ่ึงระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิผล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่าง
มเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และ
เพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิและเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส�าคญั ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้
ดูแลรับผิดชอบเดี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปีและ 56-1 แล้ว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้ชี้แนะและก�าหนดนโยบายและม ี
ส่วนร่วมในการพจิารณาและให้ความเหน็ชอบในกลยทุธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่าย
บริหารด�าเนินการไปตามท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลได้มกีารก�าหนดอ�านาจอนุมตัวิงเงินส�าหรบัใช้จ่ายเพือ่
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน 
อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน 
รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารและกรรมการ
ผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขต หน ้าที่  และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้
จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรอืมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท�ากบับรษัิท (ตามท่ีส�านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง หรอืหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
อนมุตัไิว้ และเป็นการมอบอ�านาจในเรือ่งเกีย่วกบัรายการทีเ่ป็นไป
ตามการค้าปกติหรือเป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระท�าอันไม่เป็น
ธรรมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานความประพฤตแิละจรยิธรรมทางธรุกจิ จรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมใน
การติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้ง
หลาย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องและใช้ทรพัย์สนิของบรษัิท
อย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน

นอกจากน้ี หากมีกรณีท่ีมีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณา
ความเหมาะสมก่อนการเข้าท�ารายการอย่างรอบคอบทกุครัง้ และ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจ�าปีและแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นบคุคลคนเดียวกนั อย่างไรกต็าม 
การท�ารายการต่างๆ ทีไ่ม่ใช่การด�าเนนิงานตามปกติของบรษิทั จะ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้งซึ่งมีกรรมการที่
เป็นอสิระร่วมอยูด้่วย 3 ท่าน ซึง่การตดัสนิใจลงทนุในโครงการต่างๆ 
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น รวมถึง
การอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผล
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการ
เงินและการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ในการประชมุ
แต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล และรายละเอียดเพื่อ

ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม 
ประธานในท่ีประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระ
ต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถงึการให้แสดงความคดิเหน็ได้อย่างเตม็
ที่ และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมี
การจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ ในปี 2558 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด
จ�านวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา คดัเลอืกและเสนอชือ่
ของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นใน 
งบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปีที่ผู้สอบบัญชีได ้
สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนน�าเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  สอบทานการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั การพจิารณาความเหมาะสม
ของแผนการก�ากับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณา
รายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆ  
ภายในองค์กร ที่จัดท�าโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้
ข้อแนะน�าในการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายใน เพือ่น�าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแก ่
คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ในปี 2558 มีการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจ�านวน 12 ครัง้ โดยมรีายละเอยีด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุใน
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้น 
เน่ืองจากเห็นว่า คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวนไม่มาก และสามารถ
เรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะ
ต้องปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน 
(Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท มีความ
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและผู ้ถือหุ ้น มีความรู ้ความ
สามารถ และมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง และมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐานความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ให้เกิดความย่ังยืน โดยในปี 2558 บรษิทัฯ 
ยังคงมุ ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการท�างาน เพื่อสร้างความ 
รบัผดิชอบในสนิค้าและการบรกิาร (CSR in Process) โดยปรบัปรงุ
และพัฒนาการผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัท เพื่อสร้าง
คุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส�าคัญกับการม ี
ส่วนร่วมในความรบัผดิชอบและเอาใจใส่สังคมอย่างสม�า่เสมอและ
ต่อเน่ือง โดยบริษัทน้ันยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับการด�าเนินงานในปี 2558 บริษัทยังคงให้ความส�าคัญใน
การก�ากับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่งใน
สมาชิกครอบครัวอารียา  โดยมีทีมงานบริการหลังการขายท่ี
ประกอบไปด้วย ฝ่ายศนูย์บรกิารลกูบ้าน (Call Center) ฝ่ายบรกิาร
หลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิติบุคคล 
(Customer Management: CM) และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
(Community Relations Management: CmRM) ซึ่งมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน  
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อารยีา ได้เริม่ศกึษาหลกัการแห่งการพฒันาอย่างยัง่ยนืในมติต่ิางๆ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่
รากฐาน จนน�ามาสูก่ารก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนนิธรุกิจทีส่�าคญั ท่ี
เรียกว่า “Areeya Way” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่จะ
เติบโต ต่อเน่ือง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง จึงได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

1. ค�ามั่น ศรัทธา ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนากระบวนการ 
พื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทีส่มัพนัธ์กบัความส�าเรจ็ของธรุกิจโดยตรง ได้แก่ คูค้่า และผูบ้รโิภค

2. ร่วมคิด ร่วมสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วม เพือ่ให้เกดิการพฒันาทีส่อดคล้องกบับรบิทของการพฒันา
และบริหารโครงการในพื้นที่

3. มุ่งมั่น พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการเกาะติดสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทภายนอกและภายใน ที่จะน�าไปสู่
การพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการทีด่ ีเพือ่
ลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. Areeya DNA ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนากระบวนการคัด
สรรและพัฒนาบุคลากรในวิถีแห่งอารียาให้มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และมีใจรัก เป็นสายเลือดอารียาอย่างแท้จริง

5. สุข ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาการบริหารชุมชน ให้
บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาชุมชนเมือง ให้เป็นชุมชนที่สวย  
สะอาด สงบ ปลอดภัย เป็นความสุขที่ยั่งยืนแก่สมาชิกในโครงการ

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
กรอบแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเช่ือมต่อกับกลยุทธ์ขององค์กร 
มีมิติส�าคัญที่ค�านึงถึงอย่างสมดุลได้แก่ 

มิติทางสังคม (Social) 
ท่ีค�านึงถึงผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนในพื้นท่ีพัฒนาโครงการ 
พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดเป็นสังคมคุณภาพใน
โครงการของอารียา

มิติทางสิ่งแวดล้อม (Environment)
ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อก�าหนดแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ศึกษาวจิัยเพือ่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยเกดิขึ้น และหาแนวทาง
ป้องกันเพื่อให้โครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว

มิติทางเศรษฐกิจ (Economic)
ท่ีมุ ่ งมั่นกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาค
อสงัหารมิทรพัย์ เพือ่เป็นการขยายโอกาสในการสร้างงาน การเพิม่
ระดับความส�าเร็จของผลประกอบการอย่างก้าวกระโดด และ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทัง้นี ้การบรหิารจัดการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืจะบรรลเุป้าหมายได้
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จ�าเป็นต้องคัดเลือกเพื่อก�าหนด
ประเด็นที่มีสาระส�าคัญ (impact) และกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสีย 
(stakeholder) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ก่อนจะน�าไปสู่การก�าหนด
กรอบแนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส�าเร็จ เพื่อ
ติดตามความเป็นไปแห่งการพัฒนาได้ถูกต้อง
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ซึ่งการด�าเนินงานทุกด้านของการพัฒนาเหล่านี้ มีปัจจัยส�าคัญ 
แนวทางการด�าเนนิงาน และการถอดบทเรยีนทีส่�าคญั สามารถจดั
กลุ่มจากกระบวนการด�าเนินงานได้ เป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

(1) กระบวนการด้านการพฒันาโครงการ งานออกแบบ และเทคนคิ
การก่อสร้าง

(2) กระบวนการด้านการดแูลและจดัการความต้องการของลกูค้า
และชุมชน

(3) กระบวนการด้านการดูแลคู ่ค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการ

(4) กระบวนการด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลภายใน-ภายนอก

(5) กระบวนการด้านการพัฒนายกระดับผลประกอบการ

งานในส่วนแรกนั้น คือ กระบวนการด้านการพัฒนาโครงการ 
งานออกแบบ และเทคนิคการก่อสร้าง มีหลักการส�าคัญในการ
ด�าเนินการคอื ยึดหลกัธรรมาภบิาล ทีมุ่ง่ให้เกดิการพฒันาโครงการ
ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เคารพสทิธขิอง
บคุคลและองค์กรในพืน้ทีพ่ฒันาโครงการ และค�านงึถงึสิง่แวดล้อม
โดยลดผลกระทบทีอ่าจเกิดจากงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
ก�าหนด

การพฒันาโครงการแต่ละแห่งในมติด้ิานการออกแบบโครงการ 
ได้ค�านงึถงึสดัส่วนของพืน้ทีส่เีขยีว ในโครงการหมูบ้่านและอาคาร
ชุดมากกว่าข้อก�าหนดของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
สภาพแวดล้อมทีด่แีละมพีืน้ทีส่�าหรบัผูพ้กัอาศยัให้ได้ใช้ประโยชน์
สงูสุด นอกจากน้ี ยังได้เลอืกวสัดทุีจ่ะน�ามาใช้ในงานก่อสร้างทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ พร้อมค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอยทีจ่ะ
มใีห้แก่ลกูค้าทีจ่ะช่วยประหยัดพลงังานและลดค่าใช้จ่ายได้เมือ่เข้า
พักอาศัย

ด้านงานก่อสร้างได้มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ Aluminum 
Formwork และ Pre-cast โดยเริม่จากการศกึษาเทคนคิวธิกีารและ
ทดสอบประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2556 และน�ามาใช้อย่างจริงจัง
ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า ท�าให้ลดระยะเวลาก่อสร้าง มี
คุณภาพตามมาตรฐานงานที่ก�าหนด ลดปัญหาการแก้ไขหรือเก็บ
งานหลังงานโครงสร้างได้ จึงท�าให้ประหยัดต้นทุน แต่เพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 

นอกจากเทคนิคการก่อสร้างแล้ว ยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
มาตรฐานไซต์งานก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และ
ปลอดภัย โดยมีข้อก�าหนดด้านมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเข้า
พื้นที่พัฒนาโครงการ ระหว่างงานก่อสร้าง และเมื่อปิดโครงการ
ก่อสร้าง ซึ่งมี 2 โครงการหลักที่ได้ด�าเนินการในปีที่ผ่านมา ได้แก่ 
โครงการวจัิย BETTER LIFE: WASTE and QUALITY OF LIFE IN 
CONSTRUCTION AREA ซึง่มบีรษิทั คดิคดิ จ�ากดั เป็นผูด้�าเนนิการ 
งานวจัิยน้ีมีวตัถปุระสงค์ส�าคญัเพือ่ศกึษาประเภท ปรมิาณของเสยี
ท่ีเกิดจากไซต์งานก่อสร้าง และหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน
การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในอนาคต ท้ังของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการก่อสร้างและของเสียในชีวิตประจ�าวัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน คนงานก่อสร้างในบริเวณที่พัก และ
ชุมชนโดยรอบ 

โครงการ Areeya Child Friendly Space เป็นโครงการที่จัดท�าขึ้น 
เพื่อจัดพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กที่พักอาศัยกับบิดา มารดาที่เป็น
แรงงานทุกสญัชาต ิโดยได้มีการจัดท�าทะเบยีนประวตัเิดก็ ช่วงอายุ
แรกเกิด ถึง 15 ปี จาก 13 โครงการ และได้น�าร่องในพื้นที่โครงการ
หทัยราษฎร์ โดยเริม่ท�ากจิกรรมเพือ่พฒันาทักษะตามวยั การเรยีน
รู้การอ่านและเขียนเบื้องต้น การฝึกวินัยและความรับผิดชอบ ซ่ึง
ได้มีการจัดพื้นที่ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์
นี้ และไม่เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก
มลูนธิเิพือ่การพฒันาเดก็ (มพด.) เป็นพีเ่ลีย้งและให้การอบรมอาสา
สมัครในโครงการเพื่อให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์นี้ได้อย่าง
เหมาะสม

งานส่วนท่ีสองคอื กระบวนการด้านการดแูลและจัดการความ
ต้องการของลูกค้าและชุมชน ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�าทุกปี โดยให้ความส�าคัญกับลูกค้า ลูกบ้าน และการบริหาร
ชุมชน ซึ่งกิจกรรมหลักที่ได้ด�าเนินการมีดังนี้

กจิกรรมทางการตลาด ทีมุ่ง่เน้นการสร้างกลยทุธ์การขายโดยความ
ร่วมมอืจากภาคหีลกั ได้แก่ กลุม่ธนาคาร กลุม่ผูผ้ลติรถยนต์ ท�าให้
มข้ีอเสนอทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ นับว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันในภาคการเงิน 
และภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อีกทางหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อการดูแลลูกบ้าน มุ่งเน้นการสร้างชุมชนสุขยั่งยืน ตาม
มาตรฐานโครงการพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยเริ่มจากพื้นฐานของการดูแลความเป็นอยู ่ลูกบ้าน ความ
ปลอดภัย ความสะอาด และความสมบูรณ์ของสาธารณูปโภคใน
โครงการ 

โดยงานหลักที่ได้ด�าเนินการคือ การพัฒนามาตรฐานงานบริการ
ของศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ให้รับเรื่องแจ้งซ่อม ร้องเรียน 
และให้บริการด้านข้อมูลทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
ก�ากับติดตามงาน 100% ให้ทุกงานเป็นไปตามมาตรฐานงานที่
ก�าหนด กรณีพบงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้รายงานทุกวัน
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงทันที นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ติดตามประเมนิผลหลงัการให้บรกิารงานซ่อมเสรจ็สมบรูณ์ ซึง่จาก
การประเมนิผลตลอดทัง้ปี พบว่าความพงึพอใจต่อภาพรวมในงาน
บริการอยู่ในระดับดี ร้อยละ 67 และดีมาก ร้อยละ 13 รวมเป็น
ความพึงพอใจระดับดีและดีมาก ร้อยละ 80 

งานดูแลลูกบ้านที่ส�าคัญอีกงานหนึ่ง ซึ่งได้ก�าหนดรูปแบบใหม่คือ
การจัดประมูลงานรักษาความปลอดภัย ที่ท�าให้ได้บริษัทรักษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. ที่มีคุณสมบัติที่
ดแีละพร้อมปฏบิัตหิน้าทีไ่ด้ดกีว่าการจา้งรายโครงการ พร้อมกบัมี
ระบบควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน ท�าให้ได้รับคะแนน
ความพงึพอใจจากการส�ารวจข้อมลูลกูบ้านในด้านงานรกัษาความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  70.40

กจิกรรมการประชมุแลกเปลีย่นกบัคณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้าน
จดัสรรเพ่ือให้เกดิแผนของชมุชนเป็นกจิกรรมหลกัทีอ่ารยีาให้ความ
ส�าคัญ เพื่อพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกัน
ของลูกบ้านอย่างมีความสุขและยั่งยืน ซึ่งในปี 2558 ด�าเนินการ
ขยายโครงการต้นแบบชุมชนสุขยั่งยืนไปอีกใน 3 โครงการ  และ
สามารถผ่านเกณฑ์เพ่ือส่งเข้ารบัการประเมินมาตรฐานชมุชนเมือง

ได้ จ�านวน 1 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ได้แก่

• แจ้งเตอืนลกูบ้านก่อนหมดการรบัประกนั 1 ปี เพ่ือเป็นการ
เตือนให้ลูกบ้านได้รับทราบระยะเวลาการรับประกัน ที่จะครบ
ก�าหนดในอีก 30 วันล่วงหน้า เพื่อให้ลูกบ้านตรวจสอบบ้าน/
ห้องชุดและแจ้งซ่อมได้ทันก่อนครบก�าหนด

• การเยีย่มบ้าน มวีตัถปุระสงค์คอื (1) เพือ่พฒันาความสมัพนัธ์
กับลูกบ้าน  ท�าให้ลูกบ้านมีความประทับใจและมั่นใจต่อการ
ดูแลของบริษัท (2) เพื่อประเมินสถานการณ์ของชุมชน และ 
(3) เพือ่น�าข้อมลูจากการเยีย่มบ้านมาปรบัปรงุงานบรกิารให้มี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 ได้
เยี่ยมบ้านลูกบ้าน จ�านวนทั้งสิ้น 708 หลัง และน�ามาต่อยอด
จัดท�าแผนที่ชุมชน (Social Mapping) จากการรวบรวมข้อมูล
เชิงลึกในพื้นที่ เพื่อระบุถึงผู้น�าชุมชน กรรมการชุมชน แกนน�า
จิตอาสา แกนน�าองค์ความรู้ ร้านค้า จุดศูนย์กลางการรวมตัว 
จดุเสีย่งของโครงการ เดก็ ผู้สงูอายุ และผูป่้วยทีม่คีวามจ�าเป็น
ต้องใช้รถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

• การส�ารวจข้อมลูลกูบ้าน เป็นกิจกรรมทีด่�าเนนิการต่อเนือ่งจาก
ปี 2555 โดยในปี 2558 ใช้วธิกีารส�ารวจไปพร้อมกบัการมอบ
กล่องโอนในโครงการอาคารชุด ส่วนโครงการแนวราบจะ
ท�าการส�ารวจข้อมูลด้วยวธีิการ Knock Door  นอกจากนัน้ เพิม่
ช่องทางการส�ารวจข้อมูล On-line  เพื่ออัพเดทข้อมูลลูกบ้าน 
และสอบถามความพึงพอใจต่องานบริการต่างๆ ตลอดจนข้อ
เสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในปรับปรุงงานบริการตลอดทั้งปี 
รวมทั้งสิ้น 513 หลัง

• กจิกรรมพเิศษในโครงการ ทีม่วีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ให้เป็นเวที
ที่ลูกบ้านได้มีโอกาสพบปะและท�าความรู้จักกันมากขึ้น สร้าง
ความประทบัใจ และคงความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลกูบ้านและ
อารียา ซึ่งได้จัดกิจกรรมส�าหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัว 
กิจกรรม DIY กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ที่จัดขึ้นในโครงการต่างๆ 
นอกจากน้ี ยงัมีกจิกรรมหลกัทีช่วนลกูบ้านไปร่วมงานต่างๆ เช่น 
ชมภาพยนตร์ จดัดอกไม้ รบัประทานอาหารในโอกาสพเิศษ ได้
จัดกิจกรรมเหล่านี้  รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
1,500 คน 
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• สิทธิประโยชน์ Areeya & You Card เป็นสิทธิประโยชน์ที่จัด
ให้ส�าหรับลูกบ้านอารียาเท่านั้น ให้ได้รับสิทธิที่หลากหลาย 
ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของทุกคน ซึ่งมีภาคีร ่วมให้สิทธิ
ประโยชน์นีจ้ากหลายภาคธรุกิจ ทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม
รสีอร์ท สถานทีท่่องเทีย่ว โรงภาพยนตร์ นอกจากนี ้ยงัสามารถ
สะสมคะแนนจากการเข้าร่วมกจิกรรมและการแนะน�าโครงการ 
ที่จะท�าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย

งานในล�าดับต่อมาคือ กระบวนการด้านการดูแลคู่ค้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ เป็นนโยบายหลักที่ให้พัฒนาระบบ
ปฏิบัติการ เพื่อให้งานมีความคล่องตัว กระชับ ตรวจสอบสถานะ
งานต่างๆ ได้ในระบบฐานข้อมูล และสามารถให้มีการอนุมัติและ
ด�าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบ 
ดังกล่าวน้ีคือ A-Supplier ที่พัฒนาขึ้นมารองรับกระบวนการของ
งานก่อสร้าง ตั้งแต่การสั่งซื้อ (PR-PO) การส่งของ (Deliver)  
การตรวจสอบและรับของ (Packing Slip) การวางบิลและจ่ายเงิน 
โดยผ่านระบบปฏิบัติการที่มีฐานข้อมูลรองรับ คู่ค้าสามารถทราบ
ได้ว่าของที่ส่งไปได้มีการรับของสมบูรณ์หรือไม่ วางบิลผ่านระบบ
ได้ทนัท ีและรอรบัเงนิได้จากธนาคารตามระยะเวลาทีก่�าหนด ท�าให้
คู ่ค้าสามารถเบิกจ่ายและได้รับเงินตรงเวลา ลดข้อผิดพลาด
ทางเอกสารหรอืการสญูหายของเอกสารได้ โดยก่อนเริม่ใช้ระบบน้ี 
ได้มกีารประชมุเพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการจ�าเป็น น�าไปสู่
การพฒันาระบบ และได้จดัการอบรมแก่คูค้่าเพือ่ให้สามารถเข้าใช้
ระบบได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับเปิดช่องทางให้ติดต่อสอบถามใน
กรณีมีปัญหาการใช้งานด้วย

งานในล�าดับที่ 4 คือ กระบวนการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายใน-ภายนอก 

ส�าหรับการพัฒนาภายในนั้นได้กล่าวไว้ในหัวข้อ นโยบายการ
พฒันาพนักงาน ส�าหรบัการพฒันาภายนอก บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คู่ค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า 
ผู้รับเหมา สามารถวางบิลเก็บเงินตรวจสอบการรับมอบสินค้าทาง
ระบบคอมพวิเตอร์ได้  ซ่ึงได้ด�าเนนิการแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ทัง้นี้
ได้เชิญผู ้จ�าหน่ายสินค้าและผู ้ที่เกี่ยวข้อมาท�าการฝึกอบรมท่ี
บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ส�าหรับลูกค้า บริษัทได้จัดให้มี Call Center เพื่อรับเรื่องราวต่างๆ
เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกข้อมูล ความช่วยเหลือที่ลูกบ้าน
ต้องการ ปัญหาการอยูอ่าศยั และก�าหนดแผนการบรกิารในรปูแบบ
ต่างๆ ให้ทนัต่อการปัญหาของลกูบ้าน เช่นปัญหาเร่งด่วน น�า้ไม่ไหล 
ไฟดบั ปัญหาระดบักลาง หรอืปัญหาระยะยาว

งานส�าคัญในล�าดับสุดท้าย คือ กระบวนการด้านการพัฒนา 
ยกระดับผลประกอบการ 

การพัฒนาในขั้นนี้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ  ที่กล่าวมาถึงข้างต้น
ทั้งหมด โดยบริษัทพัฒนาทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก 
พัฒนาความเช่ือม่ันของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการแนะน�า
บอกต่อของลูกค้าปัจจุบันด้วย 

การวางแผนการเพิ่มการรับรู้รายได้และขยายโครงการ บริษัทฯ มี 
นโยบาย ขยายโครงการในท�าเลที่มียอดขายและรับรู้รายได้ดี โดย
การซือ้ทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการเพิม่เมือ่โครงการจ�าหน่ายและโอน
กรรมสิทธิ์ไปแล้วจ�านวนหนึ่ง  

การพัฒนาโครงการในท�าเลใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายก
ระดับประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา  บริษัทฯได้มีการวางแผนงานเป็น
ช่วงๆ ในแต่ละปี เช่นในปี 2556-2557 บรษิทัใช้เวลากบัการพฒันา
บุคลากร เทคนิคการก่อสร้าง  การพัฒนาโครงการแนวสูงหรือ
คอนโดมิเนียมที่ขาดช่วงไป ปี 2558 พัฒนาการเติบโตของรายได้ 
ในปี 2559 และอีก 3 ปีข้างหน้า เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาอัตรา
ก�าไรและการสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จาก
งบการเงินของบริษัทฯ  อีกทั้งยังมุ่งจุดสนใจในเรื่องปัจจัยที่ไม่ได้
อยูใ่นงบการเงินท่ีเป็นเป้าหมายส�าคญัอกีหลายประการเช่น อตัรา
การขยายโครงการในท�าเลเดิม  อัตราการขยายโครงการในท�าเล
ใหม่ อัตราการขายเฉลี่ยในแต่ละโครงการ ราคาตลาดที่สามารถ
แข่งขันได้ รวมทั้งรูปแบบโครงการที่มีลักษณะเด่น 

ปัจจยัการเจรญิเตบิโตของกลุม่ลกูค้าแต่ละกลุม่ รายได้น้อย ปานกลาง 
รายได้สูงถึงสูงมาก ดังจะเห็นได้จากปริมาณบัญชีเงินฝากระดับ
ต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถงึปรมิาณความต้องการและจ�านวนผูมุ้ง่หวงั 
นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการเข ้มงวดสินเชื่อ  
อัตรา NPL ของธนาคารพาณิชย์ ปัจจัยเล่านี้มีผลกระทบต่อการ
ขายของบริษัทและการก�าหนดนโยบายการท�างานทั้งสิ้น

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2558 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1. รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท
บรษิทัมกีารท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กนั ได้แก่ บคุคลหรอืกจิการต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบักลุม่บรษิทั
และบริษัท โดยการเป็นผู ้ถือหุ ้นหรือมีผู ้ถือหุ ้นร่วมกันหรือมี
กรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 4

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วข้องกนันี้
เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

2. รายการเก่ียวกับสนิทรัพย์หรือบริการ
บรษิทัมกีารท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กนั ได้แก่ บคุคลหรอืกจิการต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบักลุม่บรษิทั
และบริษัท โดยการเป็นผู ้ถือหุ ้นหรือมีผู ้ถือหุ ้นร่วมกันหรือมี
กรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 4

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วข้องกนันี้
เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

3. รายการความช่วยเหลอืทางการเงิน
บรษิทัมกีารท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กนั ได้แก่ บคุคลหรอืกจิการต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบักลุม่บรษิทั
และบริษัท โดยการเป็นผู ้ถือหุ ้นหรือมีผู ้ถือหุ ้นร่วมกันหรือมี
กรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 4

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วข้องกนันี้
เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�า
รายการระหว่างกัน

ส�าหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที่กระท�าเพื่อประโยชน์สูงสุด และ
เพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบรษิทั 
เป็นรายการทีม่กีารก�าหนดตามราคาตลาดทัว่ไป ในส่วนของอตัรา
ดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไป ณ ตอนกู้ยืม ส�าหรับบุคคลหรือ
กจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั เป็นรายการค้าปกตมิกีารซือ้ขายตามราคา
ตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันใน
อนาคต

ส�าหรบับรษิทัย่อยซึง่บรษิทัถอืหุน้มากกว่าร้อยละ 51 อาจมรีายการ
ระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท 
จะจดัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและเหมาะสม
ของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
รายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น 
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้
ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 
ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



72 73

ค�าอธิบายและ
การวิเคราะห์จากผู้บริหาร

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม

2558

งบการเงินรวม

2557

งบการเงินรวม

2556

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,398 2,438 1,752

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 3 0 0

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 4,017 1,632 1,090

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 1 12 9

ก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิ, ภาษเีงนิได้ และค่าใช้จ่ายทางการตลาด 974 521 421

ก�าไรสุทธิ 217 41 14

งบดุล (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์ 12,861 11,957 8,988

รวมหนี้สิน 9,771 9,083 6,129

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,090 2,874 2,859

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.08 1.64 1.42

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.16 3.16 2.15

อัตราก�าไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 25.61% 32.58% 37.82%

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม 4.00% 1.61% 0.76%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.53% 0.39% 1.47%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 16.64% 1.44% 0.51%

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.14 2.91 2.92

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.04 0.02

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 980.00 980.00 980.00

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลง
สภาพเป ็นบริษัทมหาชนและได ้น�าหุ ้นเข ้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ในปี 2547 นอกจากนีใ้นปีเดียวกนับรษิทัได้จดัต้ัง
บริษัทย่อย (บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด) โดยมีสัดส่วนในการ 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อด�าเนินธุรกิจบริการหลังการขายด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท 
วันอัพ จ�ากัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพ่ือด�าเนิน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส�าหรับโครงการอารียาและลูกค้าภายนอก 
และต่อมาในปี 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อย 
แห่งหนึ่ง (บริษัท วันอัพ จ�ากัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม ท�าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.99 และในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้ง
บริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ประกอบด้วย บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจ
พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์และบรหิารนติิบคุคลอาคารชดุ และ บรษิทั 
คูลสเปซ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และในปี 
2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนใน
การถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ในปี 2553 บริษัทได้จัดตั้ง
บรษัิทย่อยเพ่ิมอีก 1 บรษัิท โดยมีสดัส่วนในการถอืหุ้นร้อยละ 99.99 
คอื บรษิทั ชลิล์สเปซ จ�ากดั เพือ่ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และต่อมาในปี 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท 
โดยมีสัดส่วนในการถือหุ ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท อารียา  
คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินการด้านธุรกิจค้าปลีก

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
จดัสรรทีด่นิเพือ่ขายและรบัจ้างปลกูสร้างบ้านซึง่เป็นโครงการบ้าน
เด่ียวทั้งหมด ต่อมาในปี 2548 บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขาย 
ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั้น และในปี 2549-2554 
บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่ง
พร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตกแต่งพร้อมอยู่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในตลาด

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มด�าเนินธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์ 
แถวสุขุมวิท 77 ชื่อว่า พิคคาเดลี ่แบงค็อก และในปี 2558 ได้เปิด
อกีแห่ง ชือ่ ไลฟ์สไตล์คลบั (Life Style Club) อยูย่่านเกษตร-นวมนิทร์ 

2 สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่
ส�าคัญ

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุน้กูท้กุประเภท ชนดิระบชุือ่ผูถื้อหรือไม่ระบุชือ่ มหีรือไม่มหีลกั
ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียง
ชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้ 

ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
มมีติอนมุติัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ�านวน 191,600,000 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 949,600,000 ล้านบาท เป็น 
758,000,000 บาท โดยการตัดหุน้ทีเ่ตรียมไว้รองรับใบส�าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั บรษิทัได้จดทะเบยีนการลดทนุกบักระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ในวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
2/2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม
จ�านวน 758,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 
980,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม ่จ�านวน 
222,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท บรษิทัได้จดทะเบยีน
การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
โดยหุ ้นที่ออกและช�าระแล้วจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวจ�านวน 
222,000,000 บาท (222 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท) ได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 และมีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นจ�านวน 144,300,000 บาท

ในวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2556 อนมุติัการออกและเสนอขาย และ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทั อารียา 
พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2557 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิด
ระบชุือ่ผูถ้อืหรอืไม่ระบชุือ่ มหีรอืไม่มหีลกัประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดใน
คราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันท่ี10 กันยายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
9/2557 มีมติอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อารียา คอนวีเนียน 



74 75

สโตร์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในประเทศไทยและมทีนุจดทะเบยีน 
1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าธุรกิจ ค้าปลีก

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิด
ระบชุือ่ผูถ้อืหรอืไม่ระบชุือ่ มหีรอืไม่มหีลกัประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดใน
คราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
มมีตอินมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษิทั จ�านวน  220,000,000 

บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 980,000,000 ล้านบาท เป็น 
1,200,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในวนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2559 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือ 
ผูถ้อืหรอืไม่ระบช่ืุอ มหีรอืไม่มหีลกัประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้
กู ้หุ้นกูด้้อยสทิธิหรอืไม่ด้อยสทิธิ วงเงินรวมไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 
โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว
เดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีโครงการที่เปิดด�าเนินการ
จ�านวน 41 โครงการ และมีอีก 2โครงการที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ มี 
รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ ดังนี้

ล�าดับ 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. อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ บางนา บ้านเดี่ยว
7. อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา หทัยราษฎร์ บ้านเดี่ยว
8. เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้านเดี่ยว
9. แอทโฮม เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

10. เดอะ คัลเลอร์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์
11. อารียา โมวา เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์
12. อารียา ทูบี เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์
13. อารียา เดลี่ เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์
14. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์
15. เดอะ คัลเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
16. เดอะ วิลเลจ บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
17. เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
18. เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา ก.ม. 8 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
19. เดอะ วิลเลจ บางนา ก.ม.8 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
20. เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
21. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
22. เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
23. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต-ล�าลูกกา รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
24. อารียา แมนดารีน่า สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 ทาวน์เฮ้าส์
25. เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1 ดอนเมือง-สรงประภา ทาวน์เฮ้าส์
26. เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2 ดอนเมือง-สรงประภา ทาวน์เฮ้าส์
27. อารียา บริกก์ ดอนเมือง-สรงประภา ดอนเมือง-สรงประภา ทาวน์เฮ้าส์
28. อารียา แมนดารีน่า เกษตร-นวมินทร์ เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

ล�าดับ โครงการ ที่ตั้ง ประเภทสินค้า

29. เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
30. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
31. เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
32. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์
33. เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์
34. เอ สเปซ อโศก อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม
35. เอ สเปซ เกษตร เกษตร-นวมินทร์ คอนโดมิเนียม
36. เอ สเปซ เพลย์ รัชดา-สุทธิสาร รัชดา-สุทธิสาร คอนโดมิเนียม
37. เอ สเปซ สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม
38. เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม
39. เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม
40. เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม
41. เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม
42. Pickadaily Bangkok สุขุมวิท 77 คอมมิวนิตี้ มอลล์
43. Life Style Club เกษตร-นวมินทร์ คอมมิวนิตี้ มอลล์

3. ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
• รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินและบ้าน ซึ่งรับรู้เมื่อได้รับช�าระครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้โอน
กรรมสทิธิใ์ห้กบัผูซ้ือ้แล้ว และรายได้จากการรบัจ้างสร้างบ้าน ซึง่รบัรูร้ายได้ตามสดัส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบรษิทั
มาจากการขายที่ดินและบ้าน

ตารางรับรู้รายได้ในปี 2558, 2557 และปี 2556 ของบริษัท โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์

โครงการ

ขาย รับรู้รายได้

2558 2557 2556 2558 2557 2556

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

คอนโด 354 566 152 264 711 1,303 631 762 37 46 13 33

บ้านเดี่ยว 134 616 11 112 - - 48 334 9 171 - -

ทาวน์เฮ้าส์/ บ้านแฝด 1,267 3,262 827 2,351 608 2,175 1,195 3,092 748 2,066 569 1,654

ที่ดิน - - - - - - 2 1,210 1 154 1 65

ยอดรวม 1,755 4,444 990 2,727 1,319 3,478 1,876 5,398 795 2,437 583 1,752

% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77% 63% -25% -22% 6% 48% 136% 122% 36% 39% -21% 0%

คอนโดมิเนียม ในปี 2558 ยอดขายและยอดรับรู้รายได้ของ
คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องมาจากบริษัทฯ มี
คอนโดมเินยีมแล้วเสรจ็และพร้อมส่งมอบจ�านวน 2 โครงการ มลูค่า
โครงการรวม 2,908 ล้านบาท มูลค่ารับรู้รายได้ 762 ล้านบาท 

ในปี 2557 ยอดขายคอนโดมิเนียมลดลงกว่าปี 2556 เนื่องจาก
ภาวะทางการเมอืงทีย่งัไม่มคีวามแน่นอนในช่วงต้นปีถงึไตรมาส 3 
บริษัทฯ จึงไม่ได้ท�าการตลาดมากเท่าที่ควร ด้วยเหตุว่า ไม่มีความ
มั่นใจต่อผลตอบรับของตลาดคอนโดมิเนียม แต่หลังจากที่ภาวะ
การเมอืงเริม่คลีค่ลาย ในไตรมาสที ่4 และบรษิทัฯเริม่มคีวามมัน่ใจ
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มากขึ้น จึงเริ่มเตรียมแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของ
คอนโดมิเนียมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ส�าหรับยอดรับรู้รายได้
ในปี 2557 และปี 2556 ลดลงเนื่องมาจากโครงการต่างๆ นั้นอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง แต่ทว่าบริษัทฯ เร่งด�าเนินการก่อสร้างเพื่อให้
สามารถรบัรูร้ายได้ในปี 2558 ทัง้นีม้คีอนโดมเินยีม 2 แห่งทีจ่ะแล้ว
เสร็จและสามารถส่งมอบได้ในไตรมาส 2 ของปี 2558 มูลค่า
โครงการรวม 2,763 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2557 ม ีbacklog 
830 ล้านบาทหรือร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ

ทาวน์เฮ้าส์ เป็นสนิค้าหลกัของบรษิทั โดยมุง่กลุม่ลกูค้าทีม่รีายได้
น้อยถึงปานกลางค่อนข้างสูง ทั้งหมดรวม 25 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 13,149 ล้านบาท หรือจ�านวน 4,706 หน่วย ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีเปิดเพิ่มใหม่ในปี 2558 จ�านวน 9 โครงการมูลค่าขายรวม 
2,976 ล้านบาท และรบัรูร้ายได้รวมปี 2558 เท่ากบั 3,092 ล้านบาท

บ้านเดีย่ว ในปี 2557 บรษิทัได้เปิดโครงการบ้านเดีย่วรปูแบบใหม่ 
และรับรู้รายได้บางส่วนในช่วงปลายปี 2557 จ�านวน 87 ล้านบาท
หรือร้อยละ 25 ของทั้งโครงการ โดยมุ่งกลุ ่มลูกค้าที่มีรายได้ 
ปานกลางค่อนข้างสงู มากไปกว่านัน้ปี 2558 บรษิทัได้เปิดโครงการ
อีก 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,248 ล้านบาท มูลค่าขาย  
68 ล้านบาท และรับรู้รายได้รวมปี 2558 เท่ากับ 334 ล้านบาท

• ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 และ 
ปี2556 มากกว่าเท่าตัว เนื่องมาจากยอดรับรู้รายได้ของบริษัท
เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงไตรมาส 2 มีการปรับตัวของราคา
วัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นโดยประมาณ ร้อยละ 1.0 ของมูลค่าโครงการ 
อีกทั้งมีการปรับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้
ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและแข่งขันกับคู่แข่งได้ บริษัท
จึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนนี้ แต่ยังคงรักษาระดับราคา
ไว้อย่างเดิม

• อัตราก�าไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นใน ปี 2558 จ�านวน 1,381.29 ล้านบาท  
ปี 2557 จ�านวน 805.48 ล้านบาท และปี 2556 จ�านวน 662.75 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.61, 32.58 และ 37.82 ตามล�าดับ ซึ่ง
การลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นเนื่องมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ใน
ขณะเดยีวกนักมี็การปรบัราคาขายสงูขึน้ด้วย ท�าให้อตัราการลดลง
ของก�าไรขั้นต้นน้อยกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มในอนาคตบริษัท
คาดว่าจะรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นได้ไม่น้อยกว่าในปี 2558

• ก�าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ส�าหรับปี 2558 บริษัทมีขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 25.85 ล้านบาท บริษัท
บนัทกึอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมซ่ึงประเมนิ
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 62.6 ล ้านบาท ซึ่ง
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุดงักล่าวเป็นศนูย์สรรพสนิค้าโดยจดั
แบ่งพืน้ท่ีส�าหรบัให้เช่า ย่านสขุมุวทิ บรษัิทฯแสดงอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย 
อัตราการเช่าพื้นที่ อัตราการเพิ่มค่าเช่า อัตราคิดลด และอัตราผล
ตอบแทน นอกจากนัน้เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบรกิารเกีย่วกบั
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และรายได้ประเภทอื่นๆ ของบริษัท

• ค่าใช้จ่ายในการขาย

ประเภท

โอน

2558 2557 2556

หน่วย ล้านบาท
% ต่อยอด

โอน
หน่วย ล้านบาท

% ต่อยอด

โอน
หน่วย ล้านบาท

% ต่อยอด

โอน

ค่าใช้จ่ายในการขาย 535.84 5,398.02 9.93% 320.38 2,437.56 13.14% 304.37 1,752.48 17.37%

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน 215.48 67.25% 16.01 5.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายหลักของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายทางการตลาด และ 
ค่าธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิ ์ค่าภาษธีรุกจิเฉพาะ และค่าใช้จ่าย 
อืน่ๆ ตามตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับยอดรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดย
เฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ประเภท

โอน

2558 2557 2556

หน่วย ล้านบาท
% ต่อยอด

โอน
หน่วย ล้านบาท

% ต่อยอด

โอน
หน่วย ล้านบาท

% ต่อยอด

โอน

ค่าใช้จ่ายในการขาย 436.04 5,398.02 8.08% 393.58 2,437.56 16.15% 287.76 1,752.48 16.42%

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน 42.46 10.79% 105.82 36.77%

จะเห็นได้ว่าอัตราค่าใช้จ่ายบริหารลดลงจากเดิม ด้วยเหตุว่า
บริษัทฯ ได้เตรียมการรองรับการขยายตัวของการรับรู้รายได้และ
ยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 แล้ว

• ต้นทุนทางการเงิน

ส�าหรบัปี 2558 บรษิทัมต้ีนทนุทางการเงนิจ�านวน 166.34 ล้านบาท 
ในปี 2557 มีต้นทุนทางการเงิน จ�านวน 145.05 ล้านบาท และใน
ปี 2556 จ�านวน 91.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละต่อยอดรับรู้รายได้
คือ 3.08 และ 5.95 และ 5.21 ตามล�าดับ การที่ต้นทุนทางการเงิน
สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ เบิกเงินกู้โครงการน้อยลงแต่
มาใช้แหล่งที่มาของเงินจากหุ้นกู้และ ตั๋วเงินระยะสั้น ซึ่งโดยวิธีนี้
บริษัทฯ สามารถบันทึกต้นทุนทางการเงินเข้าเป็นต้นทุนโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ได้เพยีงบางส่วนตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนด
โดยประมาณ ร้อยละ 60 ของต้นทนุเงนิกูท้ีอ่อกโดยหุน้กู ้ในปี 2558 
มีการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ปี 2557 มีการออกหุ้นกู้ 3,000 
ล้านบาท และปี 2556 มีการออกหุ้นกูเ้พยีงจ�านวน 1,500 ล้านบาท 
(และมีการไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดไปแล้วจ�านวน 989 ล้านบาท
ในปี 2557)

• ก�าไรสุทธิ

ส�าหรับปี 2558  บริษัทมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 216.69 ล้านบาท เพิ่ม
ข้ึนร้อยละ 425.05 จาก 41.27 ล้านบาท ในปี 2557 ปัจจยัหลกัจาก
การเพ่ิมข้ึนของก�าไรสุทธิเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ถึงร้อยละ 121.45

ส่วนค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอ่ืนๆ 
ลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากเน้นการท�าการตลาดแนวราบแต่เพียง
อย่างเดยีว ซึง่ท�าให้บรษิทัฯสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายการขายและ
การตลาดได้ดี  เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในตลาดและตัวสินค้า 
ทั้งนี้ในปี 2558  มีค่าใช้จ่ายการขายคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน ซึง่สมัพันธ์กบัยอดขายและยอดรับรู้รายได้ด้วยเหตวุ่าบริษทัฯ 
ท�าการตลาดเพื่อขายและโอนของ 2 โครงการในปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 41.27 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 199.49 จาก 13.78  ล้านบาท ของปี 2556 โดยมีอัตรา
ก�าไรสุทธิ ร้อยละ 1.61 ของรายได้รวม ปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้อ่ืนจากก�าไรที่
ยังไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินร้อยละ 
25.66 ในขณะที่ อัตราก�าไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 33.04 อัตราก�าไร
จากการด�าเนนิงาน อยูท่ีร้่อยละ 2.22 ของรายได้รวม ส�าหรับอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 27.30 ของก�าไรก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวมาข้างต้น เมือ่พจิารณาถงึอตัราส่วน
แสดงความสามารถในการท�าก�าไรของบริษทั (Profitability Ratio) 
ในปี 2558, 2557 และ 2556 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 
25.61 , 33.58 และ 37.82 ตามล�าดับ และบริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 4.00, 1.61 และ 0.76 ตามล�าดับ ในขณะเดียวกัน 
บรษัิทมีอัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เท่ากับร้อยละ 16.64 ,1.44 และ 
0.51 ในปี 2558, 2557 และ 2556 ตามล�าดับ   

• ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการด�าเนินงานใน
อนาคต

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มร้อนแรงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนมา
ถึงปี 2556 เพราะมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนหลายประการ เช่น 
อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในภาวะทรงตัว และภาครัฐมีการเร่งผลักดัน
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โครงการขนาดใหญ่ อาท ิระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบป้องกนั
น�้าท่วม และโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 

แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 ได้เกดิความไม่แน่นอนทางการเมอืง
ในประเทศขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่ง
จากปัจจยัดงักล่าวคาดว่าจะท�าให้ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2557 
เกิดการชะลอตัวลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่เมื่อสถานการณ์
การเมืองเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2557 จะท�าให้
เศรษฐกิจสามารถปรับตัวดีขึ้นได้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะ
ทยอยกลับคืนมาและภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้ตลาด
อสังหาริมทรัพย์สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ 

ตลาดอสังหารมิทรพัย์แนวราบ รอบตวัเมอืงยงัคงสามารถขยายตวั
ได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพฤติกรรมของครอบครัวใหม่เปลี่ยนไป
และการขนส่งมวลชลท่ีจะขยายตัวในอนาคตเริ่มมีความชัดเจน
มากข้ึน ในขณะท่ีความไม่ชัดเจนทางการเมืองเริ่มมีความคงตัว
มากขึน้ แต่ทว่าการขยายตวัของเศรษฐกจิอาจยงัไม่มากพอ ปัญหา
การเงินของต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าหรือวัสดุ

ก่อสร้างได้ แต่ด้วยว่าตลาดแนวราบ ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด  
บ้านเดี่ยว ยังคงมีความต้องการอยู่อย่างต่อเนื่องอันเห็นจากการ
เติบโตของการโอนอสังหาริมทรัพย์แนวราบยังคงเพิ่มขึ้น

ในขณะที่คอนโดมิเนียมมีอัตราการเติบโตโดยรวมไม่มากนัก ส่วน
ท่ีมีการเตบิโตมักเป็นแนวสถานีรถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ทว่าราคา
ของโครงการที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าก็สูงกว่าราคาที่ห่างออกไปมาก 
อีกมุมหนึ่งคอนโดมิเนียมที่ใกล้แหล่งศูนย์การค้าและแหล่งชุมชน
ก็ยังมีความต้องการอยู่ไม่น้อย ด้วยว่าโครงการศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่เริม่ขยายตวัออกสูช่านเมอืง ดงันัน้โครงการทีม่ที�าเลใกล้แหล่ง
ชุมชนและศูนย์การค้าแต่ราคาไม่สูงมาก ก็ยังมีความต้องการเช่น
เดียวกัน โครงการประเภทหลังน้ีจะมีราคาถูกกว่าโครงการท่ีติด
สถานีรถไฟฟ้า

ส�าหรับบริษัทฯแล้วมุ่งเน้นท�าเลใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การค้า  
ที่มีราคาไม่สูงมาก ที่ผู้ที่ท�างานในบริเวณดังกล่าวสามารถซื้อหรือ
เช่าได้ในราคาที่เหมาะกับรายได้ของตนเอง

4. ฐานะการเงิน

4.1 สินทรัพย์
2558 2557 2556

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 12,861.19 11,956.52 8,988.15

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ล้านบาท) 904.67 2,968.37 2,202.9

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 7.57 33.02 32.5

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(ล้านบาท) 10,930.65 9,841.68 6,931.78

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน(ล้านบาท) 1,088.97 2,909.90 1,158.1

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 11.06 41.98 20.1

สนิทรพัย์ท่ีเพิม่ข้ึนโดยส่วนใหญ่ ในปี 2558 ถงึปี 2556 เป็นการเพิม่
ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

ในปี 2558 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
เ น่ืองมาจากการเปิดโครงการใหม่ในหลายพื้นที่  คือ โซน 
กาญจนาภเิษก-ราชพฤกษ์ (ไทรน้อย), วงแหวน-รามอนิทรา, วงแหวน-
ราชพฤกษ์ (บางบวัทอง) และบางนาส่วนขยาย นอกจากนีย้งัมกีารเร่ง 
สร้างคอนโด 2 โครงการ โซนสขุมุวิทและ บางนา เพือ่เพิม่ยอดโอนใน
ไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2558 ปัจจบัุนคอนโด ทัง้ 2 โครงการ สร้าง
เสรจ็และได้มกีารทยอยโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัลกูค้าในช่วงเวลาดงักล่าว

ส่วนปี 2557 เป็นการเพิม่ของโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการ
พัฒนาโดยเป็นการซื้อที่ดิน จ�านวนประมาณ 1,600 ล้านบาท เพื่อ
พัฒนาและส่งมอบในปี 2558 ในหลายพื้นที่ เช่น สุขุมวิท 77 
บางบัวทอง ไทรน้อย  บางนาส่วนขยายและรัตนาธิเบศร์ ในขณะ
ท่ี ปี 2556 ท่ีเพิ่มขึ้น เป็นการซ้ือท่ีดิน สุขุมวิท 77 ดอนเมืองสรง
ประภา และบางนา ส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนก่อสร้างโครงการแนว
ราบท่ีสร้างไว้ให้พร้อมขายในปี 2558 จ�านวน 3 โครงการท่ีสร้าง
เกอืบแล้วเสรจ็ในปี 2557 พร้อมส่งมอบให้ลกูค้าในปี 2558 รวมถงึ
การก่อสร้างคอนโดมิเนียมใน 3 โครงการโดยที่ 2 โครงการใช้เงิน

ค่าก่อสร้างในปี 2557 ประมาณ 637.0 ล้านบาท และพร้อมจะส่งมอบหรอืรบัรูร้ายได้ในปี 2558 ส่วนอกีโครงการหนึง่ ได้ด�าเนนิการก่อสร้าง
ไปแล้วกว่าร้อยละ 77.5 เป็นมลูค่าประมาณ 2,141.1 ล้านบาท

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กระแสเงินสด  รอบ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2556 เป็นดังนี้

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ 
หนี้สินด�าเนินงาน 508.59 1,818.62 1,225.55

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน -450.39 -3,545.95 -2,754.49

จ่ายภาษีเงินได้ -60.34 -23.95 -15.64

รวมกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน -2.14 -1,750.28 -1,544.58

กระแสเงินสดจากการลงทุน -3.57 -286.29 -230.82

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 90.63 2,149.25 1,659.01

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/-ลดลง สุทธิ 84.92 112.68 -116.39

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาต้นงวด 220.89 108.21 224.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 305.81 220.89 108.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 84.92 ล้านบาท จากการที่บริษัท 
จะมกีระแสเงนิสดรบัจากการจดัหาเงนิ จ�านวน  90.63 ล้านบาท ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัได้รบัเงนิจากการออกหุน้กูจ้�านวน 2,000 ล้านบาท 
ในปี 2558 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกเพื่อไปช�าระตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งจ�านวนหรือบางส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 112.68 ล้านบาท จากการที่บริษัทจะ
มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงานเพ่ิมข้ึน 593.07 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกัน
บรษิทักล็งทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การพฒันาเพิม่ขึน้ 800 ล้านบาท ซึง่ส่วนหนึง่มาจากการเพ่ิมขึน้จากกระแสเงนิสดจากการ
จัดหาเงิน

• เงินมัดจ�าที่ดิน

2558 2557 2556

เงินมัดจ�าที่ดิน (ล้านบาท) 80.0 347.0 742.0

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -267.0 -395. 0 700.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินมัดจ�าลดลง 267.00 ล้านบาทจากปี 2557 เนื่องมาจากบริษัทมีการรับโอนที่ดินในบริเวณบางนา
ส่วนขยาย และวงแหวน-ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง) กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ส่วนต่อขยาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส�าหรับเงินมัดจ�าที่ดินนั้นลดลงจากปีก่อน 395 ล้านบาท เพราะมีการรับโอนที่ดินในปี 2557 จากการมัดจ�า
ที่ดินในปี 2556 และมัดจ�าที่ดินใหม่ส�าหรับโครงการที่จะรองรับการขยายตัวของยอดขาย ส่วนปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 นั้นเป็นการ
มัดจ�าที่ดินใน 4 ท�าเล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ได้รับโอนแล้วในปี 2557 ส่วนที่เหลือจะรับโอนในปี 2558
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• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2558 2557 2556

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ล้านบาท) 535.23 510.20 422.26

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน (ล้านบาท) 25.03 87.94 140.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เท่ากับ 535.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 4.91 จากปี 2557 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของงานระหว่าง
ก่อสร้างของคอมมิวนิตี้  มอลล์บริเวณเกษตร-นวมินทร์ ชื่อ ไลฟ์
สไตล์ คลับ (Life Style Club)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เท่ากับ 510.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 20.83 จากปี 2556 เท่ากับ 422.26 ล้านบาท ปัจจยัหลักจาก
ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่ายตุธิรรมจ�านวน 62.62 ล้านบาท 
และงานระหว่างก่อสร้างทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างงวดของคอมมวินติีม้อลล์ 
แห่งใหม่อีก 2 แห่ง ประมาณ 25.32 ล้านบาท

ในงวดปัจจุบนัอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุช่ือ พคิาเดลี ่แบงคอ็ก 
ได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็ อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนข้างต้นเป็นศนูย์
สรรพสินค ้าโดยจัดแบ ่งพื้นที่ส�าหรับให ้ เช ่า  บริษัทแสดง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดย 
ผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้เกณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได้  (Income 
Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 30  ธันวาคม 
2558 ข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประเมนิราคาดงักล่าวประกอบ
ด้วย อตัราการเช่าพืน้ที ่อตัราการเพิม่ค่าเช่า อตัราคดิลด และอตัรา
ผลตอบแทน

• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

2558 2557 2556

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 411.24 400.01 377.24

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน 11.23 22.83 163.1

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2558 จากการลงทุนใน
แบบอลูมิเนียมฟอร์มที่ใช้ในงานก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด
และคอนโดมิเนียมตามการขยายโครงการที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไร
ก็ตามแบบอลูมิเนียมฟอร์มสามารถน�าไปใช้งานได้ตลอดปี 2559 
มีเพียงส่วนน้อยที่จะต้องซื้อเพิ่มเติม และจากการเพิ่มเติมอาคาร
ส�านักงานใหญ่ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จจากปี 2556  ส�าหรับปี 2556 
ที่เพิ่มข้ึนจากปี 2555 นั้นส่วนใหญ่จากการก่อสร้างอาคาร
ส�านักงานใหญ่  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556  
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัท (“ผู้เช่า”) ท�าสัญญาเช่าเพื่อ
เช่าที่ดิน (“ทรัพย์ที่เช่า”) จากคณะกรรมการของบริษัทสอง ท่าน 
(“ผู้ให้เช่า) เพื่อน�ามาก่อสร้างอาคารส�าหรับใช้เป็นส�านักงานใหญ่
ของบรษิทั  สญัญาเช่านีม้รีะยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีน
การเช่า

 ณ ปัจจบุนั บรษิทัและผูใ้ห้เช่าทีด่นิทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ได้มข้ีอสรปุ
เป็นการชดัเจนว่าผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่ายนิยอมตกลงต่ออายสุญัญาเช่า
ออกไปได้อีก 10 ปี ส่วนเรื่องการก�าหนดราคาค่าเช่าในปีท่ี 11  
ถึงปี ที่ 20 จะตกลงค่าเช่ากันใหม่ในราคาตลาดหรือราคาที่เหมาะ
สมต่อไป และหากผู้เช่าประสงค์ที่จะเช่าท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้เช่า
ต้องแจ้งเป็นหนังสอืล่วงหน้าตามท่ีระบใุนบนัทึกข้อตกลง เม่ือครบ
ก�าหนดอายุการเช่าหรือครบก�าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีจะได้มีการ
ต่ออายุกันออกไปไม่ว่ากี่คราวก็ตาม หรือสัญญาได้เลิกกันโดย
ความผดิของผูเ้ช่า  ผูเ้ช่าจะต้องจัดการทรพัย์ทีเ่ช่าให้กลบัคนืสภาพ
เดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ที่สร้างบนทรัพย์ที่เช่า หากครบก�าหนดระยะเวลาแล้ว ผู้เช่าไม ่
รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกไป หรือรื้อถอนและขนย้าย
ทรพัย์สนิยงัไม่แล้วเสรจ็ภายในเวลาดงักล่าว ผูเ้ช่าตกลงให้สิง่ปลกู
สร้างดงักล่าวตกเป็นส่วนควบของทีด่นิทรพัย์ทีเ่ช่ารวมถงึทรพัย์สนิ
ท่ีอยู่ในสิ่งปลูกสร้างและในทรัพย์ท่ีเข่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้

เช่าทนัทโีดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนีห้ากผูใ้ห้เช่าไม่ประสงค์
รบัสิง่ปลกูสร้างดังกล่าวไว้ ผูเ้ช่ายงัต้องรบัผดิชอบค่าเสยีหายต่างๆ 
เช่น ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่ระบุในบันทึกข้อ
ตกลง 

การยินยอมต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 10 ปี มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิความชดัเจนและประโยชน์สงูสดุของบรษิทั
และผูถ้อืหุน้  อย่างไรกต็าม การแก้ไขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและอายุ
สัญญาเช่าของสัญญาเช่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท กล่าวคือ ตัวเลขในงบก�าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2556 จนถงึงบการเงนิรวมประจ�าปี 2558 
ตัวเลขยงัคงเดิม เพียงแต่การจดัประเภทรายการจะเปลีย่นแปลงไป
โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
อาคารสุทธิ จ�านวน 153.41 ล้านบาท และ 161.96 ล้านบาท  
ในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 
(Reclassify) เป็น อาคารบนที่ดินเช่า ทั้งนี้การปรับปรุงรายการดัง
กล่าว บริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ยอดรวมของสนิทรพัย์รวมจ�านวน 12,861.19 
ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จ�านวน 11,956.52 
ล้านบาท ยังคงเท่าเดิม

อย่างไรกต็ามรายการอาคารบนทีด่นิเช่าจะถูกเปลีย่นชือ่เป็นค่าเช่า
จ่ายล่วงหน้า-อาคารบนที่ดินเช่าโดยยอดยังคงเดิม  และค่าเสื่อม
ราคาของอาคารบนท่ีดินเช่าในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิจะถูก
แก้ไขชือ่บญัชใีหม่เป็น ค่าเช่า ทัง้นีร้ายการดังกล่าวจดัอยู่ในหมวด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อนึ่งตัวเลขในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้บันทึกค่าตัดจ�าหน่ายอาคารบน
ทีด่นิเช่าด้วยรายการค่าใช้จ่ายตดัจ่ายสทิธกิารใช้ทรพัย์สนิ จ�านวน 
8.55 ล้านบาท และ 7.20 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 และ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามล�าดับ แต่เปิดเผยเป็นค่าเสื่อมราคา
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 14 หากมีการแก้ไขปรับปรุง
รายการเป็นรายการค่าเช่า ยอดรวมของค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่ายจะลดลงจากจ�านวน 50.13 ล้านบาท เป็น 41.58 ล้านบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ ยอดรวมจะลดลงจากจ�านวน 
40.22 ล้านบาท เป็น 33.02 ล้านบาท  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
ลดลงด้วยการปรับปรุง(Reclassify)ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้
ทรัพย์สินเป็นรายการค่าเช ่าจ�านวน 8.55 ล ้านบาท และ  
7.2 ล้านบาท ตามล�าดับ ส่วนรายการค่าเช่าจะถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิม่ขึน้ด้วยจ�านวนปรบัปรงุ ทัง้นีก้�าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2558 
จ�านวน 216.69 ล้านบาทและส�าหรับปี 2557 จ�านวน 44.25  
ล้านบาท ยังคงเท่าเดิม

ส�าหรับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เป็นอาคารบนที่ดินเช่าดังตาราง
ด้านล่างนี้

2558 2557

อาคารบนที่ดินเช่า 153.41 161.96

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -8.5

• การต้ังส�ารองและความเพียงพอของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะห์ประวติัการช�าระหนี ้และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช�าระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า ลกูหนี้
จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

• อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปี 2558, 2557และ 2556 เท่ากับร้อยละ 3.53 เท่า, 0.39 เท่า และ 1.47 เท่า ตามล�าดับ เนื่องจากใน 
ปี 2558 บริษัทมีก�าไรสุทธิของปีมากกว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 425.05 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นเป็นล�าดับ

บริษัทมียอดจองจากปลายปี 2556 มารับรู้รายได้ในครึ่งแรกของปี 2557 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง  
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 จะอยู่ในช่วงชะลอตัวก็ตามแต่ภาวการณ์ตลาดก็ยังเติบโตดีกว่าช่วงปลายปี 2556 ที่เกิดการชะลอตัว 
 อีกทั้งปัจจัยเสริมจากความขัดแย้งทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ผู้บริโภคชะลอก�าลังซื้อ
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4.2 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน
2558 2557 2556

หนี้สินรวม 9,770.87 9,082.89 6,129.36

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 687.98 2,953.53 1,763.18

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,610.31 2,159.07 1,222.68

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 692.29 1,648.67 753.94

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,509.35 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 932.62 792.34 2,024.49

หุ้นกู้ 3,996.60 3,511.0 1,500.0

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมหีนีส้นิรวมทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2557 
จ�านวน 687.98 ล้านบาท เนื่องมาจากการออกหุ้นกู้จ�านวน 2,000 
ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ช�าระเงินกู้ยืมจากธนาคาร
ส�าหรับใช้ในโครงการมากกว่าการกู้จากธนาคารจ�านวน 816.1  
ล้านบาท จากการที่บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่
มากขึ้นกว่าปี 2557 ในขณะเดียวกันบริษัทได้น�าเงินที่ได้จากการ
ออกหุ้นกู้ช�าระตั๋วแลกเงินระยะสั้น เป็นผลให้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ลดลงจ�านวน 548.76 ล้านบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมหีนีส้นิรวมทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่
ข้ึนของหุน้กูจ้�านวน 2,011.00 ล้านบาทในปี 2557 และตัว๋สญัญาใช้
เงนิและเจ้าหนีก้ารค้า รวม 1,034.70 ล้านบาทในปี 2557 และการ
ลดของเงนิกูย้มืจากธนาคารส�าหรบัใช้ในโครงการ 337.40 ล้านบาท

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินลดลงจ�านวน 548.76  ล้านบาท จากปี 2557 
หรอื ร้อยละ 25.42 จากการโอนกรรมสทิธิท์ีม่ากขึน้กว่าปี 2557 อีก
ทัง้ในเดอืนเมษายน และตลุาคม พ.ศ.2558 บรษิทัได้มกีารออกหุน้
กู้จ�านวน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ช�าระคืนตราสารหนี้
ระยะสั้น (ตั๋วแลกเงิน) ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 936.39  ล้านบาทจากปี 2556 หรือร้อยละ 76.58 
เช่นเดยีวกนักบั ปี 2556 เพิม่ขึน้ จ�านวน 259.80 ล้านบาท  เนือ่งจาก
บริษัทได้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่เช่นตั๋วแลกเงินระสั้น และ
การออกหุ้นกู้ จึงลดการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เนื่องจากตั๋วแลกเงินระยะสั้น และหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า 
และเป็นการกู้ที่ไม่มีหลักประกัน 

ณ 31 ธันวาคม 2557 ยอดหุ้นกู้มีจ�านวน 3,511.00 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ จากปี 2556 จ�านวน 2,011.00 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 134.07 
โดย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ 
บรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูท้กุประเภท ชนดิ
ระบชุือ่ผูถ้อืหรอืไม่ระบชุือ่ มหีรอืไม่มหีลกัประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทน

ผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่าง
ประเทศในจ�านวนเทยีบเท่า อตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอ
ขายเพียงชดุเดียวหรอืหลายชดุในคราวเดยีวกนัหรอื หลายครัง้กไ็ด้ 
บริษัทจึงออกหุ้นกู้ จ�านวน 2 ครั้ง ในปี 2557

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
จ�านวน  816.1 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ ร้อยละ 33.43 จากการ
รบัรูร้ายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีมากขึน้  อกีท้ังในเดอืนเมษายน 
และตุลาคม พ.ศ.2558 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จ�านวน 2,000  
ล้านบาท โดยมวีตัถปุระสงค์ช�าระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มื 
ระยะสัน้ทัง้จ�านวนและบางส่วน และใช้เป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีน
ในกิจการ จึงลดการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 
การเงินลดลง 337.42 ล้านบาทจากปี 2556 หรือร้อยละ 12.14 
เนื่องจากบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จ�านวน 3,000 ล้านบาท ในช่วง
ปี 2557 จึงลดการใช้เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เนื่องจากหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า และเป็นการกู้ที่ไม่มีหลัก
ประกัน เช่นเดียวกันกับปี 2556 

• หุ้นกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดหุ้นกู้มีจ�านวน 5,505.95 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จ�านวน 1,994.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
56.82 โดยวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2558 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
บรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตักิารออกและเสนอ ขายหุน้กูช้นดิระบช่ืุอผูถ้อื
หรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
หุ ้นกู ้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,000  
ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
ในจ�านวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ หลายครั้งก็ได้ 
บริษัทจึงออกหุ้นกู้ จ�านวน 2 ครั้ง ในปี 2558

• ต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน

2558 2557 2556

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 1,280.54 1,596.81 954.16

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน -316.27 642.65  3.44  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การลดลงของตั๋วแลกเงินระยะสั้น
จ�านวน 316.27 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ ร้อยละ 19.81 เนื่องมา
จากในปีนี้บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จ�านวน 2,000 ล้านบาท เพื่อ
ช�าระคืนเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู ้ยืมระยะสั้นและเงินกู ้ยืมจาก
สถาบันการเงินทั้งจ�านวนและบางส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 การเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินระยะ
สั้นจ�านวน 642.65 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ ร้อยละ 67.35 
เนือ่งจากเป็นการกูเ้พ่ือน�ามาใช้ในการลงทนุก่อสร้างโครงการแนว
ราบและแนวสูงเพื่อรอง รับการรับรู้รายได้ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 
และในอนาคตแทนการกู้เงินธนาคาร อีกทั้งต๋ัวแลกเงินระสั้น มี
อัตราดอกเบีย้ทีถ่กูกว่าอัตราดอกเบีย้การกูย้มืธนาคารและเป็นการ
กู้ที่ไม่มีหลักประกัน 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จ�านวน 
3,090.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากการจากการเพิ่มขึ้น
ของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน  216.69 ล้านบาท  
และงดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2557

ณ สิน้ปี 2557 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทั จ�านวน 2,873.63 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2556  จากการเพ่ิมขึน้ของก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี จ�านวน 44.25 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก
การจ่ายเงินปันผลจ�านวน 29.39 ล้านบาท

• สภาพคล่อง

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน 508.59 1,818.6 1,225.6

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน -450.39 -3,545.95 -2,754.49

จ่ายภาษีเงินได้ -60.34 -23.95 -15.64

รวมกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน -2.14 -1,750.28 -1,544.58

กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานส่วนใหญ่ใช้ไปกบัโครงการอสงัหารมิทรพัย์การพฒันาในการเตรยีมตวัเพือ่สร้างรายได้หลงัจากทีส่ภาพ
การเมอืงอยูใ่นภาวะปกตแิล้ว ท�าให้บรษิทัมโีครงการพร้อมรบัรูร้ายได้ 536 ล้านบาท ส�าหรบัแนวราบและอกีกว่า 1,625 ล้านบาท ส�าหรบั
คอนโดมิเนียม
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2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากการลงทุน -3.57 -286.29 -230.82

กระแสเงินสดจากการลงทุนในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ คือส�านักงานใหญ่ และอลูมิเนียมฟอร์มที่ใช้
ในโครงการก่อสร้างทั้งแนวราบและแนวสูงที่สามารถใช้งานได้อีกเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี โดยซื้อเพิ่มเติมเฉพาะส่วนน้อยที่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทมีการเตรียมพร้อมในการลงทุนที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และอลูมิเนียมฟอร์มในปี 2556 และ 2557 
ค่อนข้างมาก ท�าให้ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดในการลงทุนเพียง 3.57 ล้านบาท

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 90.63 2,149.25 1,659.01

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิได้มาจากการออกหุน้กู ้2,000 ล้านบาท ส�าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร
นัน้การเบกิและช�าระคนืสทุธเิท่ากบัช�าระคนืประมาณ  816.1 ล้านบาท และช�าระวงเงนิตัว๋เงนิระยะสัน้และจ่ายต้นทนุทางการเงนิจ�านวน 
548.76 ล้านบาท และ 486.05 ล้านบาท ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินได้มาจากการออกหุ้นกู้และช�าระคืนหุ้นกู้สุทธิ จ�านวน 2,011.0  ล้านบาท 
ส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารนั้นการเบิกและช�าระคืนสุทธิเท่ากับช�าระคืนประมาณ  337.4 ล้านบาท โดยใช้วงเงินตั๋วเงินระยะ
สั้นมาแทนเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท  
ท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดังกล่าวจดัท�าข้ึนตามหลกั
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและ
ถือปฎิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูที่
ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี และด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่าง
มเีหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่
จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ 

งบการเงนิเฉพาะและงบการเงนิรวมของบรษิทัได้รบัการตรวจสอบ
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู ้ตรวจสอบบัญชี 
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้
สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู ้สอบบัญชีสามารถ 
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดย
ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่าง
มีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท  
อารียา พรอพเพอร์ตี้  จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

• อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 
2.44 เท่า โดยเพิม่ขึน้ 0.13 เท่า จากปี 2557 ส่วนในปี 2557 เท่ากบั  
2.31 เท่า ลดลงจาก 0.99 เท่า ในปี 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในระยะเวลาดังกล่าว เท่ากับ 0.09, 
0.13 เท่า และ 0.37 เท่า ตามล�าดับ 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ในระยะเวลาดังกล่าว เท่ากับ 15.91, 
10.45 เท่า และ 11.92 เท่า ตามล�าดับ

• อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่ส�าคัญ

การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.16 เท่า ซึง่
เท่ากบัในปี 2557 เพิม่ขึน้จาก 2.15 เท่า ในปี 2556 ทัง้นีก้ารเพิม่ดงั
กล่าวสอดคล้องกบัจ�านวนโครงการทีบ่รษิทัก�าลังพฒันาซึง่จะเหน็ได้
จากต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ณ 31 
ธนัวาคม 2558 บรษิทัมงีานทีย่งัไม่ส่งมอบจ�านวน 2,161 ล้านบาท 
จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2559 เป็นต้นไป อีกทั้ง บริษัทฯ มีสินค้า

คงเหลือรอขาย มูลค่า 9,770 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
จะท�าให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเริ่มลดลง 

ในการออกหุน้กูค้รัง้ที ่1/2556 ทีจ่ะครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 ที่จะครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 หุ้นกู้ครั้ง
ที่ 2/2557 ที่จะครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2560 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด,หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2558 ท่ีจะครบก�าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 และหุน้กูค้รัง้ที ่2/2558 ทีจ่ะครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ.2561 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด  
บริษัทจะต้องด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net 
Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 ตามงบการเงิน
รวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี ของผู้ออก
หุ้นกู้ ตามข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังคงด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 2.83 เท่า ซึ่งยังคงเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังคงด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 2.83 เท่า ซึ่งยังคงเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายวันชัย 
ตนัตกิลุ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรชีา บุณยกิดา ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และนายสมพล เทียนสุวรรณ ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
กฎหมาย และการบริหารองค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดง 
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับ
ผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่สอดคล้อง
กับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มกีารประชมุรวม 12 ครัง้ 
โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่าย
บัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อหารือผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
และให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ อย่างอิสระตามทีพ่งึจะเปน็สรุป
สาระส�าคัญ ได้ดังนี้

• สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2558 
โดยร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชี เห็นว่ารายงานทางการเงิน 
รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง มี
ความเหมาะสมเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ระบบบญัชแีละงบการเงนิมี
ความเช่ือถอืได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพยีงพอทัน
เวลา พร้อมท้ังให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้
เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

• สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่พยีงพอ ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระ
ส�าคัญ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในด้านของความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน ความ 
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบายบริษัทฯ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) • การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบปี 2558 ตามแผนงานท่ีได้รบั
อนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของ บรษัิทฯ รวมถงึให้มีการติดตามแก้ไขประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญตาม
รายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2559 ซึง่จดัท�าขึน้บนพ้ืนฐาน
ของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO-2013  

• ความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่า บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ�าปี 2558 เป็นผูไ้ม่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัฯ โดยไม่มกีารถอื
หุ้นและไม่มีการให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือจากงานสอบ
บัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม โดยเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี รวมทั้งมีความเข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างดี

(นายวันชัย ตันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

• การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็น
ธรุกจิปกตทิัว่ไป มกีารเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ  
ถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�าคัญ มีผลให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระ
ส�าคัญ มีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง ส�าหรับงบการเงิน
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดง
ถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การจัดท�างบ
การเงิน จัดท�าข้ึนอย่างถูกต้องตามที่ควรมีการเปิดเผยข้อมูล 
เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) (บริษัท) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
หรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�า
และการน�าเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ 
ควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหต ุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ัง 
การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุ
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดย 
ผู้สอบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4098

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

                     (บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  305,806,285  220,894,659  200,537,326  119,402,047 

เงินลงทุนชั่วคราว 6  81,841  80,662  81,841  80,662 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4, 7  35,092,209  28,352,433  176,436,375  88,827,995 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 8  10,930,649,249  9,841,676,168  9,114,263,675  8,570,951,368 

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 35  80,000,000  347,000,000  80,000,000  347,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -  -  1,428,087,824  803,321,871 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9  63,403,922  27,967,450  56,656,757  25,231,740 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  11,415,033,506  10,465,971,372  11,056,063,798  9,954,815,683 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 10, 35  193,929,945  292,097,980  193,929,945  287,260,445 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -  -  301,999,239  301,999,239 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12  535,231,422  510,202,461  495,634,422  491,688,605 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  411,241,517  400,013,508  376,373,038  361,934,761 

อาคารบนที่ดินเช่า 4,14  153,410,407  161,956,111  153,410,407  161,956,111 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  26,204,354  19,821,438  26,135,596  19,740,331 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16  13,641,225  7,977,888  5,779,198  4,561,687 

เงินมัดจ�าการเช่า 4  60,000,000  60,000,000  60,000,000  60,000,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  52,498,082  38,480,668  46,636,141  32,931,440 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,446,156,952  1,490,550,054  1,659,897,986  1,722,072,619 

รวมสินทรัพย์  12,861,190,458  11,956,521,426  12,715,961,784  11,676,888,302 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

                         (บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน 17 1,610,306,879 2,159,067,013 1,610,306,879 2,141,318,284

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4, 18 278,702,225 226,470,127 578,840,489 559,403,691

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 692,287,171 1,648,673,188 601,956,277 1,443,673,188

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 218,061,522 72,295,747

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึง
 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 111,493,133 - 111,493,133 -

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 1,509,346,663 - 1,509,346,663 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด
 ช�าระภายในหนึ่งปี 17 48,608,917 45,751,415 40,855,632 38,487,386

เงินประกันการก่อสร้างที่ถึงก�าหนดช�าระ 
 ภายในหนึ่งปี 4 208,359,495 127,593,911 160,860,985 94,650,537

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 166,023,562 198,733,163 164,947,562 197,917,563

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,330,057 1,261,381 372,711 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4, 19 49,263,148 120,598,811 13,723,739 85,977,634

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,675,721,250 4,528,149,009 5,010,765,592 4,633,724,030

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

                      (บาท)

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17  932,622,119  792,337,347  829,082,814  741,847,965 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น 17  -  111,493,133  -  111,493,133 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -  -  9,700,000  9,700,000 
หุ้นกู้ 17  3,996,595,924  3,511,000,000  3,996,595,924  3,511,000,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17  43,693,901  63,157,152  39,072,722  54,102,743 
เงินประกันสาธารณูปโภค  11,981,646  6,877,074  11,981,646  6,877,074 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20  18,103,529  15,909,256  6,204,676  5,447,307 
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 21  16,600,000  16,600,000  16,600,000  16,600,000 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  75,547,602  37,362,959  49,296,692  26,854,309 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5,095,144,721  4,554,736,921  4,958,534,474  4,483,922,531 

รวมหนี้สิน  9,770,865,971  9,082,885,930  9,969,300,066  9,117,646,561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22 
 ทุนจดทะเบียน  1,200,000,000  980,000,000  1,200,000,000  980,000,000 
    ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  980,000,000  980,000,000  980,000,000  980,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 23  669,209,894  669,209,894  669,209,894  669,209,894 
ก�าไรสะสม
 จัดสรรแล้ว
  ส�ารองตามกฎหมาย  23  66,653,600  57,253,600  66,653,600  57,253,600 
    ยังไม่ได้จัดสรร  1,374,460,993  1,167,172,002  1,030,798,224  852,778,247 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,090,324,487  2,873,635,496  2,746,661,718  2,559,241,741 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  12,861,190,458  11,956,521,426  12,715,961,784  11,676,888,302 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

                       (บาท)

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  5,398,024,485  2,437,564,050  4,093,546,245  1,810,376,350 

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุ
ก่อสร้าง  3,271,910  458,058  2,913,521  303,083 

ก�าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่า 
 ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12  (25,853,335)  62,616,135  (31,492,563)  62,616,135 

รายได้อื่น 25  52,401,458  58,714,222  55,630,307  45,966,679 

รวมรายได้  5,427,844,518  2,559,352,465  4,120,597,510  1,919,262,247 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  4,016,727,027  1,632,075,854  3,057,371,953  1,245,759,082 

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง  1,454,238  11,606,318  1,120,323  291,015 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 26  535,838,691  320,277,814  402,598,346  220,024,957 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4, 27  436,043,304  393,578,686  261,104,327  259,119,785 

ต้นทุนทางการเงิน 4, 30  166,346,064  145,049,155  165,177,262  140,672,065 

รวมค่าใช้จ่าย  5,156,409,324  2,502,587,827  3,887,372,211  1,865,866,904 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  271,435,194  56,764,638  233,225,299  53,395,343 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31  (54,746,203)  (15,498,262)  (45,805,322)  (11,639,828)

ก�าไรส�าหรับปี  216,688,991  41,266,376  187,419,977  41,755,515 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

                      (บาท)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
	 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ 
  พนักงาน 20  -  2,983,570  -  3,656,592 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิ
 จากภาษีเงินได้  -  2,983,570  -  3,656,592 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  216,688,991  44,249,946  187,419,977  45,412,107 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 32 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.22  0.04  0.19  0.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�าระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

ส�ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้า
  ส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผล 33  -  -  -  (29,398,200)  (29,398,200)

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  -  -  -  (29,398,200)  (29,398,200)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

    ก�าไร  -  -  -  41,266,376  41,266,376 

    ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -  -  -  2,983,570  2,983,570 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  44,249,946  44,249,946 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 23  -  -  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 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  980,000,000  669,209,894  57,253,600  1,167,172,002  2,873,635,496 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�าไร  -  -  -  216,688,991  216,688,991 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  216,688,991  216,688,991 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 23  -  -  9,400,000  (9,400,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  980,000,000  669,209,894  66,653,600  1,374,460,993  3,090,324,487 

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ช�าระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

ส�ารอง

ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
 เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น      

	 	 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผล 33  -  -  -  (29,398,200)  (29,398,200)

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  -  -  -  (29,398,200)  (29,398,200)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

  ก�าไร  -  -  -  41,755,515  41,755,515 

    ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -  -  -  3,656,592  3,656,592 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  45,412,107  45,412,107 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 23  -  -  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 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  980,000,000  669,209,894  57,253,600  852,778,247  2,559,241,741 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

   ก�าไร  -  -  -  187,419,977  187,419,977 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  187,419,977  187,419,977 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย 23  -  -  9,400,000  (9,400,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  980,000,000  669,209,894  66,653,600  1,030,798,224  2,746,661,718 
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งบกระแสเงินสด
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี  216,688,991  41,266,376  187,419,977  41,755,515 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  50,132,568  40,217,050  44,100,034  31,392,189 

(ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรม
 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  25,853,335  (62,616,135)  31,492,563  (62,616,135)

ต้นทุนทางการเงิน  166,346,064  145,049,155  165,177,262  140,672,065 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  -  7,920,913  -  4,219,149 

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว  (1,179)  (662)  (1,179)  (662)

(ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน  (166,423)  166,423  (166,423)  166,423 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  2,194,273  8,818,545  757,369  1,645,162 

รายได้อื่นจากการได้รับเงินลงทุนชั่วคราว
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  -  (80,000)  -  (80,000)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  54,746,203  15,498,262  45,805,322  11,639,828 

ดอกเบี้ยรับ  (7,216,785)  (9,988,077)  (6,881,432)  (9,210,036)

 508,577,047  186,251,850  467,703,493  159,583,498 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

 (บาท) 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (14,631,270)  16,308  (92,519,489)  (38,350,360)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา  (710,335,071)  (1,853,295,827)  (191,748,788)  (1,592,089,157)

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน  267,000,000  (347,000,000)  267,000,000  (347,000,000)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (27,608,387)  35,491,833  (26,577,316)  29,184,864 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (14,017,414)  (4,161,683)  (13,704,701)  (3,667,628)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  29,528,088  61,456,724  (2,385,047)  116,270,607 

เงินประกันการก่อสร้าง  80,765,584  42,574,273  66,210,448  47,302,998 

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้  (32,709,600)  71,031,806  (32,970,000)  71,437,803 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (71,335,663)  77,364,942  (72,253,895)  77,260,517 

เงินประกันสาธารณูปโภค  5,104,571  (683,986)  5,104,571  (683,986)

จ่ายช�าระหนี้สินจากคดีความ  -  (678,200)  -  (678,200)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  37,864,644  5,299,393  22,122,383  884,083 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  58,202,529  (1,726,332,567)  395,981,659  (1,480,544,961)

จ่ายภาษีเงินได้  (60,340,864)  (23,947,983)  (46,650,122)  (15,761,401)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (2,138,335)  (1,750,280,550)  349,331,537  (1,496,306,362)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย  7,280,192  10,074,187  6,944,840  9,146,628 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง)  98,168,035  (80,430,753)  93,330,500  (83,761,084)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  -  -  (624,765,953)  (450,121,871)

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (50,882,297)  (25,322,263)  (35,438,380)  (17,647,940)

ซื้ออุปกรณ์  (55,383,393)  (192,667,847)  (53,459,078)  (165,695,398)

ขายอุปกรณ์  -  7,638,679  -  3,936,915 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (2,755,331)  (5,579,309)  (2,723,231)  (5,579,309)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (3,572,794)  (286,287,306)  (616,111,302)  (709,722,059)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (486,054,590)  (407,500,680)  (465,710,883)  (382,027,415)
จ่ายเงินปันผล  -  (29,398,200)  -  (29,398,200)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

 การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (548,760,134)  936,388,415  (531,011,405)  1,059,437,137 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  2,193,662,998  1,355,137,018  1,836,711,198  1,333,265,009 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  -  145,765,775  (162,636,370)
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (3,009,764,243)  (1,692,561,652)  (2,591,193,260)  (1,559,537,255)
จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (53,403,863)  (23,811,869)  (41,588,968)  (19,782,074)
เงินสดรับจากหุ้นกู้  1,994,942,587  3,000,000,000  1,994,942,587  3,000,000,000 

ช�าระคืนหุ้นกู้  -  (989,000,000)  -  (989,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  90,622,755  2,149,253,032  347,915,044  2,250,320,832 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  84,911,626  112,685,176  81,135,279  44,292,411 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  220,894,659  108,209,483  119,402,047  75,109,636 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5  305,806,285  220,894,659  200,537,326  119,402,047 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนเงินมัดจ�าค่าที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,065,602,770  742,000,000  1,065,602,770  742,000,000 
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน  29,023,078  60,360,302  21,152,158  57,080,302 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าทางการเงิน  7,775,035  8,066,768  7,775,035  8,066,768 
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์  2,460,000  9,289,946  250,000  9,289,946 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย  -  -  -  999,700 
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ  208,203,478  289,893,920  208,203,478  268,528,696 
ก�าไรจากประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  2,983,570  -  3,656,592 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 เงินลงทุนชั่วคราว

7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

14 อาคารบนที่ดินเช่า

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

18 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ สารบัญ

20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

21 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

22 ทุนเรือนหุ้น

23 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส�ารอง

24 ส่วนงานด�าเนินงาน

25 รายได้อื่น

26 ค่าใช้จ่ายในการขาย

27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

30 ต้นทุนทางการเงิน

31 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

32 ก�าไรต่อหุ้น 

33 เงินปันผล

34 เครื่องมือทางการเงิน

35 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

36 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

37 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

38 การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้น�าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท�าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 
ได้จัดท�าขึ้นจากงบการเงินภาษาไทยและได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2547

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มเลาหพูนรังษี (ถือหุ้นร้อยละ 45.18) และกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ (ถือหุ้นร้อยละ 12.43) 

บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 11

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงิน 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 37

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า	

งบการเงนิน้ีจดัท�าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นรายการดงัต่อไปนีท้ีใ่ช้ทางเลอืกในการวดัมลูค่าในแต่ละ
รอบระยะเวลารายงาน 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 3 (ฒ)

(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน		

งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกลุเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทัง้หมดมี
การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)	 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ	

ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมตฐิาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรับประมาณการทางบัญชีจะ 
บันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�าคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุง 
จ�านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

หมายเหตุข้อ  16 และ 31 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุข้อ  12 การตีมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หมายเหตุข้อ  20 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุข้อ  21 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

หมายเหตุข้อ  34 การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม	

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมี 
ความรบัผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายตุธิรรมทีม่นียัส�าคัญ รวมถงึการวดัมลูค่ายตุธิรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิาร
สูงสุดทางด้านการเงิน 

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ หากมี 
การใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่
ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนนุข้อสรุปเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถงึการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้มูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

	ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

	ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก 
 ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

	ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ 

หากข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การ
วดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกนัตามล�าดับชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมของข้อมลูทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่
สุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้

	หมายเหตุข้อ  12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
	หมายเหตุข้อ  34  เครื่องมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกระยะเวลาที่รายงาน

(ก)	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) 

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�านาจเหนือกิจการน้ันท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงิน 
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลอืและรายการบญัชรีะหว่างกจิการในกลุม่ รวมถงึรายได้หรอืค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกดิขึน้จรงิซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�าไรท่ียัง 
ไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น        

(ข)	 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดย 
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�าไรขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ค)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงิน
ลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารซ่ึงจะต้องช�าระคนืเม่ือทวงถามถอืเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมจัดหาเงินใน
งบกระแสเงินสด

(ง)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า 
ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ)	 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ : วัสดุก่อสร้าง แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

ต้นทนุของสนิค้าค�านวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั ต้นทนุสนิค้าประกอบด้วยต้นทนุทีซ่ือ้ หรอืต้นทนุอืน่เพือ่ให้สนิค้าอยูใ่นสถาน
ที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสทุธท่ีิจะได้รบัเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด�าเนินธรุกจิปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นโดยประมาณในการขาย

(ฉ)	 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาคือโครงการที่ถืออสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อการขายใน 
การด�าเนินธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุนที่บวกด้วยสัดส่วนของก�าไรที่เหมาะสมหรือมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับโดยประมาณแล้วแต่ราคาใดต�่ากว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย

ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างการพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาส�าเร็จ

	(ช)	 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 

(ซ)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนได้แก่อสงัหารมิทรพัย์ท่ีถอืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้หรือทัง้สอง
อย่าง  ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการ
กู้ยืม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการ
จัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

(ฌ)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดัง
กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
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ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ 
ที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่าน้ันๆ ให้จัดประเภท 
เป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ 
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ลุม่บรษิทัจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการ
นัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถือ  ชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัจ�าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี  ต้นทุนท่ีเกดิขึน้ในการซ่อมบ�ารงุท่ีดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วน
ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

อาคาร 20 ปี

งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และดับเพลิง 15 ปี

งานระบบลิฟท์โดยสารและเครื่องปรับอากาศ 10 ปี

งานส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 และ 5 ปี

อาคารคลับเฮ้าส์ 20 ปี

อาคารชั่วคราว 5 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 และ 5 ปี

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 3 และ 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ)	 อาคารบนที่ดินเช่า	

 อาคารบนที่ดินเช่าตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ 20 ปี

(ฎ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนท่ีกลุม่บรษัิทซือ้มาและมีอายกุารใช้งานจ�ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการ
ด้อยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เมือ่ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต โดยรวมเป็นสนิทรัพย์ทีส่ามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การตัดจ�าหน่าย		

ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงซึง่โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรปูแบบทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิใน
อนาคตจากสนิทรพัย์นัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน โดยเริม่ตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 และ 10 ปี

วิธีการตัดจ�าหน่าย  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

(ฏ)	 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิ หมายถงึ มลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์หรอืมลูค่ายตุธิรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได ้
ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ 
จากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ 
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิอ่ืนๆ ทีเ่คยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถกูประเมนิ ณ ทกุวนัทีท่ีอ่อกรายงาน
ว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการ  ด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการ
ค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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(ฐ)	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมลูค่ายตุธิรรมหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีส้นิ ภายหลงัจากการบนัทกึหนีส้นิทีม่ภีาระ
ดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบก�าหนดไถ่ถอนจะบันทึก
ในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฑ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฒ)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน		

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงาน
ได้ท�างานให้กับกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

ภาระผกูพนัสทุธขิองกลุม่บรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ถกูค�านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจาก
การท�างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การค�านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้น้ันจัดท�าโดยนักคณติศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รบัอนุญาต โดยวธีิคดิลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยจะถูกรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิโดย
ใช้อตัราคดิลดท่ีใช้วดัมลูค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านงึถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ ในหนีส้นิผลประโยชน์
ทีก่�าหนดไว้สทุธซิึง่เปน็ผลมาจากการสมทบเงนิและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จา่ยสทุธแิละค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริการในอดีต หรือ ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัท รับรู้ก�าไรและขาดทุน
จากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	

ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่วนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกดิขึน้ก่อน เมือ่กลุม่บรษัิทไม่สามารถยกเลกิข้อเสนอการให้
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส�าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ หากกลุ่ม
บรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนมุานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท�างานให้ในอดตีและ
ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ณ)	 ประมาณการหนี้สิน	

ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมา 
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช�าระภาระหนี้สิน 
ดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อน 
ค�านึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน  

(ด)	 รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 

การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  
และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิค้าทีข่ายไปแล้วนัน้หรอืมคีวามไม่แน่นอนทีม่นียัส�าคัญในการได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการน้ัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่าง 
น่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 

รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจ�านวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจ�านวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอัน
เกดิจากการดดัแปลงงาน การเรยีกร้องค่าเสยีหาย หรอืการจ่ายเงนิเพือ่จงูใจหากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะก่อให้เกิดรายได้
และสามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเชือ่ถอื  เมือ่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสญัญาได้อย่างน่าเชือ่ถอื รายได้และต้นทนุ
ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้าง

ขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการส�ารวจงานที่ท�า เมื่อไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่าง 
น่าเชือ่ถอื รายได้ค่าก่อสร้างจะถกูรบัรูไ้ด้ไม่เกนิกว่าต้นทนุค่าก่อสร้างทีเ่กดิข้ึนและมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะได้รบัต้นทนุนัน้
คืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		

รายได้จากโครงการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์รบัรูเ้ม่ืองานก่อสร้างเสรจ็ตามสญัญาและมีการโอนกรรมสทิธิใ์ห้ผูซ้ือ้หลงัจากได้รับช�าระ
จากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว 

การลงทุน

รายได้จากการลงทนุประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ เงนิปันผลและดอกเบีย้รบัจากการลงทนุและเงนิ
ฝากธนาคาร

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกที่
เกดิขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ให้เกดิสญัญาเช่ารบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของค่าเช่าทัง้สิน้ตามสญัญา ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  
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ประกอบงบการเงิน
(ต)	 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และ 
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจาก 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า)

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา หรือการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง

(ถ)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม 
สัญญาเช่า จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า

การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือ
ไม่ โดยพจิารณาจากสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏบิตัติามข้อตกลงนัน้ขึน้อยูก่บัการใช้สนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
เจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

ณ วนัทีเ่ริม่ต้นข้อตกลงหรอืมกีารประเมนิข้อตกลงใหม่ กลุม่บรษัิทแยกค่าตอบแทนส�าหรบัสญัญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบ
อืน่โดยใช้มลูค่ายุตธิรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุม่บรษัิทสรปุว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดงักล่าว
ได้อย่างน่าเชือ่ถอื ให้รบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิในจ�านวนทีเ่ท่ากบัมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลงัจาก
นั้นจ�านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ�านวนที่จ่ายและต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริษัท

(ท)	 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการ 
ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุประจ�าปีทีต้่องเสยีภาษี 
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการ 
ในปีก่อนๆ 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิและ
จ�านวนทีใ่ช้เพือ่ความมุง่หมายทางภาษ ีภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรบัรูเ้มือ่เกดิจากผลแตกต่างช่ัวคราวต่อไปน้ี การรบัรูค่้า
ความนยิมในครัง้แรก การรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหนีส้นิในครัง้แรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกจิและรายการน้ันไม่มผีลกระทบต่อ
ก�าไรขาดทนุทางบญัชหีรอืทางภาษ ีและผลแตกต่างทีเ่กีย่วข้องกบัเงินลงทุนในบรษัิทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการ
ในอนาคตอันใกล้

การวดัมลูค่าของภาษเีงนิได้รอการตดับัญชต้ีองสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกดิจากลกัษณะวธิกีารทีก่ลุม่บรษิทัคาดว่าจะได้
รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้ง
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการ
ตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจ
จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับ
ความเพยีงพอของภาษเีงนิได้ค้างจ่ายทีม่อียู ่การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ในงวดทีเ่กดิ
การเปลี่ยนแปลง

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชสีามารถหกักลบได้เมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน�า
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหักกลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงนิได้นีป้ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่าย
ช�าระหนีส้นิและสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธหิรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัย์และจ่ายช�าระหนีส้นิในเวลาเดยีวกนั 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวน
เพยีงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

(ธ)	 ก�าไรต่อหุ้น	

กลุ่มบริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ  ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรของผู้ถือหุ้นสามัญของ
กลุ่มบริษัทด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี 

(น)	 รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของกลุม่บรษัิท (ผูมี้อ�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน) 
จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมี
อ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงนิและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั หรอืกลุม่บรษิทัอยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนัหรอือยูภ่ายใต้อทิธพิลอย่างมนียัส�าคญั
เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
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ความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

        ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท เดลี่ บาย อารียา จ�ากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เอ แอททิทูด จ�ากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เดอะ คัลเลอร์ส จ�ากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ดับบลิวโซล่าร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ดับบลิวเพาเวอร์ จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เทวา ละไม จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

กลุ่มเลาหพูนรังษีและกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ ไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ไทย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท / กลุ่มบริษัท

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ
ควบคมุกจิกรรมต่างๆ ของกจิการไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้นี้
รวมถงึกรรมการของกลุม่บรษิทั (ไม่ว่าจะท�าหน้าทีใ่นระดบับรหิาร
หรือไม่)

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา  

ต้นทุนทางการเงิน อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าเช่าที่ดิน อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

บริษัทย่อย

ต้นทุนทางการเงิน - - 461 461

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าที่ดิน 1,000 1,000 1,000 1,000

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

          (พันบาท)

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

บริษัทย่อย - - 157,089 71,154

เงินมัดจ�าการเช่า

เงินมัดจ�าการเช่าจ่ายผู้บริหาร 60,000 60,000 60,000 60,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

บริษัทย่อย - - 366,951 374,266

เจ้าหนี้ค่าหุ้น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

บริษัทย่อย - - - 1,000

เงินประกันการก่อสร้าง	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 5,012 4,926

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 1,843 1,382

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด - - 286,153 242,200

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด - - 202,500 202,500

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด - - 185,123 181,507

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด - - 28,813 -

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด - - 725,499 177,115

รวม - - 1,428,088 803,322

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นมีก�าหนดช�าระเมื่อทวงถามและไม่มีการคิดดอกเบี้ย
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

          (พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 803,322 353,200

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 917,266 465,622

เพิ่มขึ้น - - (292,500) (15,500)

ลดลง - - 1,428,088 803,322

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

          (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด - - 73,240 95

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด - - - 10,177

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด - - 89,701 62,024

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด - - 55,121 -

รวม - - 218,062 72,296

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นมีก�าหนดช�าระเมื่อทวงถามและไม่มีการคิดดอกเบี้ย

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

          (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 72,296 234,932

เพิ่มขึ้น - - 415,741 256,504

ลดลง - - (269,975) (419,140)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 218,062 72,296

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยข้างต้นมีก�าหนดช�าระเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมภายใน 
12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญประกอบด้วย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2558 2557

          (พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 46,949 45,043 24,149 24,343

ผลประโยชน์ระยะยาว 1,286 2,940 383 1,582

รวม 48,235 47,983 24,532 25,925

ตลอดเวลาทีผ่่านมากรรมการของกลุม่กจิการหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัซือ้อสงัหารมิทรพัย์จากกลุม่บรษิทั การซือ้เหล่านีม้รีะยะเวลา
และเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกค้า

เน่ืองจากข้อจ�ากัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 ในระหว่างปี 2546 ถึง 2555 บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
บางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 57.4 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	57.4	 
ล้านบาท)	 ให้แก่กรรมการท่านหนึ่งและบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพ่ือให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทตาม
สญัญาแต่งต้ังตวัแทนเข้าท�านติิกรรมเพือ่ถอืทีด่นิแทนบรษิทั ซึง่ข้อก�าหนดตามสญัญาดังกล่าว กรรมการและบรษิทัย่อยไม่สามารถ
ด�าเนนิการใดๆ บนทีดิ่นดังกล่าวได้ ทัง้นีก้รรมการและบรษิทัย่อยได้จดภาระจ�ายอมในทีดิ่นดังกล่าวทัง้หมดให้แก่โครงการของบริษทั
แล้วเพื่อด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร ซึ่งมียอดสะสม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 0.4 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	0.4	ล้านบาท) ให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยไม่มีผล
ตอบแทนเพยีงเพ่ือให้มชีือ่ถอืกรรมสทิธิแ์ทนบรษิทัย่อยดังกล่าว ทัง้นีบ้รษิทัย่อยดังกล่าวได้จดภาระจ�ายอมในทีด่นิดงักล่าวทัง้หมด
ให้แก่โครงการของบริษัทย่อยอีกแห่งดังกล่าวแล้วเพื่อด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บรษัิทท�าสญัญาเช่าเพือ่เช่าท่ีดินจากกรรมการของบรษัิทสองท่าน เพ่ือน�ามาก่อสร้างอาคารส�าหรบัใช้เป็นส�านกังานใหญ่ของบริษทั 
สัญญาเช่านี้มีระยะเวลา 10 ปี ผู้ให้เช่าจะให้บริษัทเช่าที่ดินต่อไปอีก 10 ปี โดยจะได้ตกลงค่าเช่ากันใหม่ในราคาตลาดหรือราคาที่
เหมาะสมต่อไป และหากบรษัิทประสงค์ท่ีจะเช่าท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี บรษัิทต้องแจ้งเป็นหนังสอืล่วงหน้าตามทีร่ะบุในบันทกึข้อตกลง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 9.3 ล้านบาท 
(31	ธันวาคม	2557:	10.3	ล้านบาท) บริษัทได้จ่ายเงินประกันการเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นจ�านวนเงิน 60 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าทรัพย์ที่เช่าจะไม่ถูกบังคับจ�านองจากสถาบันการเงินที่ผู้เช่าได้ขอสินเชื่อ เนื่องจากผู้ให้เช่าได้ยอมน�าทรัพย์ที่เช่าเข้าจดทะเบียน
จ�านองเป็นหลกัประกันปฏบัิตติามสญัญาขอสนิเชือ่เกีย่วกบัการก่อสร้างอาคารส�านกังานต่อสถาบนัการเงนิ เงนิประกนัดงักล่าวจะ
จ่ายคนืแก่ผูเ้ช่าเมือ่สญัญาเช่าทีด่นิสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2566 เมือ่ครบก�าหนดอายกุารเช่าหรอืครบก�าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีจะ
ได้มกีารต่ออายกุนัออกไปไม่ว่ากีค่ราวกต็าม หรอืสญัญาได้เลกิกนัโดยความผดิของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าจะต้องจัดการทรพัย์ท่ีเช่าให้กลบัคนื
สภาพเดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่สร้างบนทรัพย์ที่เช่า หากครบก�าหนดระยะเวลาแล้ว  
บริษัทไม่รื้อถอน บริษัทตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นส่วนควบของที่ดินและทรัพย์ที่เช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ผู้ให้เช่าทันทีโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ และหากผูใ้ห้เช่าไม่ประสงค์รบัสิง่ปลกูสร้างดงักล่าวไว้ ผูเ้ช่ายงัต้องรบัผดิชอบค่าเสยีหายต่างๆ 
เช่น ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง 

อื่นๆ

บรษิทัค�า้ประกนัหนีส้นิของบรษิทัย่อยทีม่ต่ีอธนาคารในประเทศบางแห่ง และบรษิทัย่อยค�า้ประกนัหนีส้นิของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ที่มีต่อธนาคารในประเทศ 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

          (พันบาท)

เงินสดในมือ 461 494 461 493

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 1,883 2,878 7,674 1,161

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 236,978 133,803 148,334 69,754

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 549 6,422 - 504

แคชเชียร์เช็คให้แก่ธนาคารเพื่อ

ช�าระเงินกู้ เงินฝากระหว่างทาง 44,419 70,623 35,734 44,135

เช็คระหว่างทาง 21,516 6,675 8,334 3,355

รวม 305,806 220,895 200,537 119,402

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท

6 เงินลงทุนชั่วคราว

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ราคาทุน ยุติธรรม ราคาทุน ยุติธรรม

          (พันบาท)

หน่วยลงทุน 82 82 80 81

เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนเพื่อค้าและเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท

7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 11,840 8,065 9,361 5,909
รวม 11,840 8,065 9,361 5,909
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,520) (3,423) (2,791) (1,694)
สุทธิ 7,320 4,642 6,570 4,215
ลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 157,089 71,154
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 31,726 27,664 16,731 17,413
รวม 31,726 27,664 173,820 88,567
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,954) (3,954) (3,954) (3,954)
สุทธิ 27,772 23,710 169,866 84,613

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 35,092 28,352 176,436 88,828

งบการเงินรวม
2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 1,097 - 1,097 -

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
เกินก�าหนดช�าระ:

   น้อยกว่า 3 เดือน 1,600 714 1,227 697
   3 - 6 เดือน 1,253 606 1,178 606
   6 - 12 เดือน 2,273 1,512 2,263 1,476

   มากกว่า 12 เดือน 6,714 5,233 4,693 3,130
11,840 8,065 9,361 5,909

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,520) (3,423) (2,791) (1,694)

สุทธิ 7,320 4,642 6,570 4,215

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 27,772 13,710 169,866 84,613

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 35,092 28,352 176,436 88,828
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท

8 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

             งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ที่ดินและค่าพัฒนาโครงการเพื่อขาย 17,621,730 15,691,916 14,376,436 13,330,761

บ้านตัวอย่าง 202,100 142,388 180,832 130,121

งานระหว่างก่อสร้าง 11,648,631 9,178,917 9,543,194 7,659,603

วัสดุก่อสร้าง 594 3,363 581 3,363

รวม 29,473,055 25,016,584 24,101,043 21,123,848

ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขาย (18,542,406) (15,174,908) (14,986,779) (12,552,897)

สุทธิ 10,930,649 9,841,676 9,114,264 8,570,951

ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
 การพัฒนาระหว่างปี 319,332 289,894 307,527 268,529

อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม	(ร้อยละต่อปี) 4.60 - 8.50 5.75 - 8.50 4.60 - 8.50 5.75 - 8.50

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่ออื่นจากสถาบันการเงิน

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 34,237 5,741 33,511 4,821

เงินมัดจ�า 14,700 15,507 14,263 15,287

เงินทดรองจ่าย 7,860 4,619 6,773 4,061

อื่นๆ 6,606 2,100 2,110 1,063

รวม 63,403 27,967 56,657 25,232

10 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าไปเป็นหลักประกันธนาคาร

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับส�าหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ ทุนช�าระแล้ว ราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ

ประเภทธุรกิจ 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด บริการหลังการขาย 
 ด้านอสังหาริมทรัพย์

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

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

บริษัท อารียา 
  แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 และบริหารนิติบุคคล
 อาคารชุด

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

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

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

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - -

บริษัท อารียา คอนวิเนียน 
 สโตร์ จ�ากัด

ค้าปลีก 99.97 99.97 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - -

รวม 302,000 302,000 302,000 302,000 - - 302,000 302,000 - -

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 มีมติอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อารียา คอนวิเนียน 
สโตร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ 
วันที่ 24 กันยายน 2557

บริษัทย่อยทั้งหมดด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทย่อยไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 510,202 422,264 491,689 411,425

เพิ่มขึ้น 50,882 25,322 35,438 17,648

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (25,853) 62,616 (31,493) 62,616

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 535,231 510,202 495,634 491,689
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยศูนย์สรรพสินค้าโดยจัดแบ่งพื้นที่ส�าหรับให้เช่าและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจาก 
รายได้ (Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

บรษิทัและบรษิทัย่อยได้จดจ�านองอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุข้างต้นเพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืและสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

ล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 

มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุถกูประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิอสิระจากภายนอก ซึง่มคีณุสมบตัใินวชิาชพี
ท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ ่มบริษัทจ�านวน 535.2 ล้านบาท ถูกจัดล�าดับชั้นการวัด 
มูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น�ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมระดับ	3	

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส�าหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 489,650 - 489,650 -

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 8,013 489,650 (31,584) 486,650

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 497,663 489,650 458,066 486,650

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญ	

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัทแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า
ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกต

ได้ที่มีนัยส�าคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ี
ไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส�าคัญ

และการวัดมูลค่ายุติธรรม

การคิดลดกระแสเงินสด รูปแบบการประเมินมูลค่าพิจารณาถึง

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ด้จากทรพัย์สนิ โดยค�านงึ

ถงึการเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าทีค่าดไว้ ระยะเวลาทีเ่ลกิเช่า อตัรา

การครอบครอง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการเช่า เช่น ระยะ

เวลาที่ให้เช่าฟรี และการยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้เช่า กระแส

เงินสดสุทธิท่ีคาดไว้จะถูกคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับค่า 

ความเสีย่งแล้ว การประมาณอตัราคดิลดได้พจิารณาถงึคณุภาพ

ของอาคารและสถานที่ตั้ง (ต�าแหน่งที่ดีที่สุด หรือ รองลงมา) 

คุณภาพเครดิตของผู้เช่าและระยะเวลาการเช่า 

 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า

 ในตลาดที่ประมาณการไว้ 

 (5%)

 อัตราการครอบครอง 

 (60 - 65%)

 อัตราคิดลดที่ปรับค่า

 ความเสี่ยงแล้ว (10%)

 มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้

จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก

 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าใน

 ตลาดที่ประมาณการไว้สูงขึ้น 

 (ลดลง)

 อัตราการครอบครองเพิ่มขึ้น

 (ลดลง) 

 อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ยง

 แล้วต�่าลง (สูงขึ้น)

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ
งานระบบ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อาคาร
คลับเฮ้าส์
และอาคาร
ชั่วคราว

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

เครื่องจักร
และเครื่องมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 32,112 37,636 - 43,961 64,944 95,896 78,355 28,560 381,464

เพิ่มขึ้น 14,007 37 - 10,159 20,008 120,562 17,479 55,467 237,719

จ�าหน่าย - - - - - (3,143) - - (3,143)

โอนเข้า (ออก) - 7,359 - - 32,768 - - (40,127) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558 46,119 45,032 - 54,120 117,720 213,315 95,834 43,900 616,040

เพิ่มขึ้น 21,139 - - 436 6,516 31,973 14,103 19,344 93,511

จ�าหน่าย - - - - - (8,155) (4,837) - (12,992)

โอนเข้า (ออก) - 1,792 2,727 - 16,260 13,002 - (33,781) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 67,258 46,824 2,727 54,556 140,496 250,135 105,100 29,463 696,559

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 627 - 27,061 37,298 43,527 55,540 - 164,053

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,633 - 1,610 10,434 28,921 11,237 - 54,835

จ�าหน่าย - - - - - (2,861) - - (2,861)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558 - 3,260 - 28,671 47,732 69,587 66,777 - 216,027

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 3,730 320 1,942 17,163 40,720 11,764 - 75,639

จ�าหน่าย - - - - - (1,770) (4,579) - (6,349)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 6,990 320 30,613 64,895 108,537 73,962 - 285,317
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งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ
งานระบบ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อาคาร
คลับเฮ้าส์
และอาคาร
ชั่วคราว

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้

ส�านักงาน

เคร่ืองจักร
และเคร่ืองมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 32,112 37,009 - 16,900 2,601 46,650 1,478 28,560 165,310

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 25,047 5,719 21,335 - 52,101

32,112 37,009 - 16,900 27,646 52,369 22,815 28,560 217,411

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 46,119 41,772 - 25,449 61,678 76,493 1,321 43,900 296,732

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 8,310 67,235 27,736 - 103,281

46,119 41,772 - 25,449 69,988 143,728 29,057 43,900 400,013

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 67,258 39,834 2,407 23,945 71,835 84,397 3,061 29,463 322,200

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 3,765 57,198 28,079 - 89,042

67,258 39,834 2,407 23,943 75,601 141,598 31,138 29,463 411,242

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์  ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคง
ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนเงิน 133.95 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	99.3	ล้านบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ
งานระบบ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อาคาร
คลับเฮ้าส์
และอาคาร
ชั่วคราว

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้

ส�านักงาน

เคร่ืองจักร
และเคร่ืองมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 32,112 37,636 - 43,961 56,954 38,230 54,398 28,560 291,851

เพิ่มขึ้น 14,007 37 - 10,159 19,303 105,630 14,199 55,467 218,802

จ�าหน่าย - - - - - (4,690) - - (4,690)

โอนเข้า (ออก) - 7,359 - - 32,768 - - (40,127) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558 46,119 45,032 - 54,120 109,025 139,170 68,597 43,900 505,963

เพิ่มขึ้น 21,139 - - 436 6,257 19,976 14,103 19,344 81,255

จ�าหน่าย - - - - - (8,155) (4,837) - (12,992)

โอนเข้า (ออก) - 1,792 2,727 - 16,260    13,002 - (33,781) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 67,258 46,824 2,727 54,556 131,542 163,993 77,863 29,463 574,226

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ
งานระบบ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อาคาร
คลับเฮ้าส์
และอาคาร
ชั่วคราว

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

เครื่องจักร
และเครื่องมือ

ก่อสร้าง ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

(พันบาท)

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 627 - 27,061 32,289 5,249 38,913 - 104,139

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,633 - 1,610 9,242 20,155 6,720 - 40,360

จ�าหน่าย - - - - - (471) - - (471)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558 - 3,260 - 28,671 41,531 24,933 45,633 - 144,028

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 3,730 320 1,942 16,080 29,716 8,386 - 60,174

จ�าหน่าย - - - - - (1,770) (4,579) - (6,349)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 6,990 320 30,613 57,611 52,879 49,440 - 197,853

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 37,009 - 16,900 - 32,981 1,478 28,560 149,040

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 24,665 - 14,007 - 38,672

32,112 37,009 - 16,900 24,665 32,981 15,485 28,560 187,712

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 46,119 41,772 - 25,449 59,349 52,965 1,320 43,900 270,874

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 8,145 61,272 21,644 - 91,061

46,119 41,772 - 25,449 67,494 114,237 22,964 43,900 361,935

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 67,258 39,384 2,407 23,944 70,178 59,540 511 29,462 292,684

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 3,753 51,574 27,912 - 83,239

67,258 39,834 2,407 23,943 73,931 111,114 28,423 29,463 376,373

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยัง 
คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนเงิน 93.9 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	74.2	ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2557 บริษัทบันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอาคารจ�านวน 1.7 ล้านบาท 
โดยค�านวณอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 5.87

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินในการจัดหารถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดลง
จนถงึปี 2563 ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาเชา่ดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขบางประการในสญัญา บรษิัทได้
ค�้าประกันสัญญาเช่าการเงินส�าหรับเครื่องจักรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
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ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

บันทึกใน

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 38,200 20,394 28,723 14,626

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 37,439 34,441 31,451 25,734

รวม 75,639 54,835 60,174 40,360

14 อาคารบนท่ีดินเช่า 

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 161,588

เพิ่มขึ้น 9,326

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 170,914

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 170,914

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,758

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 7,200

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 8,958

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 8,546

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 17,504

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 159,830

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 161,956

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 153,410

บริษัทได้จดจ�านองอาคารส�านักงานเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

15 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 18,570 17,683

เพิ่มขึ้น 13,647 13,646

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 32,217 31,329

เพิ่มขึ้น 10,530 10,498

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 42,747 41,827

ค่าตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9,513 8,760

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,883 2,829

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม  2558 12,396 11,589

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 4,147 4,103

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 16,543 15,692

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9,057 8,923

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 19,821 19,740

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 26,204 26,135

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ หนี้สิน

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 13,641 7,978 - -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หนี้สิน

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 5,779 4,562 - -
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

งบการเงินรวม 

ณ วันที่  

1 มกราคม 2558
ก�าไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 31)

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,475 219 3,694

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 11,896 (3,864) 8,032

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,182 439 3,621

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 3,320 - 3,320

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 1,252 3,672 4,924

ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (12,523) 5,170 (7,353)

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (2,487) (2,553) (5,040)

ส�ารองโบนัส - 2,546 2,546

อื่นๆ (137) 34 (103)

รวม 7,978 5,663 13,641

งบการเงินรวม 

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
(หมายเหตุ 31)

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2557

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,880 (405) - 3,475

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 8,212 3,684 - 11,896

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,182 1,746 (746) 3,182

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 3,456 (136) - 3,320

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 1,252 - 1,252

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - (12,523) - (12,523)

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

อื่นๆ - (137) - (137)

รวม 17,730 (9,006) (746) 7,978

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2558

บันทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายได้ใน 

ก�าไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 31)

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,129 219 3,348

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 11,837 (3,845) 7,992

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,089 152 1,241

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 3,320 - 3,320

ขาดทุน (ก�าไร) ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 334 (334) -

ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (12,523) 6,299 (6,224)

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (2,487) (2,488) (4,975)

ส�ารองโบนัส - 1,172 1,172

อื่นๆ (137) 42 (95)

รวม 4,562 1,217 5,779

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน (หมายเหตุ 31)

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2557

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,535 (406) - 3,129

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 8,179 3,658 - 11,837

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,674 329 (914) 1,089

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 3,456 (136) - 3,320

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 334 - 334

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - (12,523) - (12,523)

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

อื่นๆ - (137) - (137)

รวม 16,844 (11,368) (914) 4,562
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ยอดขาดทุนยกไป 60,933 58,145 - -

รวม 60,933 58,145 - -

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2561 - 2563 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้าง 
แน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว  

17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย

(ก) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR, ดอกเบี้ยเงินฝาก
 บวกจ�านวนคงที่

MOR, ดอกเบี้ยเงินฝาก
 บวกจ�านวนคงที่

19,765 52,253 19,765 44,488

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR - จ�านวนคงที่ MLR - จ�านวนคงที่ 310,000 510,000 310,000 510,000

ตั๋วแลกเงิน อัตราผลตอบแทน
 ของพันธบัตรรัฐบาล +
 ส่วนชดเชยความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทน
 ของพันธบัตรรัฐบาล + 

ส่วนชดเชยความเสี่ยง

1,284,721 1,616,500 1,284,721 1,606,500

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (4,179) (19,686) (4,179) (19,670)

ตั๋วแลกเงิน - สุทธิ 1,280,542 1,596,814 1,280,542 1,586,830

รวม 1,610,307 2,159,067 1,610,307 2,141,318

วงเงนิเบกิเงนิบญัชแีละเงนิกูยื้มระยะสัน้ค�า้ประกนัโดยการวางเงนิฝากออมทรพัย์ เงนิฝากประจ�า และการจ�านองทีด่นิของโครงการ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือเพื่อใช้ในการน�าเข้ากับธนาคารในประเทศเป็นจ�านวน 32.3 
ล้านบาท และ 2.3 ล้านบาท ตามล�าดับ	(31	ธันวาคม	2557:	45.7	ล้านบาท	และ	10.6	ล้านบาท	ตามล�าดับ)	

(ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 692,287 1,100,673 601,956 1,100,673

ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน - 548,000 - 343,000

692,287 1,648,673 601,956 1,443,673

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 932,622 792,337 829,083 741,848

รวม 1,624,909 2,441,010 1,431,039 2,185,521

เงินกู้ยืมระยะยาวสรุปได้ดังนี้

บริษัท
กลุ่มที่ 1 จ�านวน 261 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	682	ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ตกลง 

ช�าระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการโอนและบริษัทช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดแล้วภายใน 
ปี 2559

กลุ่มที่ 2 จ�านวน 409 ล้านบาท	 (31	ธันวาคม	2557:	138	ล้านบาท)	คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ตกลง 
ช�าระคนืเงนิต้นในอตัราร้อยละของมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ทีม่กีารโอน และช�าระคนืเป็นงวด และต้องจ่ายช�าระคืนเงนิต้น
ทั้งหมดภายปี 2564

กลุ่มที่ 3 จ�านวน 120 ล้านบาท (31	 ธันวาคม	 2557:	 405	 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา SPRL ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ 
ตกลงช�าระคืนเงนิต้นในอัตราร้อยละของมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ทีม่กีารโอนและต้องช�าระคนืเงนิต้นทัง้หมดภายในปี 2560

กลุ่มที่ 4 จ�านวน 326 ล้านบาท (31	 ธันวาคม	2557:	 75	ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวกหรือลบจ�านวนคงที่ และ 
มีก�าหนดให้ช�าระแล้วเสร็จภายในปี 2564

กลุ่มที่ 5 จ�านวน 162 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	497	ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ตกลง 
ช�าระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2560

กลุ่มที่ 6 จ�านวน 153 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	389	ล้านบาท)	คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ตกลง 
ช�าระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2560

บริษัทย่อย

กลุ่มท่ี 1 ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 205 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ตกลง 
ช�าระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2560 
ซึ่งบริษัทย่อยช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดแล้วภายในปี 2558

กลุ่มที่ 2 จ�านวน 92 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	ไม่มี)	คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ตกลงช�าระคืนเงินต้น
ในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2564
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กลุ่มที่ 3 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 50 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราก�าไรมาตรฐาน (SPRL) ลบจ�านวน
คงที่ และผู้กู้ตกลงช�าระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมด
ภายในปี 2560 ซึ่งบริษัทย่อยช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดแล้วภายปี 2558

กลุ่มที่ 4 จ�านวน 102 ล้านบาท (31	ธันวาคม	2557:	ไม่มี)	คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบจ�านวนคงที่ และผู้กู้ตกลงช�าระคืนเงิน
ต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2562

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของแต่ละโครงการ อาคารส�านักงาน และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และบางส่วนค�้าประกันโดยบริษัทย่อย กรรมการของบริษัทบางท่าน และการจดจ�านองที่ดินของ
กรรมการบริษัทบางท่าน

สัญญาเงินกู้ก�าหนดให้มีการช�าระคืนเป็นสัดส่วนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้ขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิให้กับลูกค้า 

ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาเงนิกูย้มืข้างต้น บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อก�าหนดบางประการ เช่น การด�ารง
อัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 4,584.7 
ล้านบาท และ 4,330.5 ล้านบาท ตามล�าดับ (31	ธันวาคม	2557:	7,111.3	ล้านบาท	และ	6,551.9	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

(ค) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

บรษิทัได้รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่เป็นเงนิรวม 111 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า 
และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

(ง) หุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีดังนี้

หุ้นกู้ จ�านวน
มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหน่วย มูลค่ารวม
วันออก

ตราสารหน้ี
อายุของ

ตราสารหน้ี วันครบก�าหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย

(พันหน่วย) (บาท) (ล้านบาท) (ปี) (ร้อยละต่อปี)

ส่วนที่หมุนเวียน

อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลบวก

ส่วนต่างชดเชย
ความเสี่ยง

1 511 1,000 511 12 เมษายน 2556 3 12 เมษายน 2559

2 1,000 1,000 1,000 2 เมษายน 2558 1.5 5 ตุลาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (2)

1,509

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

3 1,500 1,000 1,500 11 เมษายน 2557 3 11 เมษายน 2560

4 1,500 1,000 1,500 31 ตุลาคม 2557 3 31 ตุลาคม 2560
หรือไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด

5 1,000 1,000 1,000 22 ตุลาคม 2558 2 ปี 11 เดือน  
28 วัน

19 ตุลาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (3)

3,997

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุ
ชือ่ผูถ้อืหรอืไม่ระบชุือ่ มหีรอืไม่มหีลกัประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้้อยสทิธหิรอืไม่ด้อยสทิธ ิเป็นวงเงนิรวมไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท ซึ่งออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ�านวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายครั้งก็ได้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 บริษัทออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 1,500 ล้านบาท (จ�านวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) 
เป็นหู้นกุ้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีก�าหนดช�าระคืนภายใน 3 ปี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 1,500 ล้านบาท (จ�านวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็น
หูน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัและไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และมกี�าหนดช�าระคนืภายใน 3 ปี ทัง้นีบ้รษิทัฯสามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

(จ) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม 

2558 2557

มูลค่าอนาคตของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคตของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย

(พันบาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 53,400 (4,791) 48,609 51,993 (6,242) 45,751

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี
    แต่ไม่เกินห้าปี 46,906 (3,212) 43,694 67,557 (4,400) 63,157

รวม 100,306 (8,003) 92,303 119,550 (10,642) 108,908

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

มูลค่าอนาคตของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคตของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต�่า

ที่ต้องจ่าย

(พันบาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 45,090 (4,234) 40,856 43,927 (5,440) 38,487

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี
    แต่ไม่เกินห้าปี 42,054 (2,981) 39,073 58,050 (3,947) 54,103

รวม 87,144 (7,215) 79,929 101,977 (9,387) 92,590

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ซึ่งใช้ในการด�าเนินงานของ
กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิก
ไม่ได้
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หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท

18 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่น

               งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 366,951 374,266

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 278,702 226,470 211,889 185,138

รวม 278,702 226,470 578,840 559,404

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท

19 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

        งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ภาษีขายตั้งพัก 35,728 34,636 3,075 1,796

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 9,851 8,608 7,259 6,946

เงินรับล่วงหน้าค่าปลูกสร้างบ้าน 3,377 3,377 3,377 3,377

เงินมัดจ�ารับค่าที่ดิน - 73,719 - 73,719

อื่นๆ 307 259 13 140

รวม 49,263 120,599 13,724 85,978

20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 18,104 15,909 6,204 5,447

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 18,104 15,909 6,204 5,447

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะยาว 2,195 8,818 757 1,645

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรจากการประมาณตามหลัก

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

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 15,909 10,820 5,447 8,373

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,489 8,387 515 1,216
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 706 431 242 429

2,195 8,818 757 1,645

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (3,729) - (4,571)

- (3,729) - (4,571)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 18,104 15,909 6,204 5,447

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.06 4.06 4.06 4.06

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 7.22 7.22 7.22 7.22

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน (ขึน้อยูก่บัอายขุองพนกังาน) 0-42.00 0-42.00 0-42.00 0-42.00

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะและอัตราการทุพพลภาพในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็น 32 ปี (31 ธันวาคม 2557: 27 ปี) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลีย่นแปลงในแต่ละข้อสมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้อย่างสมเหตุ
สมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงิน 
ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (389) 406 (148) 157

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) 461 (445) 166 (158)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (1,062) 1,160 (382) 436
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แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

21 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินจากคดีความส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 16,600 17,278

จ่ายช�าระระหว่างปี - (678)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 16,600 16,600

22 ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น

2558 2557

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 1 980,000 980,000 980,000 980,000

ออกหุ้นใหม่ 1 220,000 220,000 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 1,200,000 1,200,000 980,000 980,000

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 1 980,000 980,000 980,000 980,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 980,000 980,000 980,000 980,000

การออกหุ้นสามัญ

เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 980 ล้านบาท เป็น 1,200 
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน 220 ล้านหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

23 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส�ารอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ 
จดทะเบยีนไว้ บรษิทัต้องน�าค่าหุน้ส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทนุส�ารอง (“ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น”) ส่วนเกนิมลูค่าหุ้นน้ีจะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผล 
ไม่ได้

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24 ส่วนงานด�าเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน 
ได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงานของ 
ส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
ด�าเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตร์เดยีว คอื ประเทศไทย บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุ
จากด�าเนนิงานซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรัพย์รวมในงบการเงนิ 
ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมมูลค่า 535 ล้านบาท  
และ 495 ล้านบาท ตามล�าดับ (31 ธันวาคม 2557: 510 ล้านบาท และ 492 ล้านบาท ตามล�าดับ) ในปัจจุบันผู้บริหารพิจารณาว่า 
ส่วนงานดังกล่าวไม่ใช่ส่วนงานด�าเนินงานหลักของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ
กิจการ

25 รายได้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

รายได้อื่นจากการยกเลิกสัญญา 17,136 15,993 30,949 12,618

รายได้ค่าเช่าและบริการศูนย์การค้า 14,955 21,138 14,706 21,138

ค่าบริหารโครงการ 9,939 8,813 - -

ดอกเบี้ยรับ 7,217 9,988 6,881 9,210

อื่นๆ 3,154 2,782 3,094 3,001

รวม 52,401 58,714 55,630 45,967
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26 ค่าใช้จ่ายในการขาย
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ภาษธีรุกิจเฉพาะและค่าธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 214,867 94,028 167,263 70,205

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 188,184 141,457 150,752 85,276

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 35,351 27,906 18,061 19,653

อื่นๆ 97,437 56,887 66,522 44,891

รวม 535,839 320,278 402,598 220,025

27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 230,781 192,688 95,351 111,667

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 50,132 40,217 44,100 31,392

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 23,674 16,961 21,581 15,873

ค่ารักษาความปลอดภัย 15,327 12,475 14,050 11,425

ค่าสาธารณูปโภค 13,740 13,690 12,676 12,844

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 13,303 13,425 5,853 6,849

ค่าซ่อมแซม 6,147 3,531 5,165 2,611

อื่นๆ 82,939 100,592 62,328 66,459

รวม 436,043 393,579 261,104 259,120

28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรง 177,518 184,109 66,760 100,279

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 10,323 8,613 4,622 5,227

อื่นๆ 78,291 35,504 42,029 24,214

รวม 266,132 228,226 113,411 129,720

กลุม่บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานของกลุม่บรษิทับนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชกิ
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ 
ในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 266,132 228,226 113,411 129,720

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 50,132 40,217 44,100 31,392

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 188,184 141,457 150,752 85,276

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 214,867 94,028 167,263 70,205

30 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทย่อย 4 - - 461 461

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 484,174 435,230 471,020 409,311

รวมดอกเบี้ยจ่าย 484,174 435,230 471,481 409,772

ต้นทุนทางการเงินอื่น 1,720 1,413 1,439 1,129

485,894 436,643 472,920 410,901

หัก	จ�านวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์
 ที่เข้าเงื่อนไข

- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ 
 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 8 (319,332) (289,894) (307,527) (268,529)

- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์
 เพื่อการลงทุน 12 (216) - (216) -

- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย ์
 ระหว่างก่อสร้าง 13 - (1,700) - (1,700)

(319,548) (291,594) (307,743) (270,229)

สุทธิ 166,346 145,049 165,177 140,672
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31 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ส�าหรับงวดปัจจุบัน 60,409 6,221 47,022 -

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต�่าไป - 271 - 271

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 16 (5,663) 9,006 (1,217) 11,369

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 54,746 15,498 45,805 11,640

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัย 16 - 746 - 914

กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม

2558 2557

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม 271,435 56,765

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.0 54,287 20.0 11,353

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต�่าไป - 271

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 17,917 4,316

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (21,827)  (49)

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11,629 5,796

อื่นๆ (7,260) (6,189)

รวม 20.2 54,746 27.3 15,498

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม 233,225 53,395

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.0 46,645 20.0 10,679

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต�่าไป - 271

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 15,841 3,947

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (15,708) (49)

อื่นๆ (973) (3,208)

รวม 19.6 45,805 21.8 11,640

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิภิบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา
ร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

กลุม่บรษิทัใช้อตัราภาษเีงนิได้ร้อยละ 20 ในการวดัมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 ตามค�าชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555 

32 ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วในระหว่างปี โดยแสดงการค�านวณดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

 (พันบาท / พันหุ้น)

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
 (ขั้นพื้นฐาน) 216,689 41,266 187,420 41,756

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 980,000 980,000 980,000 980,000

ก�าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.22 0.04 0.19 0.04

33 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 29.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2557 ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2558
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34 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการด�าเนนิธรุกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู ่สัญญา กลุ ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการท่ีเป็น 
ตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ 
ความเสีย่งให้เป็นทีย่อมรบัได้ โดยพจิารณาระหว่างต้นทนุท่ีเกดิจากความเสีย่งและต้นทุนของการจัดการความเสีย่ง ฝ่ายบรหิารได้
มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ
การควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน		

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทุนให้มัน่คงเพือ่รกัษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อ
ให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม อีกทั้งยังก�ากับ
ดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท  ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงต�่าที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
เนื่องจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ได้รับดอกเบี้ยเป็นอัตราตลาด 

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อบริการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 36 (440) 36 (281)

รวม 36 (440) 36 (281)

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหน้ีแก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบ
ก�าหนด

ฝ่ายบรหิารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสนิเชือ่เพือ่ควบคมุความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ โดยการวเิคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส�าคัญ 
ความเสีย่งสงูสดุทางด้านสนิเชือ่แสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดลุ อย่างไรกต็ามเน่ืองจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง	

กลุม่บรษัิทมีการควบคุมความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดับของเงนิสดและรายการเทยีบเท่า เงนิสดให้เพยีงพอ
ต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

สินทรัพย์ที่บันทึกมูลค่ายุติธรรม 

ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 497,663 497,663

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หมุนเวียน

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (1,515,920) - (1,509,346)

ไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ - (4,019,035) - (3,996,595)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

สินทรัพย์ที่บันทึกมูลค่ายุติธรรม 

ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 458,066 458,066

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หมุนเวียน

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (1,515,920) - (1,509,346)

ไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ - (4,019,035) - (3,996,595)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

สินทรัพย์ที่บันทึกมูลค่ายุติธรรม 

ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 489,650 489,650

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ - (3,532,984) - (3,511,000)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

สินทรัพย์ที่บันทึกมูลค่ายุติธรรม 

ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 489,650 489,650

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ - (3,532,984) - (3,511,000)

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	

ตารางข้างต้นวเิคราะห์การวดัมลูค่ายตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ประจ�าส�าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมลูค่ายตุธิรรมเหล่านีถ้กูจัดประเภท
อยู่ในระดับที่ต่างกันของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้

 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน ซ่ึง 
กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจาก 
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

เพือ่การเปิดเผยข้อมลูกลุม่บรษิทัพจิารณามลูค่ายุตธิรรมระดบั 2 ส�าหรบัหุน้กูโ้ดยค�านวณจากการใช้ราคาซือ้ขายล่าสดุของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) 

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลกลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ โดยการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบันรวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไข
ของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อน
ถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของการเงินและปัจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจาก 
ส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจาก ส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด

35 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน ดังนี้

(ก) ในปี 2556 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและในปี 2558 บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาในราคา 1,708 
ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินจ�านวน 35 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2557: 226 ล้านบาท) และมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วจ�านวน 1,619 ล้านบาท	 (31	ธันวาคม	2557:	1,290 
ล้านบาท)

(ข) ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 140 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินจ�านวน 20 ล้านบาท 

(ค) ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 บรษิทัได้เข้าท�าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิในราคา 105 ล้านบาท เพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินจ�านวน 25 ล้านบาท 

(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเก่ียวกับโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ�านวน 1,064.71 ล้านบาท

(จ) ในปี 2554 บริษัทท�าสัญญาร่วมพัฒนาพื้นที่กับสมาคมแห่งหนึ่งโดยมีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว 

(ฉ) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

 (พันบาท)

ภายในหนึ่งปี 1,379 1,779 1,379 1,779

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,510 32 4,510 32

รวม 5,889 1,811 5,889 1,811

(ช) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนังสือค�้าประกันโดยธนาคารเป็นจ�านวนเงินรวม 676.7 ล้านบาทและ 
574.4 ล้านบาทตามล�าดับ (31 ธันวาคม 2557 : 590.1 ล้านบาท และ 546.9 ล้านบาทตามล�าดับ)

36 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท
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37 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่หลายฉบบัได้มกีารประกาศและยงัไม่มผีลบงัคบัใช้และไม่ได้น�ามาใช้ใน
การจดัท�างบการเงนินี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรงุใหม่เหล่าน้ีอาจเกีย่วข้องกบัการด�าเนินงานของกลุม่บรษัิท และ
ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในปีดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะ
น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละ
ข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจ 
เกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)  ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 
 (ปรับปรุง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
 (ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่เหล่านี ้ซึง่คาดว่าไม่มผีลกระทบทีม่สีาระส�าคัญต่องบการเงนิในงวดทีถื่อ
ปฏิบัติ 

38 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�าเสนองบการเงินปี 2558  
มีดังนี้

2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด
ประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 561,970 (161,956) 400,014 523,891 (161,956) 361,935

อาคารบนที่ดินเช่า - 161,956 161,956 - 161,956 161,956

- -

การจัดประเภทรายการใหม่นี้เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า 


