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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) เชื่อเสมอว่า คุณภาพชีวิตที่ดี 

ไม่ได้เป็นเพียงการหาคำาตอบให้กับวิถีชีวิต หรือการพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัย 

แต่หมายรวมถึงการยกระดับจิตใจของผู้คนที่อยู่อาศัยด้วย หากการใช้ชีวิตนั้น

ขาดสุนทรียะก็เปรียบเสมือนสูญเสียความหมายท่ีแท้จริงของการมีชีวิต อารียาฯ 

จึงไม่ได้สร้างเพียงที่อยู่อาศัย แต่เราออกแบบสังคมชีวิต รวมถึงความเป็นอยู่ 

เพื่อเป้าหมายที่ทำาให้บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียะ โดยใช ้

 4 แนวคิดหลักที่ถือเป็นโครงสร้างและเป็นหัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และบริการในทุกโครงการ

Aesthetic of Living
สุนทรียะของการใช้ชีวิต



บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ผสานความคิด

ด้านงานออกแบบที่แตกต่างให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างสรรค์เป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบรับกับวิถี

ความต้องการอย่างแท้จริง โดยให้ความสำาคัญกับคุณภาพใน

ทุกรายละเอียด ท้ังกับโครงการใหม่ อาทิ โครงการ Chalermnit 

Art de Maison ท่ีนำาความเรียบหรูสไตล์ญ่ีปุ่นมาใส่รายละเอียด

อย่างมีศิลปะ และ โครงการ The AVA Residence ที่สร้าง

สถาปัตยกรรมอันเรียบหรูที่ Main Entrance ด้วยไอเดียการ 

ทับซ้อนของเหล่ียมมุมแบบ Origami Sculpture Art สอดรับกับ 

Privilege Clubhouse เพ่ือมอบความผ่อนคลายจากธรรมชาติ 

บำาบัดโดยรอบ นอกจากการดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทางรสนิยมแล้ว 

ยังต้องช่วยกระตุ้นไอเดียของผู้อาศัยได้ด้วย เราจึงปรับฟังก์ช่ัน

ให้พวกเขาได้ออกแบบชีวิตด้วยการตกแต่งบ้านแบบเป็นตัวของ

ตัวเอง อาทิ ห้องอเนกประสงค์ ที่สามารถปรับเป็นห้องทำางาน 

หรือห้อง Entertainment นอกจากนี้อารียาฯ ใส่ใจในเรื่องของ

คุณภาพโครงสร้างและวัสดุที่นำามาใช้โครงการ The Colors 

โดยนำาระบบเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ Aluminium 

Formwork System มาใช้เพื่อลดปัญหาการรั่วซึมในบ้าน  

อารียาฯ คำานึงถึงการเป็นผู้นำาในการใช้ระบบจอดรถอัจฉริยะ 

(Mechanical Parking) โดยนำาระบบจอดรถของบริษัท IHI 

Asia Pacific (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาของประเทศ

ญี่ปุ่นเข้ามาใช้เป็นรายแรก จึงมั่นใจได้ในการบริการ 

หลังการขายที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากลของประเทศญี่ปุ่น

1. Aesthetic Design & Premium Quality
 งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นพร้อมกับคุณภาพ



2. Sustainable Happiness
 ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อารียาฯ นำาแนวคิดการสร้างความสุขในสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนทั้งหมด 6 สุข คือ 

1. สุขคนสร้าง 

อารียาฯ เชื่อว่าถ้าคนงานมีชีวิตที่ดี มีความสุขกาย สบายใจ 

มีรายได้ที่มั่นคง ก็จะมีกำาลังใจในการทำางาน และงานที่ได้จะมี

คุณภาพ เราจึงมีกรอบความคิดในการดูแล “คนสร้างบ้าน” 

ของเราให้มีความสุขแบบครอบคลุม นอกจากเรื่องการจ่าย

ค่าจ้างที่เป็นธรรม ตรงเวลา พร้อมมีการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างชาติอย่างเป็นระบบ อารียาฯ ยังดูแลความเป็นอยู่ของคนงาน 

ให้ถูกสุขลักษณะ มีที่พักที่ได้มาตรฐาน มีการฝึกอบรมพัฒนา 

ฝีมือแรงงานท่ีครอบคลุมคนงานทุกประเภท นอกจากน้ัน อารียาฯ 

ยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงาน เปิดศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเด็กในสถานท่ีก่อสร้าง “Child 

Friendly Space”  ซึ่งในปี 2560 เรามีศูนย์การเรียนรู้ฯ 6 ศูนย์ 

มีเด็กมาเข้าเรียน 149 คน โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะการ

เรียนรู้ การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมเสริมวินัยและสุขอนามัย 

สำาหรับก้าวต่อไป อารียาฯ จะพัฒนาการดำาเนินการของศูนย์

การเรียนรู้ฯ ที่ไทรน้อยและรังสิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุง

และปันพื้นที่ส่วนหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างเสริมรายได้ 

โดยส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

2. สุขเจ้าบ้าน 

อารียาฯ ดูแลพนักงานทุกคนที่เปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านให้มี

สวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางาน เพื่อสร้างจิตสำานึก

รักองค์กร และมีความผูกพันต่อองค์กร 

 

3. สุขลูกบ้าน 

เราดูแลความสุขของลูกบ้านอย่างดีที่สุด ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา

เป็นครอบครัวเดียวกับอารียาฯ เพื่อให้ลูกบ้านมีความสุขกับ

การอยู่อาศัยในโครงการ ทั้งภายในบ้านที่ออกแบบให้มีฟังก์ชั่น

ตอบรับการใช้ชีวิต และในบริเวณโครงการที่เราทำาสิ่งแวดล้อม

ให้มีพื้นที่ใช้ชีวิตที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เพื่อความสุขของ

ลูกบ้านทุกคน

4. สุขเพื่อนบ้าน 

อารียาฯ ดูแลความสุขให้กับผู้รับเหมารวมถึงคู่ค้าวัสดุก่อสร้าง

ทุกคน ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนบ้านของเรา โดยอารียาฯ จะดูแล

เรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุด

 

5. สุขสิ่งแวดล้อม 

อารียาฯ ดูแลเร่ืองส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด ต้ังแต่การใช้พลังงาน

ทางเลือก การใช้ทรัพยากรน้ำาอย่างคุ้มค่า รวมท้ังการลดการใช้

พลังงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

6. สุขสังคม 

อารียาฯ ดูแลสังคมและชุมชนใกล้เคียงโครงการเป็นอย่างดี 

ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากภายนอก 

เพราะอารียาฯ เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในสังคม 

เป็นจุดเริ่มต้นของการมีความสุขแบบยั่งยืน



Water Treatment System: 

พัฒนาระบบบำาบัดน้ำาเสีย 

คือการดูแลคุณภาพของน้ำาเสียโดยองค์รวมอย่างเหมาะสม 

โดยการจัดทำาระบบระบายน้ำาใหม่ทั้งโครงการ เพื่อนำาน้ำาเสีย

จากทุกบ้านมาผ่านการบำาบัด แล้วนำากลับมาใช้ในพื้นที ่

ส่วนกลาง เช่น นำาน้ำามารดต้นไม้

Solar Cell: 

พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

โซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถแปลงพลังงานแสง

หรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า มาใช้สร้างแสงส่องสว่างใน

โครงการและพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

Bicycle Lane: 

พัฒนาลู่วิ่งให้ได้มาตรฐาน

อารียาฯ เน้นการออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางให้เกิดการใช้ประโยชน์

สูงสุดสำาหรับการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของลูกบ้าน อาทิ 

การมีลู่วิ่ง มีเลนจักรยาน

ปลูกผัก ปลูกรัก: 

พัฒนาการสร้างระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย 

อารียาฯ จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นแปลงปลูกผักและผลไม้

ที่ดีต่อสุขภาพและบรรยากาศภายในหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้

ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และสร้างการมีส่วนร่วมใน

สังคมเพื่อสร้างให้เป็นสังคมที่มีมิตรไมตรี

Waste Project: 

พัฒนาการจัดการขยะ 

อารียาฯ จัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อง่ายต่อการนำาไป

ใช้ประโยชน์ต่อ โดยมีการจัดการขยะรีไซเคิลและขยะเปียกอย่าง

เป็นระบบ เป้าหมายคือช่วยลดปริมาณขยะและช่วยลดปัญหา

ขยะเน่าเสีย ซึ่งดีต่อภาพรวมโครงการและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้กับสังคม

โดยปี 2560 อารียาฯ มุ่งไปท่ีการสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 2 สุข คือ “สุขคนสร้าง” และ “สุขลูกบ้าน” โดยเรามุ่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 

สำาหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง “Child Friendly Space” ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำาให้ “สุขคนสร้าง” มีความยั่งยืน เช่นเดียวกับ “สุขลูกบ้าน” 

อารียาฯ มุ่งเน้นการทำาสิ่งแวดล้อมในโครงการให้ที่ดีที่สุด  เพราะเราเชื่อว่าถ้าลูกบ้านได้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเป็น 

การสร้าง “สุขลูกบ้าน” ท่ีไปพร้อมกับ “สุขส่ิงแวดล้อม” ท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง อารียาฯ จึงนำา 5 นวัตกรรมสร้างความสุขท่ีเห็นเป็นรูปธรรม 

มาพัฒนาใช้ในโครงการอย่างเต็มรูปแบบเป็นเจ้าแรก 



อารียาฯ นำาเทคโนโลยีมาใช้ในโครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิต

ที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น อาทิ การใช้ระบบ VDO Call 

ในการติดต่อกับเจ้าของบ้านแบบ Real Time ในโครงการ 

The AVA Residence เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย รวมถึง

การนำานวัตกรรมบริการอื่นๆ อาทิ AREEYA Family 

Application สำาหรับลูกบ้าน เพื่ออำานวยความสะดวกด้าน

บริการหลังการขาย นอกจากน้ีทางอารียาฯ ได้วาง Road Map 

ของแอปพลิเคชันนี้ไว้ 2 ปี โดยในปี 2561 จะพัฒนาเป็น 

AREEYA Family Application Version 2 ซึ่งแอปพลิเคชัน

ใหม่นี้ลูกบ้านสามารถถ่ายภาพจุดที่มีปัญหา อัพโหลดเพื่อ

แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เลือกวันเวลาที่สะดวกในการเข้าซ่อมแซม 

และรอรับ Confirmation จากช่างที่จะมาซ่อม โดยลูกบ้าน

จะทราบชื่อและหน้าตาของช่างที่รับผิดชอบเรื่องนี้ทันที จึงเป็น

สิทธิพิเศษเฉพาะสำาหรับลูกบ้าน ที่อารียาฯ ไม่หยุดพัฒนาเพื่อ

ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่อย่างแท้จริง 

อารียาฯ ผนึกกำาลังทุกส่วนงานในการดูแลลูกบ้านทุกโครงการ 

ตั้งแต่การเข้ามาเที่ยวชมโครงการ การเข้ามาอยู่อาศัย จนถึง

การให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มี

หัวใจบริการที่ใส่ใจในการแก้ปัญหา และมีความรู้ความชำานาญ

ในการแก้ไขอย่างถูกจุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกบ้าน

ทุกคน นอกจากนี้ อารียาฯ ยังคำานึงถึงคุณภาพการให้บริการ

โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ เช่น 

กล้องติดหมวก Foreman ระบบ GPS ตรวจสอบได้แบบ Real 

Time แผนบริหารจัดการมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย

ในโครงการฯ อาทิ การตรวจสอบระบบความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน

ด้วยกล้องวงจรปิดภายในตู้ยามและรอบหมู่บ้าน และคอย

ติดตามผลอย่างเป็นข้ันตอน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบทุกข้ันตอน

ให้แน่ใจว่าทางอารียาฯ จะส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ให้กับลูกบ้าน 

3. Innovative Living 
 นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ 
 ทุกรูปแบบ

4. Best in Class 
 After-Sales Service 
 การเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและ 
 หลังการขายอย่างเต็มความสามารถ



อารียาฯ ยังส่งต่อความสุขให้กับสมาชิกของอารียาด้วยการ

มอบบัตร Areeya&You ให้กับลูกบ้านสำาหรับรับสิทธิพิเศษ

ในธุรกิจไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่อารียาฯ เลือกเฟ้นมาอย่างดี เพื่อ

ความสุขที่เริ่มต้นที่บ้านจะไม่สิ้นสุดอยู่แค่เพียงในบ้าน แต่จะ

ส่งต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในวิถีชีวิตทุกวัน

กิจกรรมที่สร้างสรรค์พิเศษให้ลูกบ้านได้มีส่วนในการสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพบปะ สังสรรค์ และ

แบ่งปันช่วงเวลาความสุขต่อไป

Customer 
Relationship 
Management

ไลฟส์ไตล์ความสุข 

จะไม่จบอยู่แค่ที่บ้าน



Crystal Cookie Workshop 
@ Dandelion Cafe 

Areeya Blooming in Feb 
@ Patom Organic Living



Areeya Kids On Ice 
@ Subzero Ice Skate Mega Bangna

Areeya Dinosaur Adventure 
@ Dinosaur Planet



In Our Eternal Memory 
@ Daydream Believer
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Message From Chairman

ในปี 2560 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีบริษัทฯ พยายามที่จะสร้างการเติบโตท่ีย่ังยืนด้วยแผนระยะยาว ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ โดยในปี 2561 น้ีบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทาง

หลังในการทำาธุรกิจท่ีย่ังยืน โดยกำาหนดคุณลักษณะของบ้านอารียาฯ ให้ชัดเจนขึ้นและตอบสนอง

นโยบายการเติบโตท่ีย่ังยืน 4 ประการคือ 1. Aesthetic Design & Premium Quality งานออกแบบที่

เป็นเอกลักษณ์เด่นท่ีมาพร้อมคุณภาพ เพื่อสร้างความเป็นตัวตนของอารียาฯ และสร้างแรงบันดาลใจ

ให้ลูกค้า 2. Sustainable Happiness ความสุขและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เป็นความต่อเน่ืองท่ีอารียาฯ

ได้ทำามาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว 3. Innovative Living นวัตกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบเพ่ือ

ให้เกิดความสอดคล้องกับนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย และ 4. Best in Class After-Sales  

Services การเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านต้ังแต่เริ่มการขายและหลังการขาย เพ่ือให้ลูกบ้านได้มีความเป็นอยู ่

ที่ดีในระยะยาว

โดยท่ีการพฒันาแกนหลักท้ัง 4 ในปี 2560 น้ีบรษิทัมียอดขายเพิม่ขึน้มากกว่าร้อยละ 20 และยอดรบัรูร้ายได้ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 7 ท้ังน้ียงัมีคอนโดมเินียมท่ีสามารถขายได้เกอืบปิดโครงการด้วยเช่นกัน บรษัิทฯ มีกำาไรสทุธิ 

98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 165 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทฯ เปล่ียนแปลงแกนหลักของ

บ้านอารยีา รวมท้ังการขายคอนโดมิเนียมท่ีประสบความสำาเรจ็และจะรบัรูร้ายได้ในอนาคต ณ ส้ินปี 2561 

บริษัทมี Backlog คอนโดมิเนียมรอส่งมอบให้ลูกค้า ประมาณ 2,305 ล้านบาท ในขณะท่ีโครงการแนว

ราบก็ยังรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและขยายตัวต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ในช่วงเวลาของปี 2560 เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะเติบโตของอารียาฯ เช่นเดียว

กับปี 2557 ท่ีบริษัทฯเตรียมความพร้อมของตัวเองการการก้าวขึ้นจากรายได้ 2,000 ล้านบาทมาเป็น 

4,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่าการสร้างรากฐานท่ีม่ันคงและต่อเน่ืองในจังหวะเวลาที่เหมาะ

สมจะทำาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้เป็นลำาดับ ดังจะเป็นได้จากจำานวนโครงการต่างๆ ณ ส้ินปี 2560 

ท่ีมีจำานวนรวมท้ังส้ิน 62 โครงการ โดยเป็นโครงการแนวราบจำานวน 50 โครงการมูลค่ารวม 25,859 

ล้านบาท และแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมอีก 10 โครงการ มีมูลค่ารวม 16,986 ล้านบาท ท้ังน้ีจะมีโครงการ

ที่อยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะเปิดในปี 2561 อีก 14 โครงการ มีมูลค่ารวมประมาณ 20,260 ล้านบาท
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ความสำาเร็จท่ีเกิดขึ้นและกำาลังจะเกิดขึ้นน้ี เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เติบโตไป

พร้อมๆ กับบรษัิทฯ อย่างต่อเน่ืองและม่ันคง ความสำาเรจ็ต่างๆท่ีเกิดขึน้น้ีคงจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ หากไม่ได้

รับการสนับสนุนอันดีจากทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ดังนั้น ผมในนามของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี 

จำากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ถอืหุ้น ลูกค้าทุกท่าน ผู้สนบัสนุนทางการเงนิ พนัธมติรทางการค้า 

และผู้ร่วมงานทุกท่าน ท่ีได้สนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ทำาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตมา

เป็นลำาดับ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะดำาเนินงานโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน โดยปฏิบัติ

ตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการสร้างสรรค์แนวทางหลักท้ัง 4 ด้านเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการท่ีหลากหลายและเปล่ียนแปลงของลูกค้าสืบไป และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน

อย่างดีในปีต่อๆ ไป

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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Audit Committee Report

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

โดยมี นายวันชัย ตันติกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

และ นายสมพล เทียนสุวรรณ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กฎหมาย และ

การบริหารองค์กร ได้ปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 13 คร้ัง โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อหารือ

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะ

ในวาระต่างๆ อย่างอิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2560 โดยร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เห็นว่า

รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ 

โปร่งใส เช่ือถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความเช่ือถือได้ 

มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอทันเวลา พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหา

ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

• สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุม

ภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบประเด็น

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในด้านของความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน 

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ

• การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบปี 2560 

ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงให้มีการติดตามแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำาคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำาปี 2561 ซึ่งจัดทำาขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุม

ภายในตามแนวทาง COSO-2013  
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• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2560 เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยไม่มีการถือหุ้นและไม่มีการให้บริการอื่น

แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี รวมทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ อย่างดี

• การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติท่ัวไป มีการเปิดเผยรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล

และเป็นอิสระ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ 

มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำาคัญ มีระบบบริหารความเส่ียง

อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง สำาหรับงบการเงินรอบปีบัญชีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การจัดทำา

งบการเงิน จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวันชัย ตันติกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ



Organization Chart

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

สายงานการตลาดและการขาย 

คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.) 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายการตลาดและการขาย

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารงานหลังการขายแนวสูง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ฝ่ายจัดซ้ือ

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและจัดตั้งมาตรฐานโครงการ

ฝ่ายประเมินราคา

สายงานก่อสร้าง

คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำานักกรรมการฯ

และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ



ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน

สายงานบัญชีและการเงิน

คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานอำานวยการ

คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี (รก.)

กรรมการบริหาร

สำานักเลขานุการ ฝ่ายสื่อสารการตลาด

และภาพลักษณ์องค์กร

ฝ่ายตกแต่งภายใน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อความย่ังยืน

ฝ่ายประสานงานราชการ

ฝ่ายบริการลูกบ้าน

ฝ่ายบริการหลังการขายแนวราบ



Board of Directors

1
นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2
นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์

กรรมการ

3
นายทัน เทียนสุวรรณ

กรรมการ

4
นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

กรรมการ

5
นายวันชัย ตันติกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6
นายปรีชา บุญยกิดา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7
นายสมพล เทียนสุวรรณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

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

ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา เซอร์วิส
• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์
• กรรมการผู้จัดการ บจก. คูลสเปซ
• กรรมการผู้จัดการ บจก. วันอัพ 
• กรรมการผู้จัดการ บจก. ไวต์ลิฟวิง 
• กรรมการผู้จัดการ บจก. ชิลล์สเปซ
• กรรมการผู้จัดการ บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตี ้
 (เดิมชื่อ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์)
• ที่ปรึกษา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
• กรรมการ บจก. เดลี่ บาย อารียา
• กรรมการ บจก. เอ แอททิทูด
• กรรมการ บจก. แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท์
• กรรมการ บจก. เดอะ คัลเลอร์ส

ประสบการณ์
• ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. NKG

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
• ร้อยละ 32.7

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 3 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 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 ฮอลพิทอลลิตี ้
 (เดิมชื่อ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์)
• กรรมการ บจก. แซฟ888
• กรรมการ บจก. เดลี่ บาย อารียา

ประสบการณ์
• กรรมการบริหาร บจก. ริเวอร์ ไซด์ การ์เด้น
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก. มิตรภาพการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
• ร้อยละ 2.0 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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นายทัน เทียนสุวรรณ 
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 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. เลค การ์เด้น

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
• (ไม่มี) 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



24

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเศรษฐมิติ 
 และการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 1  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
 การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำาหรับผู้บริหาร  
 ระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ 1

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 ฮอลพิทอลลิตี ้
 (เดิมชื่อ บจก. อารียา คอนวิเนียน สโตร์)
• กรรมการ บจก. ดับบลิวโซล่าร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
• กรรมการ บจก. ดับบลิวเพาเวอร์ 
• กรรมการ บจก. เทวาละไม 

ประสบการณ์
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
• ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
• คณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้จัดการบริษัท เลค การ์เด้น 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเอเชีย จำากัด
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
• ร้อยละ 12.4  

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม 
• คณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



25

นายวันชัย ตันติกุล 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
• กรรมการ บจก. ไดโช (ประเทศไทย)
• กรรมการ บจก. คณิต อัญชัญ

ประสบการณ์
• กรรมการ บจก. เทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
• (ไม่มี)
 
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
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นายปรีชา บุณยกิดา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
• ที่ปรึกษากรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร อพาร์ทเม้นท์
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร ปิโตรเลี่ยม

ประสบการณ์
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ดิก อิท อัพ เอ็กซ์ปอร์ต
• กรรมการ บจก. คอนโดทาวน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
• (ไม่มี) 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
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นายสมพล เทียนสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• เนติบัณฑิตไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
• ที่ปรึกษามูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำารวจนครบาล
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เครือ เชส เอ็นเตอร์ ไพร์ส (สยาม)  
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จำากัด
• ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายคุณธรรมทนายความ    
• คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการตั้งนิคมอุตสาหกรรมและ 
 การใช้พลังงานถ่านหิน สภาผู้แทนราษฎร  
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการไฟฟ้าและท่าเรือ สภาผู้แทนราษฎร   
• กรรมการ บริษัท วันอัพ จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
• (ไม่มี) 

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
• คณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง



Consultants Profile
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ดร.ทนง พิทยะ
ที่ปรึกษา

การศึกษา
• ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
 ประเทศสหรัฐเมริกา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด(มหาชน) 
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท แอดไวส์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำากัด
• ที่ปรึกษา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
• (ไม่มี)
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ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ที่ปรึกษา

การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์-  
 มหาวิทยาลัย
• 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 มติชน จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ 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 การบินไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
•  (ไม่มี)
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นายวิเชียร ชวลิต
ที่ปรึกษา

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ที่ปรึกษา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์
• นายอำาเภอคำาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
• นายอำาเภอพนัสนิคม จังหวดชลบุรี
• นายอำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
• ผู้อำานวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
• ผู้อำานวยการสำานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา 
 (ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ กยน.)
 (เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
 จัดการทรัพยากรนา)
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
• (ไม่มี) 
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นายจุมพลภัทร์ พูลทรัพย์
ที่ปรึกษา

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท  สาขาการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน 
 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
• (ไม่มี)



Company's
Project
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The AVA Residence
The Finest Reflection of Finest Living

สุขุมวิท 77

บ้านเดี่ยวที่ยกระดับชีวิตด้วยฟังก์ชันที่เหนือกว่า เริ่ม 34 – 80 ล้าน
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Areeya Metro
Live Positively, Live Modern

เกษตร – นวมินทร์

บ้านเดี่ยวบนพื้นที่ความสุข 182-269 ตร.ม.
เริ่ม 12.9  ล้าน

Areeya Como
Blissfully Design

วงแหวนฯ – ราชพฤกษ์
วงแหวนฯ – รามอินทรา
ลาดกระบัง – สุวรรณภูมิ

บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น บนพื้นที่ความสุข 
141 – 258 ตร.ม. เริ่ม 3.39 ล้าน
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Areeya Brigg
Accent of Life

รังสิต - วงแหวนฯ 
รังสิต – คลอง 4
บางนา – วงแหวนฯ

โฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์น 3 ช้ัน 
บนพ้ืนท่ีความสุข 172 – 174 ตร.ม. เริ่ม 3.79 ล้าน



37

The Village / 
The Village 
Cottage
Happy Colonial Living

รังสิต – วงแหวนฯ
หทัยราษฎร์ – วงแหวนฯ
เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา – ก.ม. 10
กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์
แจ้งวัฒนะ – ติวานนท์
บางนา – วงแหวนฯ

บ้านเดี่ยวและวิลเลจทาวน์ สไตล ์
American Cottage 2 ชั้น บนพื้นที่ความสุข 
132 - 161 ตร.ม. เริ่ม 2.79 ล้าน

The Colors
New Shade of Life

รังสิต – วงแหวนฯ
บางนา – วงแหวนฯ 2
กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์
วงแหวนฯ – ราชพฤกษ์
รังสิต – คลอง4
วงแหวนฯ – รามอินทรา 2
บางนา – วงแหวนฯ

สมาร์ททาวน์โฮมพร้อมระบบ Intelligent 
สุดล้ำา 3 – 4 ห้องนอน บนพื้นที่ความสุข 
92 – 120 ตร.ม. เริ่ม 1.75 ล้าน*
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A Space I.D.
Be “More” You

อโศก – รัชดา

คอนโดมิเนียม 30 ชั้น พร้อมนวัตกรรมจอดรถ
อัตโนมัติ บนพื้นที่ความสุข 33 - 72.10 ตร.ม. 
เริ่ม 3.89 ล้าน*
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A Space Mega
The Complete Lifestyle Hub

เมกาบางนา

คอนโดมิเนียม 35 ชั้น ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ของคนยุคใหม่ บนพื้นที่ความสุข
28.52 – 62.55 ตร.ม. เริ่ม 1.59 ล้าน*

A Space ME 
The Complete Living Space with  
Lifestyle Neighborhood

สุขุมวิท 77
บางนา
รัตนาธิเบศร์

คอนโดมิเนียมในบรรยากาศเงียบสงบ 
บนพื้นที่ความสุข 25 – 35.24 ตร.ม. เริ่ม 1.49 ล้าน*
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Chalermnit 
Art De Maison
The novel perspectives of luxurious 
Japanese-inspired residence

สุขุมวิท 53

คอนโดมิเนียมหรูสไตล์ญี่ปุ่น 8 ชั้น 
บนพื้นที่ความสุข 36.4 – 103.75 ตร.ม. เริ่ม 10 ล้าน*
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Pickadaily 
Bangkok
สุขุมวิท 77

คอมมูนิตี้มอลล์กลิ่นอาย English Old 
Town ที่ดีไซน์ด้วยแรงบันดาลใจจาก
สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกแห่งประเทศ
อังกฤษและมหานครลอนดอน

Areeya 
Lifestyle Club
เกษตร-นวมินทร์

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

หรือ “อารียา”) ทะเบียนเลขท่ี 0107546000431 มีช่ือย่อ 

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า  

“A” บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย

โครงการต่างๆ ดำาเนินการภายใต้ช่ือ “อารียา” ในปี 2546 

บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นเปน็บรษิทัมหาชน และบรษัิทฯ ไดน้ำาหุน้

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในปี 

2547 โดยในปัจจุบันบริษัทได้ดำาเนินการพัฒนา

โครงการพักอาศัยครบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสอดรับ

การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และเพ่ือรองรับความ

ต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขันของบริษัท และบริษัทยังคงเล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ในการพัฒนาโครงการพักอาศัยท่ีมีความครบวงจร จึงได้

เริ่มมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือ 

คอมมิวนิต้ีมอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรม 

เพื่อเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการ

โครงการที่มีความครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจ

โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. โครงการบ้านเด่ียว โดยบรษิทัฯ จะขายทีด่นิเปล่าซึง่เป็น

กรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินใน

โครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โดย

ในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 12 โครงการ

  อารียา บุษบา

  อารียา สวนา 3

  อารียา เมทโทร เกษตร

  อารียา โคโม่ บางนา 

  เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

  เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์

  อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ

  อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา

  อารียา ดอนเมือง สรงประภา

  อารียา โคโม่ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

  อารียา โคโม่ วงแหวน–ราชพฤกษ์

  ดิ เอวา เรสซิเดนซ์
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2. โครงการทาวน์เฮ้าส์ บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี

ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด

แบบ 2 
ชั้น

 อารียา แอทโฮม
 เดอะ คัลเลอร์ส แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา
 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา กม.10
 เดอะ วิลเลจ บางนา 
 เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.8
 เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.10
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต-ลำาลูกกา
 เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1
 เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์
 เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-รามอินทรา
 เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา
 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา-วงแหวนฯ
 เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-ราชพฤกษ์
 เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-ราชพฤกษ์
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
 เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต-คลอง 4
 เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 2
 เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
 เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
 เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3
 เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2
 เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน
 เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน
 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 2
 เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา
 เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา 2

เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 
เมตร 2 ช้ัน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยั สำาหรบักลุม่ครอบครวัขนาด
เล็กและครอบครัวที่เกือบใหม่ โดยในปัจจุบัน 
น้ันมีอยู่ด้วยกัน 8 ทำาเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์,  
ตวิานนท,์ บางนา, รงัสิต, สรงประภา, ราชพฤกษ,์ 
ไทรน้อย และวงแหวน-รามอินทรา โดยบริษัท
ยังมีแผนในการเพิ่มจำานวนทำาเลเพื่อรองรับ
ความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้ครอบคลุม 
พื้ นที่ ทั่ วกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล 
นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมทีาวนเ์ฮาส ์2 ชัน้แบบใหม ่
ทีช่ือ่ เดอะ วลิเลจ ซึง่มจีดุเดน่ คอื เปน็ทาวนเ์ฮาส ์
ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเด่ียว และมี
บริเวณสวนรอบบ้าน และหน้าบ้านที่กว้าง  
ทำาให้สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คัน 
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ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด

แบบ 3 
ชั้น

 อารียา ทูบี
 เดลี่ บาย อารียา
 อารียา บริกก์ ดอนเมือง-สรงประภา
 อารียา บริกก์ รังสิต-ลำาลูกกา
 อารียา บริกก์ บางนา กม.10
 อารียา บริกก์ บางนา-วงแหวนฯ
 อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4

เปน็โครงการจดัสรรทาวนเ์ฮา้ส ์หนา้กว้าง 5 เมตร  
และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มีขนาดเล็กถึง
ขนาดปานกลาง เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับ 
ผู้บริโภค โดยในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ทำาเล 
อนัไดแ้ก ่เกษตร-นวมินทร,์ ดอนเมือง-สรงประภา  
และรังสิต - ลำาลูกกา 

แบบ 4 
ชั้น 

อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77 เปน็โครงการจดัสรรทาวนเ์ฮา้ส ์หนา้กว้าง 5 เมตร  
และ 5.5 เมตร สูง 4 ช้ัน เพื่อตอบสนอง 
กลุม่ลกูคา้ทาวน์เฮ้าสใ์นเกรดพรเีมีย่มทีต่อ้งการ
พื้นที่ใช้สอยจำานวนมาก และมีความโดดเด่น 
ในเรื่องการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่อง
ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม
นี้ ในปัจจุบันนั้นมีโครงการ สุขุมวิท 77 

3. โครงการคอนโดมิเนียม 

โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัทฯ คือ จะต้ังอยู่บนท่ีดินท่ีใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งคมนาคม ห้างสรรพสินค้า และสถานท่ี 

อำานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมนั้นเน้น

พัฒนา 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
 เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซอง

เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ชั้น พื้นที่
แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. เป็น
โครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยใน
ปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 ทำาเล อันได้แก่ 
เกษตร-นวมินทร์, อโศก-รัชดา, สุทธิสาร, 
สุขุมวิท 53 และสุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมี
แผนในการเพิ่มจำานวนทำาเลเพื่อรองรับความ
ต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ 
ทั่วกรุงเทพมหานคร

แบบเกิน 
8 ชั้น แต่
ไม่เกิน 
30,000 
ตร.ม. ต่อ
อาคาร

 เอ สเปซ ไอ.ดี. 
 เอ สเปซ มี บางนา 
 เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์
 เอ สเปซ เมกา

เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็น
ส่วนตัว และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดย
ในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ทำาเล อันได้แก่ 
อโศก-รัชดา, บางนา และ รัตนาธิเบศร์
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ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด

แบบเกิน 
8 ชั้น เกิน 
30,000 
ตร.ม. ต่อ
อาคาร

 สุนทรียา เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพัฒนา
ในพ้ืนท่ี CBD เพ่ือเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม ประกอบ
กับจุดขายในส่วน Private Club เพื่อตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการระดับพรีเม่ียมเกรด 
โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 1 ทำาเล อัน
ได้แก่ ราชดำาริ โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่ม
จำานวนทำาเลเพือ่รองรบัความตอ้งการในรปูแบบ
เดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

สำาหรับโครงการคอมมูนิต้ีมอลล์ 2 โครงการนั้น มีช่ือโครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงการนี้ถูกก่อสร้างเป็น 

กลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สุดคลาสสิกโดยการจำาลองบรรยากาศของ English Old Town และอีกโครงการชื่อ Life Style 

Club ย่าน เกษตร-นวมินทร์

ในปี 2561 บริษัทจะเปิดตัวโครงการทั้งหมด 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 20,260 ล้านบาท เพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า

โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยโครงสร้าง 

รายได้หลักมีดังนี้

แหล่งท่ีมาของรายได้

2560
งบการเงินรวม

2559
งบการเงินรวม

2558
งบการเงินรวม

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

1.1 โครงการแนวราบ 3,387 67 3,313 70 3,426 63

1.2 โครงการแนวสูง 1,569 31 1,330 28 762 14

1.3 ที่ดิน 2 - - - 1,210 22

ยอดรวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,958 98 4,643 98 5,398 99

2. รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุ
ก่อสร้าง1 - - 4 - 3 -

3. กลับรายการประมาณการหนี้สินคดีความ 12 - 5 - - -

4. รายได้อื่น2 87 2 73 2 53 1

รวมทั้งสิ้น 5,057 100 4,725 100 5,454 100

หมายเหตุ : 
1รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งสิ้น
2รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการรับบริหารโครงการ ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
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ภาวะอุตสาหกรรม  
และทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ในปี 2560

ไตรมาส 1/2560

 ผูป้ระกอบการสว่นใหญมุ่ง่เน้นจดังานโปรโมชัน่สง่เสรมิ

การขายสำาหรบัโครงการสรา้งเสรจ็พรอ้มอยูเ่พือ่ระบาย

สินค้าคงเหลือ

 ภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงในไตรมาสแรก

 การปฏเิสธสนิเชือ่ของธนาคารตอ่ผู้ซ้ือบา้นอยูใ่นเกณฑ์

สูงมากถึง 40% โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

อิสระและ SME เนือ่งจากมรีายได้ไมแ่นน่อน มกีารเดนิ

บญัชไีมต่อ่เนือ่ง ทำาใหม้ปีญัหาการขายและการโอนนบั

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปี

ไตรมาส 2/2560

 ภาพรวมการเปิดตัวโครงการลดลง แต่มีจำานวนหน่วย

ในตลาดมากข้ึน ซึง่มาจากการทีผู่ป้ระกอบการเปดิขาย

โครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า และเปิดขายในระดับราคา

ต่อหน่วยสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน

 มีการชะลอตัวของจำานวนหน่วยทั้ง demand-supply 

เน่ืองจากเป็นผลกระทบจากปีท่ีแล้วท่ีมีมาตรการกระตุ้น 

อสังหาฯ ของภาครัฐ ทำาให้มีการดึงเอาความต้องการ

ของบ้านในอนาคตมาใช้

 กลุม่ผู้ซือ้ทีมี่รายไดน้้อยมศีกัยภาพในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั

ในระดับต่ำา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการปล่อย

สินเชื่อที่เข้มงวด ทำาให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อยังคงสูงอยู่

ประมาณ 30% ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการที่อยู่อาศัย

ในจำานวนมากก็ตาม

ไตรมาส 3/2560

 ภาพรวมการเปดิตวัโครงการใหมม่กีารเปดิตวัสงูขึน้จาก

ไตรมาส 1 และ 2

 ตลาดโดยรวมยังไม่ฟ้ืนตัวอย่างเด่นชัด เพราะกำาไรท่ี

เติบโตดีในไตรมาสนี้มาจากเฉพาะบางบริษัทเท่านั้น  

ซึ่งกลุ่มแนวราบระดับบนยังเติบโตได้ดี เนื่องจากมี

ความต้องการสูงและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อต่ำา

 มกีารปลอ่ยสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

ทิศทางของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน

 ผู้ประกอบการเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วง

ปลายไตรมาส เพื่อกระตุ้นกำาลังซื้อผู้บริโภค ก่อนที่จะ

เข้าสู่ช่วงพระราชพิธีในไตรมาสที่ 4 

ไตรมาส 4/2560

 มีการลงทุนภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น ซ่ึงปัจจัยทาง

เศรษฐกิจทำาให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น 

สถาบันการเงินเริ่มผ่อนปรนและอนุมัติสินเช่ือที่อยู่

อาศยัในกลุม่ราคาสงูกวา่ 3 ลา้นบาทมากขึน้ เนือ่งจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แนวโน้ม NPL ปรับลดลง

 ผู้ประกอบการลดการใช้สื่อทางการตลาดเพื่อกระตุ้น

ยอดขายได้ในช่วงไตรมาส 4/2560

แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/772555

สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2560
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ศูนย์วิจัยกสิกร มองอสังหาฯ ปี 2561 เปิดตัว 1 แสน

กว่าหน่วย ขยายตัวไม่เกิน 2% แม้เศรษฐกิจในปี 2561 

น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เชื่อมั่น และเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย

ใหม่ แต่ทิศทางการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเป็น

ไปอยา่งรนุแรง รวมทัง้การขยายตวัของจำานวนทีอ่ยู่อาศัย

คงค้างยังเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าหมาย

การเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่อย่างระมัดระวัง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำานวนที่อยู่อาศัยเปิดขาย

ใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2561 น่าจะอยู่ที่ 

100,000-108,000 หนว่ย ขยายตวัจากป ี2560 อยูท่ี ่0-2%

เร่งขายท่ีอยู่อาศัยคงค้างกว่า 1.7 แสนหน่วย

ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2560 ยังไม่มีปัจจัยหนุนให้เกิด

ความตอ้งการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์น่าจะชะลอการเปิดขายโครงการที่อยู่

อาศัยใหม่ เม่ือเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรกของปี และหันมา

มุ่งให้ความสำาคัญกับการขายที่อยู่อาศัยคงค้างด้วยการ

จัดโปรโมช่ันกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย เช่น การ

มอบส่วนลดเงินสด ของแถม หรือบัตรกำานัล การขายที่

อยู่อาศัยทุกยูนิตในราคาเดียว เป็นต้น แต่การจัดโปรโมช่ัน 

ยังไม่สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยได้ 

อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ที่อยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ้นปี 2560 

ขยายตัว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำานวนที่อยู่อาศัย

คงค้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิ้นปี 2560 น่า

จะอยู่ที่ 170,000-177,000 หน่วย ขยายตัว 4-8% จาก  

ณ สิ้นปี 2559

ปี 61 คาดเปิดตัวกว่า 1 แสนหน่วย

สำาหรบัในป ี2561 แมว้า่เศรษฐกจินา่จะฟืน้ตวัตอ่เนือ่ง นบั

เปน็สญัญาณทีด่ตีอ่ตลาดทีอ่ยูอ่าศยั แตค่วามตอ้งการซ้ือ

ทีอ่ยูอ่าศยัในป ี2561 ยงัมีจำากดั ทัง้กลุ่มผูซ้ือ้เพือ่อยูอ่าศยั

จริง ที่แม้กำาลังซื้อค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ก็เผชิญข้อจำากัดด้าน

ราคาท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่อยู่ในระดับสูง รวมถึงกลุ่ม

ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน ที่น่าจะชะลอการลงทุน

ในที่อยู่อาศัยลง เนื่องจากการแข่งขันในตลาดให้เช่าที่

อยู่อาศัยเป็นไปอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาด

คอนโดมิเนียมให้เช่า รวมทั้งการขยายตัวของจำานวนที่

อยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ้นปี 2560 ยังเป็นปัจจัยกดดันให้ 

ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งเป้าหมายการ

ขยายตัวของการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในปี 

2561 อย่างระมัดระวัง

ศนูยว์จิยักสกิรไทยคาดวา่ จำานวนทีอ่ยูอ่าศยัเปดิขายใหม่ 

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2561 น่าจะยังคงไม่ 

ต่ำากว่า 100,000 หนว่ย โดยคาดวา่อยู่ท่ี 100,000-108,000 

หน่วย ขยายตัว 0-2% จากปี 2560 ใกล้เคียงกับ 2 ปี 

ที่ผ่านมา โดยการขยายตัวของจำานวนที่อยู่อาศัยเปิดขาย

ใหม่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของจำานวนที่อยู่

อาศัยกลุ่มคอนโดมิเนียม จากข้อจำากัดด้านพ้ืนที่สำาหรับ

การลงทุนพัฒนาโครงการแนวราบ ประกอบกับความ 

คืบหน้าของโครงการส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า น่าจะ

ดึงดูดให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงเปิด

ขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2561

สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2561



48 สำาหรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในปี 2561 น่าจะยัง

เป็นการลงทนุพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัตามพืน้ทีเ่สน้ทาง 

ขนส่งมวลชนอย่างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า โดยผู้ประกอบการ 

ที่มีที่ดินในทำาเลศักยภาพ อย่างใจกลางเมือง และ

ศูนย์กลางธุรกิจ สามารถเลือกลงทุนพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมระดับบนในรูปแบบ Mixed-use Project 

เพือ่สรา้งรายไดใ้นรปูแบบคา่เชา่พืน้ทีเ่พิม่เตมิ ท้ังนี ้แม้วา่

ตลาดคอนโดมิเนียมระดับบนจะเป็นตลาดที่ผู้ซื้อที่อยู่

อาศัยมีกำาลังซื้อ แต่ขนาดตลาดยังจำากัด ประกอบกับ

ความต้องการคอนโดมิเนียมระดับบนได้ถูกดูดซับไปแล้ว

ส่วนหน่ึง ส่งผลให้การลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับบน

ในปี 2561 จึงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

ขณะที่ตลาดท่ีอยู่อาศัยระดับกลางน่าจะยังคงเป็นตลาด

ที่ผู้ประกอบการให้ความสำาคัญ เนื่องจากมีฐานผู้ซื้อที่อยู่

อาศัยขนาดใหญ่ โดยผู้ซื้อที่อยู่อาศัยระดับกลางให้ความ

สำาคัญกับทำาเล และความคุ้มค่าเป็นหลัก แม้ไม่ได้อยู่ติด

กับพื้นที่เส้นทางขนส่งมวลชน แต่ต้องเดินทางได้หลาย

วิธี หรือเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ยากนัก รวมถึงมี

การออกแบบฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยที่ครบถ้วน เพื่อตอบ

โจทย์ด้านความคุ้มค่า

ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยระดับล่างในปี 2561 น่าจะชะลอตัว

ต่อเน่ืองจากในปี 2560 เนื่องจากเป็นตลาดที่ผู้ซื้อที่อยู่

อาศัยมีโอกาสถูกปฏิเสธสินเชื่อ และมีความอ่อนไหวต่อ

ภาวะเศรษฐกิจในระดับสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์น่าจะชะลอการลงทุนพัฒนาโครงการที่

อยู่อาศัยระดับล่าง ในขณะเดียวกัน ก็น่าจะยังคงต้องเร่ง

ทำาการตลาดเพือ่ระบายท่ีอยูอ่าศยัคงคา้งควบคูก่นัไป โดย

ราคาท่ีอยู่อาศัยในพืน้ทีช่านเมอืงทีป่รบัตัวสงูขึน้จากความ

คืบหนา้ของการขยายเสน้ทางโครงการขนสง่มวลชน นา่จะ

สง่ผลกระทบตอ่กำาลงัซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัระดับลา่ง ทีผู่ซ้ือ้ทีอ่ยู่

อาศัยยังให้ความสำาคัญกับราคาเป็นหลัก

จุดแข่งขันของธุรกิจ
แมว้า่ตลาดอสงัหารมิทรพัยจ์ะมปีจัจยัเส่ียงหลายประการ

รออยูข่า้งหนา้กต็าม แตผู่ป้ระกอบการหลายรายยังคงมอง

เห็นโอกาสทางธุรกิจ การเปิดโครงการใหม่จึงยังคงมีให้

เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์

ในการทำาธุรกิจมานาน และผู้ประกอบการรายใหม่ที่

ต้องการเข้ามาทำาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ซ่ึงการพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการในปีนี้ คงจะ

ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการที่จะนำามาซึ่ง 

ความสำาเร็จ การลงทุนโครงการใหม่ยังเป็นไปในลักษณะของ

ความระมดัระวงัมากขึน้ ผูป้ระกอบการปรบัลดความเสีย่ง 

หันมาเร่งทำาการตลาดกระตุ้นยอดขายโครงการที่เหลือ

ขาย ขณะท่ีการวางกลยุทธ์การตลาดจึงอาจต้องมีความ 

ซับซ้อนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจมีข้อจำากัด

และส่งผลต่อผู้ประกอบการในระดับที่แตกต่างกันไป โดย 

ยอดขายโครงการเปิดตัวใหม่ในหลายๆ โครงการยังชะลอตัว 

และใช้ระยะเวลาในการปิดโครงการท่ีนานข้ึนกว่าท่ีผ่านมา  

ทำาให้ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ตา่งระดมแคมเปญการตลาดอยา่งหนกั เพือ่กระตุน้ตลาด

และจงูใจผูบ้รโิภคใหต้ดัสินใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศัยนอกจากนีก้าร

ปรบักลยทุธ์การตลาดเพือ่หาความแตกตา่งจากคู่แขง่และ

ปรับผลิตภัณฑ์เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือการทำาตลาด

ระดบับนอนัเปน็เปา้หมายสำาคญัทา่มกลางภาวะเศรษฐกจิ

ชะลอตัว ขณะที่บางโครงการนอกเหนือจะจับกลุ่มลูกค้า 

ในประเทศแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติท่ีผู้ประกอบการ

ให้ความสำาคัญในการทำาตลาด

แหล่งที่มา : https://www.ddproperty.com/ข่าว

อสังหาริมทรัพย์-บทความ/



49จ�านวนคู่แข่งแนวราบแยกตามโซน

โซน
บ้านเดี่ยว/
บ้านแฝด

ทาวน์โฮม

บางนา 5 8

ลาดกระบัง 5 -

เกษตร-นวมินทร์ 6 -

สรงประภา 4  - 

รังสิต 14 14

วงแหวน-รามอินทรา 10 9

กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 8 10

วงแหวน-ราชพฤกษ์ 6 6

จ�านวนคู่แข่งคอนโด แยกตามโซน

โซน คอนโด

บางนา 4

สุขุมวิท 77 30

อโศก-รัชดา 9

รัตนาธิเบศร์ 14

SWOT ANALYSIS

STRENGHTS

 แบรนด์ท่ีแข็งแรง อาทิ The Colors ซ่ึงเป็น Core Product 

ของบรษิทัทีจ่ะชว่ยผลกัดนัยอดขาย และยอดโอน และ

ในแต่ละ Product ก็มีฟังก์ชั่นที่เหนือ หรือเทียบเท่า 

กับตลาด และเมื่อประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ ในแต่ละ

โครงการ แต่ละทำาเล ทำาให้ภาพรวมสามารถต่อสู้กับ 

คู่แข่งได้ไม่ยาก

 แต่ละโครงการตั้งอยู่ในทำาเลที่เข้าถึงได้ง่าย ใกล้กับ

ระบบการคมนาคมที่สะดวก ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่ 

เอือ้อำานวย และเปน็ปจัจยับวก เสรมิใหท้ำาเลแขง็แกร่ง

ขึ้น และง่ายต่อการตัดสินใจ

 มีการนำาเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีช่วยเพิ่มคุณภาพท่ีดี

ให้แก่บ้านมาใช้ เช่น ระบบการก่อสร้างแบบอลูมิเนียม

ฟอร์ม ที่ไม่มีรอยต่อของงานโครงสร้าง ลดปัญหาการ

รั่วซึม และทนทานกว่าการก่อสร้างรูปแบบอื่น

OPPORTUNITIES

 การเมอืงสงบ สง่ผลตอ่ความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการ

และผู้บริโภค

 แผนที่ชัดเจนในการลงทุน Infrastructure ของรัฐบาล 

เช่น รถไฟฟา้ หนนุใหค้วามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัตามแนว

รถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำา เพื่อกระตุ้น

การลงทุน

 การลงทนุของภาครฐัและเอกชนในระบบขนสง่มวลชน

ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การอนุมัติเริ่มการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าในสายต่างๆ

THREATS

 ต้นทุนธุรกิจสูง (ค่าแรง+ที่ดิน)

 หนี้ครัวเรือนสูง Bank ระวังปล่อยกู้ แนวโน้มหนี้ภาค

ครัวเรือนที่สูงขึ้น จะทำาให้สภาพคล่องในระบบการเงิน

ตึงตัว ส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อย 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

จากยอดปฏิเสธสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 

20-30% ทำาให้ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบกับ

กบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง ซึง่สำาหรบัอารยีาเองแลว้ 

แผนสำาหรับปี 2561 คือ
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แนวราบ

ทุกโครงการเราต้องทำาตัวเองให้พร้อม วิเคราะห์ทั้ง 6 P 

ได้แก่ Product, Price, Place (Location), Promotion, 

Person (Sales) และ Physical Evidence (Sales Office) 

โดยละเอียด และเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดแล้ว ต้อง

สูไ้ดห้รือเหนอืกว่า เพือ่ใหเ้กดิการมัน่ใจในโครงการ เพราะ

จะสง่ผลกบัยอดขายโดยตรง เพราะหากมัน่ใจแลว้ กจ็ะเกดิ

ยอดขาย และเกิดยอดโอนตามมา และด้วยการคัดกรอง

ลูกค้าที่เข้มงวดของแบงก์ สิ่งที่อารียาจะดำาเนินการคือ

  Pre Approve ก่อนการรับจอง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ

ของลูกค้า ไม่เกิดยอดยกเลิก

 การทำาการตลาดที่หนักมากขึ้น เพื่อให้เกิดยอด Walk 

ใหส้งูขึน้อกีเทา่ตวั ซึง่กจ็ะทำาใหมี้ยอดขายเยอะขึน้ และ

หากมีการยกเลิก ก็ยังคงมียอดถึงเป้าหมาย ดังเช่นใน

ครึ่งปีแรก 

 จดั Event กระตุน้ยอดขาย อาท ิงานมหกรรมบา้นและ

คอนโด ครั้งที่ 36 ในเดือนมีนาคม และตุลาคม 2561 

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

แนวสูง 

สำาหรับไตรมาสแรกของปนีีม้แีผนเปิดโครงการใหม ่จำานวน 

1 โครงการ และจะเนน้ไปท่ีโครงการทีเ่สรจ็และพรอ้มโอน

เพื่อเพิ่มยอดรับรู้รายได้ภาพรวมที่สูงข้ึน โดยเน้นทำาการ

ตลาดกระตุ้นยอดขายทั้งในประเทศ เช่น การจัดบูทตาม

หา้งสรรพสินค้าต่างๆ มงีานเปิดสระวา่ยน้ำา เอ สเปซ ไอ.ด.ี  

อโศก-รัชดา สว่นการตลาดกระตุน้ยอดขายในตา่งประเทศ 

คอื บริษทัออกบทูในตา่งประเทศ โดยจ้าง Agent ทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ 

ซึ่งโครงการทั้งหมดของแนวสูงที่เปิดขายในปัจจุบันนี้มี 

Potential ทีจ่ะมียอดขายทีส่งูข้ึนตามลำาดบั เนือ่งจากอยูใ่น

ทำาเลที่มีศักยภาพ และไม่ว่าจะซื้ออยู่เอง หรือลงทุน หรือ

ปล่อยเช่า ก็สามารถเพิ่ม Value ให้ได้ในอนาคต

กลยุทธ์ทางการตลาด
1 พัฒนา Product เดิมที่มีอยู่แล้วและได้รับการตอบรับ

อย่างดี ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยนำา feedback จากลูกค้ามา

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเปิดในทำาเล

ใหม่ๆ อาทิเช่น 

 The Colors ทาวนโ์ฮม 2 ชัน้ ทีเ่ราทำาแบรนดน์ีม้ากวา่ 8 

ป ีมียอดขายและโอนไปแล้วเกอืบ 4,000 ยนูติ ซึง่แสดง

ให้เห็นว่า เราได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด เพราะเรา

มฟัีงกช์ัน่ และระบบการกอ่สรา้งทีด่ ีทำาใหค้นจำาแบรนด์

เราไดแ้ละยงัคงอยูม่าอยา่งยาวนาน ซึง่ในปี 2561 นีจ้ะ

มีการพัฒนาปรับแบบบ้านให้มีความหลากหลายและ

ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลูกค้าเป็นหลัก เช่น การ

พัฒนาแบบบ้าน The Colors ขนาดหน้ากว้าง 5.3 ม. 

เป็นต้น

 The Village วิลเลจทาวน์แนวคิดใหม่ และบ้านแฝด 

สไตล์ Modern Colonial มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบ

โจทย์คนที่อยากมีบ้านเดี่ยว แต่งบประมาณอาจจะ 

ไมถ่งึ ซึง่ The Village นีม้ฟีงักช์ัน่ทีเ่หมอืนบา้นเดีย่วคอื 

มีหอ้งนอนถงึ 4 หอ้งนอน และผนงับา้นไม่ตดิกบัใคร ให้

ความรูส้กึเหมือนอยูบ่า้นเดีย่ว แตใ่นความเปน็จรงิแลว้ 

บางโครงการเปน็เพียงทาวนโ์ฮมเทา่นัน้ เราเปน็เจา้แรก

ทีอ่อก Product นีม้า เพือ่เจาะอกีกลุม่ตลาด และไดรั้บ

การตอบรับท่ีดีเช่นเดียวกัน เพราะเราทำาแบรนด์น้ีมา 4 ปี 
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2. เปิด Product ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยเจาะกลุ่มไปยัง 

segment ใหม่ๆ เพื่อให้ Product ครอบคลุมในทุกๆ 

กลุ่ม 

 Areeya Busaba ลาดพร้าว-เสรีไทย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 

ติดถนนใหญ่เสรีไทย ซ่ึงต้ังอยู่บนทำาเลท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ในฝ่ังกรุงเทพตะวันออก ใกล้รถไฟฟ้าและวงแหวน

ตะวันออก

3. เปิดโครงการใหม่ในทำาเลเดียวกัน โดยสร้างโมเดล

เปิดพร้อมกัน 3 - 4 โครงการ นำา Product ลง 3 - 4  

Product เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมี

ราคาเร่ิมตัง้แต ่1.5 ถงึ 6 ลา้นบาท เมือ่ลกูคา้เขา้เยีย่มชม 

โครงการกม็ ีProduct ในทกุๆ Range ราคาใหเ้ลอืก ไม่

ว่าจะเป็นทาวน์โฮม วิลเลจทาวน์ บ้านแฝด และบ้าน

4. โครงการคอนโดมิเนียม เน้นกระตุ้นยอดขายโครงการ

ที่แล้วเสร็จ คือ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77, เอ สเปซ มี 

รัตนาธิเบศร์ และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา ทั้ง  

3 โครงการปัจจุบันแล้วเสร็จและมีลูกบ้านเริ่มเข้าพัก

อาศัยแล้ว

5. สร้าง Brand Awareness อย่างต่อเนื่องเพื่อ Remind 

แบรนด์อารียา ให้เป็นตัวเลือกต้นๆ ท่ีลูกค้านึกถึง 

เพราะแบรนด์อารียาน้ัน ทุก Product จะมีสไตล์ที่ 

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ให้ผู้ที่อยู่ก็รู้สึกภูมิใจ เน้นเจาะ

เข้าหากลุม่ลกูค้า ด้วยสือ่ Online ทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมาย

ได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่ม และสอดคล้องกับพฤติกรรม

ของลกูค้าในปัจจบุนั ซ่ึงในครึง่ปีทีผ่่านมา เราได้ฐานข้อมูล 

ลูกค้าใหม่จากสื่อ Online ประมาณ 13,000 รายชื่อ  

ซึ่งฝ่ายขายจะทำาการติดตามเพื่อเชิญลูกค้าทั้งหมด 

เข้ามาเยี่ยมชมโครงการต่อไป แต่ในขณะเดียวกันก็ 

ยังไม่ทิ้ง Local Media ได้แก่ Billboard & Cutout ที่ถือ

เป ็นสื่อหลัก ที่ทำาให ้โครงการประสบผลสำาเร็จ  

เป็นในลกัษณะทำาควบคูก่นัอย่างต่อเนือ่งทัง้สือ่ Offline 

และOnline 

6. การให้บริการและการดูแลลูกค้า บริษัทฯ ได้มีการจัด

ระบบการให้บริการ และการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

นบัตัง้แตว่นัทีล่กูคา้เขา้เยีย่มชมโครงการของบรษิทั จน

กระทั่งตัดสินใจซื้อ รับมอบบ้าน และเป็นลูกค้าที่อยู่

อาศัยในโครงการ โดยบริษัทได้มีการพัฒนาฐานลูกค้า

ที่มีประสิทธิภาพ และจัดบุคลากรท่ีมีหน้าที่เฉพาะ

เพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึง อีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรม

เพือ่เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพอนัดแีกล่กูคา้ทีอ่ยูอ่าศยัใน

โครงการอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญ

ในเรื่องนี้ และจะเป็นกลยุทธ์หลักในการทำาการตลาด

7. สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วย

กิจกรรม Workshop แปลกๆ ใหม่ ในทุกเดือน ที่ 

ไม่เหมือน หรือไม่ซ้ำากับใครในตลาด เพื่อให้เกิดการ

ประทับใจ และเกิดการบอกต่อ หรือ FGF ซ่ึงเร่ืองน้ีเรา 

ก็ให้ความสำาคัญในลำาดับต้นๆ เน่ืองจากฐานเสียงเหล่าน้ี 

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่แข็งแรงให้กับโครงการ

อย่างมาก 
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ปัจจัยความเสี่ยง

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความจำาเปน็ในการบรหิารความเสีย่ง 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่จะบริหารความเสี่ยงของ 

บรษิทัฯ ใหอ้ยูใ่นขอบเขตทีก่ำาหนด จากลกัษณะของธรุกจิ

ของบรษิทั ปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้และผลกระทบ

ที่จะมีต่อการดำาเนินงานในอนาคตเป็นไปดังนี้

1. ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

จากความผันผวนของราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซ่ึง

เป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 

ความผันผวนของราคาน้ำามันในตลาดโลก ทำาให้มีผล 

กระทบกบัตน้ทนุการผลติวสัดกุอ่สรา้งทีส่ำาคญั อาจทำาให้

มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงตามที่รัฐบาลประกาศ จึง

เปน็ปจัจยัเสีย่งท่ีอาจสง่ผลตอ่ประสิทธภิาพในการบรหิาร

ตน้ทนุ และสง่ผลตอ่ความสามารถในการทำากำาไร บรษิทัฯ 

จงึบรหิารจดัการความเสีย่งนี ้โดยการศกึษาและวเิคราะห์

แนวโน้มของราคาวัสดุและค่างานก่อสร้างที่มีผลจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาน้ำามันเชื้อเพลิง รวมทั้งติดตาม

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของราคาน้ำามันดิบในตลาด

โลกอย่างใกล้ชิด โดยการกำาหนดยืนราคาวัสดุก่อสร้าง

หลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั้งหมดทุก

โครงการ เพ่ือให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุ

ที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ทำาให้สามารถลด

ความผนัผวนของราคาวสัดุกอ่สรา้ง และราคาน้ำามนัไดใ้น

ระยะหนึง่ จงึสามารถควบคุมตน้ทนุทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งได ้

และเพือ่เปน็การปอ้งกนัผูค้า้วัสดรุายเดมิข้ึนราคา บรษิทัฯ 

ได้จัดตั้งคณะทำางานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหา

วัสดุทดแทนจากผู้ผลิตรายใหม่ เพ่ือให้สามารถกำาหนด

ราคารับจ้างก่อสร้างที่ทันต่อสถานการณ์ และในระดับ

ราคาที่แข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดต้ัง

ทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง และ

ทำาให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ไม้

ฝาเฌอร่า, ไม้ระแนงคอนวูด ที่นำามาใช้ทดแทนวัสดุไม้

จากธรรมชาติ, Aluminium Formwork System, Precast 

System, Bathroom Pods, Solar Cell System, Design 

Improvement เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้าง

บา้นแบบทาวนโ์ฮม 2-3 ชัน้สามารถสรา้งเสรจ็ทัง้โครงการ

ภายใน 8-12 เดือน จึงสามารถควบคุมความเสี่ยงเรื่อง

ความผันผวนของราคาวัสดุ และการขาดแคลนวัสดุจาก

ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม

ซึ่งต้องได้เวลาก่อสร้าง 1-2 ปี บริษัทฯได้คำานวณความ

ผันผวนดังกล่าวรวมเข้าไปในต้นทุนการก่อสร้างตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว และหลังจากพัฒนางาน

ก่อสร้างมาได้ซักระยะหนึ่ง บริษัทฯ ได้เอาประสบการณ์

ทีผ่า่นมาเพือ่ปรบัปรงุในสว่นทีม่ผีลกระทบตอ่ตน้ทนุมาก 

ทำาให้ค่าก่อสร้างมีความชัดเจนมากขึ้น

1.2 ศักยภาพและประวัติการท�างานของผู้รับเหมา

นบัเปน็เวลามานานแล้วทีท่างบรษิทัฯ ไดมี้การวา่จา้งผูร้บั

เหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณภาพ 

และมีความม่ันคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาทาง 

บริษัทฯ ก็ได้สั่งสมประสบการณ์และทีมงานที่มีคุณภาพ

เพือ่ดำาเนนิการกอ่สรา้งดว้ยตนเองเพื่อสรา้งความเชือ่มัน่ 

และความไวว้างใจ ในการบรหิารจัดการ จึงลดความเสีย่งที่

ทำาใหโ้ครงการกอ่สรา้งลา่ชา้และไมไ่ดค้ณุภาพ ซึง่บรษิทัฯ 

จะกำาหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้

กบัผูร้บัเหมา และจะทำาการควบคมุคณุภาพของงาน ระยะ

เวลาการทำางาน และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่

บริษัทฯ กำาหนดไว้ 
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1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง

ถือว่าเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบ

ความสำาเร็จตามเปา้หมายทีก่ำาหนดไว้ได ้ดังนัน้บรษิทัฯ จงึ

เขม้งวดทัง้ในเรือ่งของคณุภาพ มาตรฐานของงานกอ่สรา้ง 

ระยะเวลา และตน้ทนุ ใหเ้ปน็ไปตามแผนทีก่ำาหนดไว้ โดย

ทางบริษัทฯ ได้มีการนำาระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามา

ใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำาซ้อนในการใช้

ทรัพยากร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นำา

ไปสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลาง ที่ทำา

หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้

ถกูตอ้งตามแบบและตามมาตรฐานงานกอ่สรา้งของบรษิทั 

อนักอ่ใหเ้กดิการทำางานทีมี่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ตั้งทีมงานหาจุดอ่อนของ

ระบบการก่อสร้างทั่วไปและนำามาพัฒนาการก่อสร้าง

ของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการ

ก่อสร้างและพัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามา

มีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน 

การขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำา การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง 

เปน็ตน้ ดงันัน้บรษิทัฯ จึงใชก้ลยทุธใ์นหลากหลายมติ ิเพือ่

ลดปญัหาผลกระทบ เชน่ การปรบักลยทุธเ์ปน็ “สรา้งบา้น

ก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง 

1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ 

บริษัทฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ทั้งโอกาส

และช่องทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ ถือเป็น

แนวคิดหลักที่จะทำาให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง 

และมุ่งมั่นที่จะนำาองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญ

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตสำานึกความ

รับผิดชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) รวมทั้ง

จิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur spirit) 

บริษัทฯ มีการวางแผนสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามสถาบัน

การศึกษา ที่ผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตามสายงาน และมี

คุณภาพ เพื่อการค้นหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ความ

สามารถ มีมุมมองและมีแนวคิดใหม่ๆ ในการทำางานกับ

บริษัทฯ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมกับ

บริษัทฯ โดยนำามาฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี และภาค

ปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ มีประสบการณ์ เพื่อให้เติบโตและ

เกง่ไดอ้ยา่งทีต่อ้งการ อกีทัง้ยงัมีการดแูลเรือ่งอาหารและ

ที่พักให้กับพนักงานเป็นอย่างดี

และปัจจุบันได้นำาระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) 

มาใช้ในการบริหารงานทำาให้ข้อมูลต่างๆ ของทุกฝ่าย

งานเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งทำาให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ 

ทำาได้โดยง่าย สะดวก แม่นยำา และรวดเร็ว ลดปริมาณ

การใช้กระดาษ ทำาให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสามารถ

ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารสูญหาย กรณี

พนักงานลาออก 

1.5 ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา

เนื่องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจมายาวนานเป็น

ระยะเวลาพอสมควร ทำาให้ทีมงานส่ังสมแรงงาน และ

ผู้รับเหมารายย่อยและรายกลางเป็นจำานวนพอสมควร 

แต่ความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนั้น มีทั้งขาขึ้นและ 

ขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์ท่ี 

อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ

ทางบรษิทัฯ กลยทุธใ์นการรบัมอื คอื ตอ้งมกีารปรับราคา

จ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งจัดเกรด 

ผู้รับเหมา เพื่อสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ 

ผู้รับเหมาฝีมือดีท่ีได้รับความไว้วางใจหลังจากท่ีได้ร่วมงานกัน
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กึ่งสำาเร็จรูปมากขึ้น ทั้งงานโครงสร้าง งานพื้น งานโครง

หลังคา และงานก่อฉาบเพื่อลดอัตรา พ่ึงพาแรงงานให้

น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ให้บรรเทาลงได้แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพิ่ม

จำานวนผู้รับเหมา และแรงงานฝีมือ (ดังที่เคยกล่าวมาข้าง

ต้น) เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

1.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเสีย่งในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิและ

การพฒันาคณุภาพชวีติของคนงานมีผลกระทบสำาคญัตอ่

ปริมาณงานก่อสร้างและคุณภาพของโครงการก่อสร้าง 

และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และ

พัฒนาจุดเสี่ยงให้เป็นจุดแข็งดังนี้

 จัดสวัสดิการด้านดูแลเด็กให้กับคนงานและจะขยาย

การศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็ก

ซึ่งเป็นบุตรคนงานก่อสร้าง

 มีการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักคนงานในด้าน

ต่างๆ โดยการสร้างจิตสำานึกให้คนงานก่อสร้างรักษา

ความสะอาดบริเวณที่พักและสิ่งแวดล้อม

 ให้ความรู้กับคนงานในเร่ืองของความปลอดภัยใน

การทำางานรวมท้ังส่งเสริมให้เจ้าของกิจการจัดเตรียม

อุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน

 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขกับคนงาน

รวมทั้งจัดรูปแบบการให้บริการสาธารณสุขสำาหรับ

ประชากรกลุ่มนี้เป็นพิเศษ จะมีการตรวจสุขภาพก่อน

เข้าทำางาน โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่

ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีมีคุณสมบัติ

ตามที่อธิบดีประกาศกำาหนดตามกฎกระทรวงแรงงาน

เพื่อจัดให้คนงานทำางานให้เหมาะสมกับงานที่ทำาเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเสี่ยง

 มีการตรวจสุขภาพอนามัยคนงานเป็นระยะๆ อย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง หลังจากที่ได้ทำางานไปแล้วทั้งนี้เพื่อเป็น 

การค้นหาโรคแต่เนิ่นๆ และรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อ 

ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

2. ความเสี่ยงในการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือการ
พัฒนาโครงการในบริเวณใจกลางเมือง
โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีทำาเลที่ต้ังอยู่บริเวณ

ใจกลางเมือง เพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้กลู่กค้าทีจ่ะเขา้

มาอยู่อาศัยในแต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออก

อย่างสะดวก ทั้งนี้ที่ดินบริเวณศูนย์กลางชุมชนเป็นที่ดิน

ที่บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องการนำามา 

สรา้งโครงการ และทีด่นิในบรเิวณดงักล่าวมีอยูอ่ยา่งจำากดั 

สำาหรบัวธิกีารปอ้งกนัความเสีย่งในสว่นน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีาร

วางแผนระยะยาวไวแ้ล้ว โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดซือ้

ที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองในปริมาณที่สามารถรองรับ

กับแผนงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพื้นท่ีอีกส่วนหนึ่งที่ทีมค้นคว้าและ

วิจัยการตลาดได้ทำาการวิเคราะห์ไว้ว่ามีแนวโน้มที่จะ 

ขยายตัวเป็นศูนย์กลางความเจริญของธุรกิจและ 

แหล่งชุมชน อาทิ เช่น แจ้งวัฒนะ เกษตร-นวมินทร์, 

บางนา-ตราด, สรงประภา, รังสิต ,กาญจนาภิเษก- ราชพฤกษ์ 

เป็นต้น

3. การเป็นผู้ประกอบการท่ีเชี่ยวชาญ
ตลาดคอนโดมิเนียม
การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเร่ิมการก่อสร้าง ยังคง

มีความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง เนื่องจาก

เป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มการก่อสร้าง จึงอาจเกิดมี

ความเสีย่งทีอ่ตัรากำาไรขัน้ตน้ลดลงหากตน้ทนุการกอ่สรา้ง

มีความผนัผวน ดงันัน้ บรษิทัจงึลดความเส่ียงดงักล่าวโดย

ทำาสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการ

เจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่สำาคัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขาย

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและลดความ

เส่ียงที่อัตรากำาไรขั้นต้นจะกระทบจากความผันผวนของ
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ก่อนเริ่มการก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วยลด

ความเสี่ยงด้านการตลาดและเพิ่มความยืดหยุ่นในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพ

การณท์ีเ่ปลีย่นไปแลว้ ยงัชว่ยใหบ้รษิทัไดน้ำาเงนิรบัค่างวด

จากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย และด้วย

เวลาในการพัฒนาโครงการมามากกว่า 10 ปี ทำาให้การ

เปิดโครงการใหม่ มีการพัฒนาสินค้ามาจากตั้งแบบเดิม  

ซึง่ทำาใหบ้รษิทัฯ มคีวามแมน่ยำาในตน้ทนุสงู อยา่งไรกต็าม 

บรษิทัเริม่เปดิโครงการคอนโดมเินยีมตัง้แตป่ ี2549 จนถงึ

ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “เอ สเปซ” ทั้งหมด 8 โครงการ กว่า 

10,000 ยูนติ เปน็สิง่ทีย่นืยนัไดถ้งึความเปน็ผูป้ระกอบการ

มืออาชีพในตลาดคอนโดมีเนียม

4. ความเสี่ยงในเรื่องการมีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์ จะ

ถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 54.0 และร้อยละ 10.8 ตาม

ลำาดับ ซึ่งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองกลุ่ม

นี้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสียงของที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กนิครึง่หนึง่ ไมว่า่จะเปน็เรือ่งการแตง่ตัง้ 

กรรมการ หรอื การขอมตใินเรือ่งอืน่ท่ีตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ ่

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ ข้อ 

บังคับบริษัทฯ ท่ีกำาหนดต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น จึงอาจจะไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่ 

ผูถ้อืหุน้ใหญเ่สนอได ้แตอ่ยา่งไรกต็ามบรษิทัไดป้ฏบิตัติาม 

ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีำาหรบักรรมการบรษิทัฯ จดทะเบยีน โดย

มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี (Good Corporate Governance) มีจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีหลักการ

อนุมัติรายการระหว่างกัน ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยว

กับตนได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาการพิจารณา 

กล่ันกรองให้ความเห็นก่อนทำารายงานดังกล่าวเพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ความเสี่ยงในด้านการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจำานวน 347.0 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินเบิก

เกินบัญชีธนาคาร จำานวน 2.1 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน

จำานวน 275.0 ล้านบาท และตั๋วแลกเงิน จำานวน 69.9 

ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 1,643.2 ล้านบาท 

จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม, 

ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวของบริษัทฯ และหุ้นกู้จำานวน 

6,976.1 ลา้นบาท โดยปจัจบุนับรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิ 

ธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2.79 เท่า ในปี 

2559 เป็น 2.68 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และใน

ขณะเดียวกันอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน

ปี 2560 ก็ลดลงจาก 3.08 เท่าในปี 2559 เป็น 3.04 เท่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงมีความเสี่ยงในด้าน

การเงนิลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น เนือ่งจากบรษิทัฯ

มีการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียม ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น 

ปี 2557 อีกทั้งบริษัทฯ ได้ลดความเส่ียงของการใช้เงินกู้

ระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

อื่นด้วยการออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันใน

ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำากว่า

การกูย้มืเงนิโดยมีหลักประกนัจากแหล่งอืน่ และเปน็อตัรา

ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้

รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ทำาให้บริษัทฯ มีทาง

เลือกสำาหรับการระดมทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตมากยิ่งขึ้น
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6. ความเสี่ยงในความผันผวนของอัตรา
ดอกเบ้ีย
จากการที่บริษัทฯ ต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ในประเทศ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการและ

ดำาเนินงาน ดังน้ันอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินจึงมีผลกระทบ

ที่สำาคัญต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าการ 

กูย้มืเงินดงักลา่วของบรษิทัจะคดิในอตัราดอกเบีย้ลอยตวั

ก็ตาม แต่เป็นการคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ในระดับอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมข้ันต่ำา (MLR) หรือต่ำากว่าน้ัน ด้วยเหตุน้ี 

บริษัทฯ ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย

ที่มีความผันผวน โดยการออกหุ้นกู้ระยะยาวที่มีอัตรา

ดอกเบีย้คงที ่เพือ่นำาไปชำาระคนืเงนิกูย้มืเดมิบางสว่นทีค่ดิ

เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีต้นทุนดอกเบ้ียที่สูงกว่า 

รวมถึงการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบ้ียต่ำา 

เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ

ให้อยู่ในระดับเหมาะสม

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 347.0 ล้านบาท และเงินกู้ยืม

ระยะยาวจำานวน 1,643.2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,990.2 

ล้านบาท ที่เป็นภาระหน้ีสินท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยถ้าอัตราดอกเบ้ีย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี บริษัทอาจจะมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน

ประมาณ 23 ล้านบาทต่อปี

สำาหรับความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การซือ้ทีอ่ยูอ่าศัย

ของผู้บริโภคนั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการ

กู้ซื้อบ้านเป็นการกู้ยืมระยะยาว การปรับขึ้นลงของอัตรา

ดอกเบี้ยจึงส่งผลต่อยอดผ่อนชำาระรายเดือนไม่มากนัก 

อีกทั้งผู้บริโภคได้มีการชำาระเงินดาวน์ไปแล้วส่วนหนึ่ง 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ก็สามารถจดัขอ้เสนอพเิศษดา้นอตัรา

ดอกเบี้ยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งการมีสินค้าหลาย

ระดับราคาซ่ึงเน้นที่กำาลังซื้อจริงของผู้อยู่อาศัยจริงเป็น

หลัก ก็เป็นส่วนที่ช่วยลดผลกระทบของความผันผวนของ

อัตราดอกเบี้ยที่มีต่อผู้ซื้อด้วย

7. ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทต้องด�ารง
อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน
ข้อก�าหนดสิทธิฯ
บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามข้อกำาหนดสิทธิท่ีจะต้องดำารงหน้ีสิน

สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าที่

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 

สำาหรับหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ ได้แก่

1. หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2557 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

2. หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2557 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560  

ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด 

3. หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561  

ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด
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รวมถงึบรษิทัฯ มหีนา้ท ีต่ามขอ้กำาหนดสทิธทิ ีจ่ะตอ้งดำารง 

หน ีส้นิสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็น

ไปตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุวใ้นข้อกำาหนดสทิธขิอ้ 6.2 หนา้ที่

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เง่ือนไขทางการเงิน 

ระบุให้หนี้สินสุทธิที่นำามาคำานวณต้องหักด้วยเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝาก

ธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน สำาหรับหุ้นกู้ ได้แก่

4. หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

5. หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  

ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด 

6. หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 3/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

7. หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

8. หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

9. หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 3/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทดำารงอัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.68 เท่า (ตาม

หน้าที่ในข้อกำาหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11) สำาหรับหุ้นกู้ข้อ 1) 

–3) และ ได้ดำารงอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

เท่ากับ 2.53 เท่า สำาหรับหุ้นกู้ ข้อ 4) - 6) ตามหน้าที่ใน

ข้อกำาหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11) 

ส่วนหุ้นกู้ ข้อ 7) - 9) เป็นหุ้นกู้ที่ออกภายหลังวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด

ข้อ 6.2.11) เงื่อนไขทางการเงิน โดยระบุให้หนี้สินสุทธิ

ที่นำามาคำานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระ

ค้ำาประกัน เช่นเดียวกับหุ้นกู้ตามข้อ 4) - 6) 

อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดเ้ตรยีมมาตรการทางการเงนิรองรบั

ดังนี้คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการชำาระคืนหนี้สถาบัน

การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี้ระยะสั้น 

บางส่วน เพ่ือดำารงอัตราส่วนดังกล่าว และบริษัทยังมีนโยบาย 

ที่จะรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ 

โครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

10310

ทะเบียนบริษัทเลขท่ี : 0107546000431
โฮมเพจบริษัท : http://www.areeya.co.th/

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอนโดมีเนียม www.areeya.co.th/condominium

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทาวน์เฮ้าส์ www.areeya.co.th/townhome
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิลเลจทาวน์ www.areeya.co.th/villagetown
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบ้านเดี่ยว www.areeya.co.th/singlehome
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ www.pickadailybkk.com
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับฝากซื้อ/ขาย/เช่า www.areeyaagent.com 

โทรศัพท์ : 02-798-9999, 1797
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจด

ทะเบียนทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทุนท่ีเรียกช�าระแล้ว : 980,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 596-0500 
โทรสาร : (02) 596-0539

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000 
โทรสาร : 0 2009-9991
SET Contact center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd

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

สถาบันการเงิน 

ท่ีติดต่อเป็นประจ�า

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

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

บริการหลัง
การขายด้าน

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น 
มู ลค่ าหุ้ นที่ ต ร า ไว้ หุ้ น ละ 
10 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 
10,000,000 บาท

99.99

บจก. วันอัพ
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

บริการรับเหมา
ก่อสร้าง

หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น 
มู ลค่ าหุ้ นที่ ต ร า ไว้ หุ้ น ละ 
10 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 
100,000,000 บาท

99.99

บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

และบริหาร
นิติบุคคล

หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น
มู ลค่ าหุ้ นที่ ต ร า ไว้ หุ้ น ละ 
10 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 
65,000,000 บาท

99.99

บจก. คูลสเปซ
999 ถนนประดษิฐม์นธูรรม แขวง
สะพานสอง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น 
มู ลค่ าหุ้ นที่ ต ร า ไว้ หุ้ น ละ 
10 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 
60,000,000 บาท

99.99

บจก. ไวต์ลิฟวิง
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น 
มู ลค่ าหุ้ นที่ ต ร า ไว้ หุ้ น ละ 
10 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 
65,000,000 บาท

99.99

บจก. ชิลล์สเปซ
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มู ลค่ าหุ้ นที่ ต ร า ไว้ หุ้ น ละ 
10 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 
1,000,000 บาท

99.99

บจก. อารียา ฮอลพิทอลลิตี้
(เดมิชือ่ บจก. อารียา คอนวเินียน  
สโตร์)
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999
โทรสาร 0-2798-9990

ค้าปลีก หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 
มู ลค่ าหุ้ นที่ ต ร า ไว้ หุ้ น ละ 
100 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 
1,000,000 บาท

99.97
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โครงสร้างการถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ชำาระแล้วจำานวน 980,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญจำานวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัท (จำานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังคงมีจำานวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดังนี้

ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1  กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี 529,134,696 54.0

2  นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์ 105,522,500 10.8

3  PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD. 60,000,000 6.1

4  นางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์ 46,207,600 4.7

5  นางสาวกัลญา ศรีเสมอ 46,000,000 4.7

6  นายธวัช ตันติวรสิทธิ์ 34,164,700 3.5

7  นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ 33,500,000 3.4

8  นายอำานาจ จันทร์ทนุพงศ์ 27,450,000 2.8

9  นายวีรศักดิ์ คุนผลิน 21,179,000 2.2

10  นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 20,000,000 2.0

รวม 908,158,496 92.7

 *กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษีประกอบด้วย (1) นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจำานวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.7 

ของทุนที่เรียกชำาระแล้วของบริษัท (2) นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจำานวน 121,901,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.4 

ของทุนที่เรียกชำาระแล้วของบริษัท และ (3) นางสาวพัทธมล เลาหพูนรังษี ถือหุ้นจำานวน 86,336,600 หุ้น คิดเป็น 

ร้อยละ 8.8 ของทุนที่เรียกชำาระแล้วของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริหาร โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้
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การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด

ของปี 2560

1 นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3/5

2 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 5/5

3 นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 5/5

4 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 5/5

5 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

6 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5

7 นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5

จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 5

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือนายทัน เทียนสุวรรณ 

หรือนายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท 
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ข อ บ เ ข ต  ห น ้ า ท่ี  แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท่ี ส� า คั ญ ข อ ง 

คณะกรรมการบริษัท มีดังน้ี 

1. ตอ้งปฏบัิตหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์

ข้ อ บั งคั บของบริ ษั ท  ตลอดจนมติ ท่ี ป ระชุ ม 

ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ เช่น เร่ืองที่

กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การทำารายการที่เก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขาย

สินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ 

กำาหนด เป็นต้น

2. กำาหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลง

ลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงาน

ของบริษทัและการกำากับดแูลใหฝ้า่ยบริหารดำาเนนิการ

ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำาหนด

ไวอ้ยา่งมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูคา่

ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น แผน

ธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำานาจ

การบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทน

ของฝ่ายบริหาร

6. รบัผดิชอบตอ่ผลประกอบการและการปฏบิตังิานของ

ฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังใน

การปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบ

บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเส่ียง การ

รายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9. กำ ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติ งานอย่างมี

จริยธรรม

10. กำาหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทใน 

เรื่องต่างๆ

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี และ

ครอบคลุมเรื่องสำาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติ

ที่ดีสำาหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บคุคลอืน่ใดใหด้ำาเนนิกิจการ

ของบรษิทั ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรอื

อาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ และ/

หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้



63

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

มีจำานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมดของ ปี 2560

1 นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 13/13

2
3

นายปรีชา
นายสมพล

บุณยกิดา
เทียนสุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

13/13
12/13

จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 13

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอ

แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ มีดังน้ี

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง 

ถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบ

การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพจิารณาความเปน็อิสระของหนว่ยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหนว่ยงานอ่ืนใดทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น

อิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม

ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย

และขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ท้ังนี ้เพือ่ใหม้ัน่ใจ

ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด

เผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน 

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้
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 (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือ

ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัท

(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาด  

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

(ฉ)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท 

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมดของ 
ปี 2560

1 นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 10/13

2 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร 12/13

3 นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 13/13

4 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 13/13

จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 13

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี 

รายละเอียดการมอบอำานาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำานาจ 

ดังกลา่วตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอำานาจ หรอืมอบอำานาจช่วงทีท่ำาใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอำานาจจาก

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ทำากับบริษัท (ตามที่สำานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำาหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 

แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
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ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร มีดังน้ี 

1. กำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง

การบริหารงานหลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  

ทีก่ำาหนดใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกจิ

และการแขง่ขนัทีไ่ดก้ำาหนดและแถลงไวต้อ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำานาจการบริหาร

ต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินนโยบาย และแนวทาง

การบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำาหนดให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำาเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทท่ี

กำาหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5. พจิารณาโครงการลงทนุขนาดใหญข่องบรษัิทท่ีกำาหนด 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ดำาเนนิการจดัทำาธรุกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน

ในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำานำา จำานองค้ำาประกัน และ

การอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 

ทีด่นิใดๆ ตามวัตถปุระสงค์ เพือ่ประโยชนใ์นการดำาเนนิ

กิจการของบริษัท 

7. กำากับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 

ตามปกติของบริษัท  และอาจมอบอำ านาจใ ห้  

ผู้บริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดดำาเนินการเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัท

8. ดำาเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
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4. คณะผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2560 จำานวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำานวยการ

3. นายอาชวัน เอีย่มไพบลูยพ์นัธ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

4. นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน

5. นายจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

6. นางสาวฐิติภรณ์ นิวัติศัยวงศ์ ผู้อำานวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

7. นางสาวกนกพร อภิชิตานนท์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8. นางสาวอุสราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

9. นายกุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง

10. นายวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำานวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล

11. ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน

12. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

13. นายศยพงศ์ วรเนติโพธิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารข้างต้นเป็นไปตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต
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5.คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท วันอัพ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี 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 เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
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บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
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6. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่  

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี 

รายละเอียดการมอบอำานาจตามขอบเขต อำานาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบ

อำานาจดงักลา่วตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การมอบอำานาจ หรอื

มอบอำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบ

อำานาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการท่ี

ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่สำานักงาน 

ก.ล.ต.ประกาศกำาหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ

ดังกล่าว จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป

ตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ

ผู้จัดการ

1. ดำาเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไป

ตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท

ได้อนุมัติไว้ 

2. ดำาเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไป

วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง หรือ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารทุกประการ

3. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเปน็ตวัแทนของบรษิทั

ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท

4. มีอำานาจออกประกาศ ระเบียบ คำาสั่ง หรือบันทึก  

เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามนโยบายและ 

ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัย 

การทำางานภายในองค์กร

5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งท่ีปรึกษา

ด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท

6. ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะ

กรรมการบรหิารได้มอบหมาย ซึง่อยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ

และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำาเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำานาจ

หน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำานาจอนุมัติวงเงินที่ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
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การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำาหนดอำานาจอนุมัติวงเงินสำาหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตาม

ปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน 

รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกัน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน 

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ไม่เกิน 500 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จำากัดจำานวน ไม่จำากัดจำานวน

7. เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท คือ นายอาณัติ ป่ินรัตน์ โดยกำาหนด

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

2. จดัการเรือ่งการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั และผู้

ถือหุ้น ทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท

4. จัดทำารายงานประจำาปีของบริษัท

5. ดำาเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

ประกาศกำาหนด

การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

และกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะ

กรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะ

กรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้

พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด โดยเฉพาะ

กรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความสำาคัญในเรื่องคุณสมบัติ

เป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

กับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง 

พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

มาก่อน ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท

ย่อย ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือก

ตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้
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1. การเลือกต้ังกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้

คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหนึ่ง

เสียง

(ข) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมี

จำานวนไมเ่กนิกวา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมีไดใ้นการ

เลอืกตัง้ครัง้น้ัน ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ

ที่ได้รับการเสนอชื่อน้ัน โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออก

เสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตาม

จำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมี

จำานวนเกินกว่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการ

เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้

ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้

ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดย

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่ง

ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับ

การเลอืกตัง้เปน็กรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้

ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธาน

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.  ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่า

จำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่

กระทำาการแทนในนามของคณะกรรมการได้แตเ่ฉพาะ

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

แทนตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3.  ภายใตข้อ้ 2. ขา้งตน้ ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการว่างลง 

เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ 

คณะกรรมการเลือกบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคล

ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่ง

กรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลืออยูข่องกรรมการ

ที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้บริษัทกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำานักคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย

การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ

บุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไมมี่หรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ 

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่

เปน็หรอืเคยเปน็ผู้ถอืหุน้ที่มนียั หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ

ของผู้ท่ีมีความสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผู้มอีำานาจ

ควบคุมของบริษัท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  

ผูม้อีำานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสำานกังานสอบบญัช ี

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของ 

บริษัทฯ สังกัดอยู่

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวม

ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี 

จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่

เปน็ผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำา หรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่

ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึง่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่ง

เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ

เป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนิน

กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บรษิทัยอ่ยลำาดบัเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจ

ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์

คณะ (Collective Decision) ได้

ท้ังน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำาหนด

ขั้นต่ำาของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้ 

 (หน่วย : บาท)

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวน

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

นายวิศิษฎ์
นายวิวัฒน์
นางนิภาพัฒน์
นายทัน
นายวันชัย
นายปรีชา
นายสมพล

เลาหพูนรังษี
เลาหพูนรังษี
โรมรัตนพันธ์
เทียนสุวรรณ
ตันติกุล
บุณยกิดา
เทียนสุวรรณ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 -
 -
 -
 -

585,000
585,000
570,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ ส่วนกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริหาร

จะมีเงินเดือนประจำา แต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 68.0 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน

-ไม่มี- 
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การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสำาคัญของการ

ปอ้งกนัการนำาขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์

สว่นตนเปน็อยา่งยิง่ จงึมนีโยบายให้มกีารเกบ็รกัษาข้อมลู

ซึง่ยงัมไิดเ้ปดิเผยตอ่ประชาชนไวเ้ปน็ความลบั โดยกำาหนด

ให้ผู้รับรู้จำากัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ใน

การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึง 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกท้ังบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าวทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน สำาหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง 

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุตภิาวะทำาการซือ้ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น 

ใหร้ายงานตอ่สำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทกุ

ครั้งที่ทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ภายใน 3 วนัทำาการนบัแตว่นัทีเ่กดิรายการขึน้พรอ้มท้ังส่ง

สำาเนารายงานนีใ้หก้บับรษิทัเพือ่เกบ็เปน็หลกัฐานทกุครัง้

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัไดม้นีโยบายทีใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำาเสมอ และไม่ให้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำาหรือปกปิดการกระทำาใดๆ 

ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแกบ่รษิทั ท้ังนี ้หากพบวา่บคุคล

ขา้งตน้ได้นำาขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์

ส่วนตน บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัย

อยา่งรา้ยแรง และจะถกูลงโทษตามขอ้บงัคบัพนกังานของ

บริษัทฯ ต่อไป

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2561 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจ

สอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบ 

การควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบประจำาปี 2560 จากการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ   5 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

2. การบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

5. ระบบการติดตาม 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์

ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล และได้นำา

เสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำาป ี2560 

แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุม

ภายในทีดี่เพยีงพอ โดยผูบ้รหิารไดส้นบัสนนุใหต้ระหนกัถงึ

ความจำาเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้ มีการกำากับ

ดแูลองคก์รทีด่ ีกำาหนดหนา้ท่ีความรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน 

รวมทัง้ไดก้ำาหนดระเบยีบ ขอ้บงัคับ นโยบาย ระดบัอำานาจ

การบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำานักตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็น

อสิระในการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน ซึง่

รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่สอบทาน

ระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผล

การตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

สำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี 

ธรรมนิติ จำากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 

2560 ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำาเป็น ซึ่งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของ

ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำาคัญแต่ประการใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการของบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ใน

อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิของงบการเงิน

รวมหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล และทนุเงนิสำารองตา่ง ๆ   

ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้กำาหนดไว้ อย่างไร

ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ

การดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งนี้การ

จ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการ

ดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของ

บริษัท การขยายธุรกิจ ความจำาเป็น ความเหมาะสมอื่น

ใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

งานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

หรือเหมาะสมซึ่งการดำาเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 พิจารณา

อนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำาหรับ

ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2560 เป็นจำานวนเงินรวม 

39,200,000 บาท
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คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์รให้

เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ที่แท้จริง จึงยึดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการบริหาร

จัดการที่มีระบบและกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง

เป็นปัจจัยสำาคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและ

มีประสิทธิภาพ นำามาซ่ึงความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร

และบุคลากรของบริษัทฯ 

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น
คอรปัชัน่ หมายถงึการกระทำาทีไ่มช่อบดว้ยจรยิธรรมหรอื

กฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการกับหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของ 

ผู้ประกอบการ หรือกับคู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด 

อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

นโยบายต่อต้านคอรัปช่ันภายในองค์กร 

บริษัทยึดมั่นในการทำาธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม 

ลกูคา้ คูค่า้และพนกังานของบรษิทั และไมม่สีว่น เกีย่วขอ้ง

กับการคอรัปช่ันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังาน ใชโ้อกาสจากการปฏบิตัหินา้ที ่ตำาแหนง่แสวงหา

ผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือครอบครัวหรือบุคคลอื่น

นโยบายต่อต้านคอรัปช่ันภายนอกองค์กร

จากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอรัปช่ันภายในองค์กร

แล้ว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ภายนอก

องค์กรด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการต่อต้านคอรัปชั่นที่

เกี่ยวเนื่องกับฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้เกิดความ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เสียหายและส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทฯ ไม่

สนบัสนนุการใหส้นิบนทกุรปูแบบ ไมว่า่จะเปน็การใหก้าร

สนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ นอกจากน้ี

บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย

และขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางอันก่อให้เกิด

การคอรัปชั่น ในทำานองเดียวกันบริษัทฯ พร้อมและยินดี

ที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรของรัฐ เพื่อร่วมปราบ

ปรามการทุจริตด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรม

สร้างจิตสำานึกให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อดำารงไว้ซึ่งการ

ต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
บรษิทัฯมนีโยบายและระเบยีบภายใน เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หม้ี

การละเมดิสทิธทิางปญัญา โดยใหพ้นกังานทกุคนรับทราบ

ถึงนโยบายและระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำางาน อีกทั้งมี

กระบวนการตรวจสอบการใชง้านของเครือ่งคอมพวิเตอร์

ทุกๆ ปีเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกำาหนดบทลงโทษสำาหรับ 

ผู้ที่กระทำาผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย

บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการตามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ ซึง่ 

เปน็ไปตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีด่ไีวช้ดัเจนแลว้ครบ

ทั้ง 5 หมวด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

มีรายละเอียดการกำากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ประจำา

ปี 2560 ดังนี้
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กัน โดยไดค้ำานงึถงึสทิธขิองผูถื้อหุน้ โดยใหค้วามสำาคญั 

กับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์

ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม

กนัในระหวา่งผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก ่การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

โดยกำาหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชมุไมเ่ปน็อปุสรรค

ในการเขา้รว่มประชมุ ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์

และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความ

เห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน ตาม 

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 เร่ืองการเรียกประชุม 

ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุม 

บนเว็บไซต์์ของบริษัทฯ (www.areeya.co.th) ล่วงหน้า

ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 ประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม 

และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

โดยในระหว่างประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

แสดงความเห็นและซักถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่

 ประธานกรรมการ รวมทัง้กรรมการทกุคน (ยกเวน้แตม่ี

เหตุจำาเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของ

ผู้ถือหุ้นด้วย

 ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

ผูถ้อืหุน้ และเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแกผู่เ้กีย่วขอ้ง

ทุกฝ่าย

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสถามคำาถาม

เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และ 

การส่งคำาถามล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

รวมท้ังการเสนอช่ือกรรมการและกรรมการตรวจสอบก่อน 

การประชุม ทั้งนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม  

30 วัน หรือ อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำาหนด

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคล

เพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุม

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ในการประชุมผู้ถอืหุน้ของ

บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธาน

กรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ใหเ้ปน็ประธานในทีป่ระชมุจะดำาเนนิการใหม้กีารพจิารณา

วาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำาดับ

วาระทีก่ำาหนดในหนงัสอืนดัประชมุ นอกจากนัน้ บรษิทัได้

แจ้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนลงคะแนนทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความ

ถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้าง

สำานกังานทนายความอสิระมาเปน็ผูต้รวจนบัคะแนน และ

ขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานใน

การตรวจนับคะแนน และอำานวยความสะดวกในการนับ

คะแนนโดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Barcode) 
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คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีสาระสำาคัญครบถ้วนอันได้แก่ คำา

ชี้แจงที่เป็นสาระสำาคัญ คำาถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้ง

คะแนนเสยีงทีต่อ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนัน้ ในสว่น

ของรายงานการประชุม บริษัทฯ มีการจัดทำารายงานการ

ประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้ง

มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถตรวจ

สอบและอา้งอิงได ้ทัง้นี ้เพือ่ใหร้ายงานการประชุมมคีวาม

ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึก

วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมใน

รายงานการประชุมด้วย

กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถมาประชมุได้ด้วยตวัเอง บรษิทัฯ 

ยังมีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที่

จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการ

อิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้น 

ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอำานาจ

ให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทน

ในหลายครัง้ท่ีผา่นมา ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วม

ประชมุได ้บริษัทฯ สนบัสนนุใหม้กีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีง 

ในวาระที่สำาคัญ

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทีผ่า่นมา บริษัทฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทกุกลุม่ ไม่วา่จะเปน็กลุม่พนกังาน เจ้าหนี ้ลกูคา้ ผูค้า้ ผูถื้อหุน้  

ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชน 

ใกลเ้คยีงทีโ่ครงการของบรษิทัตัง้อยู ่เพือ่ใหส้นองตอบตอ่

นโยบายของบริษัทฯ “Areeya Admire You” เพื่อให้ผู้ที่มี

สว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยไดร้บัรู้ถงึความตัง้ใจทีต่อ้งการใหทุ้กฝา่ย

เกดิความประทบัใจ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสำาคัญ

กับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

โดยดำาเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ 

และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะปกป้อง

ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : การดำาเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทยัง

คงให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูก

บ้าน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอารียา 

โดยมีทีมงานบริการหลังการขายที่ประกอบไปด้วย ฝ่าย

ศูนย์บริการลูกบ้าน (Call Center) ฝ่ายบริการหลังการขาย 

(After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิติบุคคล (Customer  

Management : CM) และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (Customer Relations  

Management : CmRM) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการให้

บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

เจ้าหนีแ้ละคูค่า้ : บรษิทัดำาเนนินโยบายคัดเลือกผูร้บัเหมา 

(คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทางการค้าอยา่งเครง่ครดั และพจิารณาถงึปญัหาตา่งๆ ที่

เกดิกบัผูร้บัเหมาเสมอเพือ่รว่มกบัแกป้ญัหาทีเ่กิดขึน้ อาทิ

เช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่ง

เงนิกูใ้หโ้ดยเจรจากบัธนาคารเพือ่ผูร้บัเหมาสามารถนำาใบ

ส่งงานไปค้ำาประกันเงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณี

เกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

คูแ่ขง่ทางการคา้ : บรษิทัฯ สนบัสนนุและสง่เสรมินโยบาย

การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติ

ตามกตกิาการแขง่ขนัทีด่แีละเปน็ทีย่อมรบัทัว่ไป หลกีเลีย่ง

วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

พนักงาน : บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความ

สามารถและประสบการณใ์นการปฏบิติังาน โดยมุ่งพฒันา

และเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้า

และม่ันคงในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน

อยา่งเทา่เทียมกนั โดยจดัใหมี้สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์

ต่างๆ เช่น กองทุนสำารองเล้ียงชีพ ประกันสุขภาพ การ

ตรวจสุขภาพประจำาปี เป็นต้น 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : 

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมใน 

ความรับผิดชอบและเอาใจใส่สังคมอย่างสม่ำาเสมอและ

ตอ่เน่ือง โดยบรษิทัฯ นัน้ยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งม ี

ความรับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัในการใหข้อ้มลูขา่วสารของบรษิทั

อยา่งเพียงพอและทนัเวลา อนัได้แก ่การสง่ขอ้มลูขา่วสาร

ของบริษทั ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET Community Portal 

หรอื ELCID) การลงขา่วสารทางหนงัสอืพมิพต์ามพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด นอกจากการส่งข่าวสารผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) งบการเงิน และ

รายงานประจำาปทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์

ของบริษัท (www.areeya.co.th) 

สารสนเทศที่สำาคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงาน

ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตาม

ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดย

ในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดย 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี  

งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลพินิจ

อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ ดีที่ สุดในการ 

จดัทำา รวมท้ังมกีารเปดิเผยข้อมลูทีส่ำาคญัอยา่งเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ได้จัดให้มีการดำารงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่

จะดำารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ 

ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ ในการน้ี คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ 

คณุภาพของรายงานการเงนิและระบบควบคุมภายใน และ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้

ในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1 แล้ว

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูช้ี้แนะและกำาหนดนโยบายและ

มีส่วนรว่มในการพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในกลยทุธ ์

เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอด

จนกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการไปตามที่กำาหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกำาหนด

อำานาจอนุมัติวงเงินสำาหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติ

ธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น 

การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน 

รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกัน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำานาจตาม

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ โดยการมอบอำานาจดังกลา่ว

ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจ

ช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ

ผูร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิ

รายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง มีสว่นไดเ้สยี 

หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำากับบริษัท (ตามที่

สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการมอบ

อำานาจในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติ

หรือเป็นการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำาอันไม่เป็น

ธรรมในดา้นตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัไดอ้อกแนวปฏบิตัิ

เกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความ

ซือ่สัตยแ์ละมีจรยิธรรมในการตดิตอ่กบัลูกค้า ผูข้ายสนิคา้ 

คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ 

ทบัซอ้น ปกปอ้งและใชท้รัพยส์นิของบรษิทัอยา่งเหมาะสม 
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รบัอนุญาต และไมท่ำาการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดย

ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน

นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะ

พิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำารายการอย่าง

รอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผย

รายการดงักลา่วในรายงานประจำาปแีละแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะ

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลคน

เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำารายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การ

ดำาเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ซึง่มกีรรมการทีเ่ปน็อสิระรว่ม

อยูด่ว้ย 3 ทา่น ซึง่การตดัสนิใจลงทนุในโครงการตา่งๆ จะ

ต้องผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ รวม

ถึงการอนุมัติซื้อท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการ เพื่อให้แน่ใจ

ว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งใน

การประชุมแต่ละคร้ังทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล 

และรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ

พิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้

ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่าง

รอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวม

ทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพ่ือ

ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะ

กรรมการบริษัททั้งหมดจำานวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุใน

หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ  

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 

คัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาล

และงบการเงินประจำาปีที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือ 

ตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี 

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำาเสนอให้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผย

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน การ

พิจารณาความเหมาะสมของแผนการกำากับดูแลและ 

ตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบ

ภายในที่ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร  

ที่จัดทำาโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ 

ข้อแนะนำาในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อ

นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้นำาเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย 

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

จำานวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีร่ะบใุนหวัขอ้คา่ตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร 

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ บรษิทัยงัไม่

ได้มีการจัดตั้งขึ้น เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมี

จำานวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพ่ือพิจารณาใน

เรื่องดังกล่าวได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

ปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติ

ตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

(Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น 

ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ปฏบิตัติามขอ้บังคับ

ของบริษัท มีความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและ

ผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจที่จะใช้

ความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการดำาเนนิธรุกจิ 

อย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทาง 

การเงิน เป็นต้น



81ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย

“Sustainable Happiness” รักษ์โลก รักเรา 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ 

จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ

ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาในทุกกระบวนการทำางาน เพื่อสร้าง

ความรบัผดิชอบในสนิคา้และการบรกิาร เสรมิสรา้งคุณคา่

เพิ่มและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ดี 

ยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 นี้ ได้สานต่อกระบวนการเดิมและ

เพิ่มจุดเน้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ตามนโยบาย “Sustainable Happiness” รักษ์โลก รักเรา 

ดังนี้

การพัฒนาแนวคิดเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

จากนโยบาย “Sustainable Happiness” รักษ์โลก รักเรา 

ไดถ้า่ยทอดสูก่ารระดมสมองเพือ่จดัทำาแนวทางการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ให้มีองค์ประกอบใน

การพัฒนา 5 ด้าน กล่าวคือ 

(1) การปรับสวนในพื้นที่ส่วนกลาง จากสวนสวยให้เป็น

สวนสวยงามปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัวและไม้

ยืนต้นที่สามารถนำามารับประทานได้ 

(2) การเลือกใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์เข้ามา

ทดแทนพลงังานไฟฟา้ในพืน้ทีส่ว่นกลางของโครงการ 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาวให้กับลูกบ้าน 

(3) การออกแบบระบบจัดการน้ำาให้สามารถนำาน้ำาที่ใช้

แล้วผ่านกระบวนการคัดกรองและบำาบัดน้ำาจนมีค่าที่

ปลอดภัยตามมาตรฐานให้นำากลับมาใช้ในพ้ืนที่ส่วน

กลางของโครงการได ้เพือ่ลดปรมิาณการใชน้้ำาประปา

และลดค่าใช้จ่าย 

(4) การออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลางเพื่อรองรับการคัดแยก

ขยะ และแนวทางการรณรงค์ให้ลูกบ้านในโครงการ

ร่วมกันดำาเนินการ เพื่อลดปริมาณขยะ และนำาขยะ

ที่สามารถใช้ได้สู่กระบวนการ Recycle หรือ Reuse 

เป็นการลดปัญหามลพิษแก่สังคม 

(5) เพิ่มพื้นที่เพ่ือส่งเสริมการออกกำาลังกายภายใน

โครงการ โดยในปัจจุบันนี้ ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจใน

เรื่องของสุขภาพและการออกกำาลังกายมากขึ้น องค์

ประกอบนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจุดแข็งให้กับ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทด้วย



82 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบ
จากองคป์ระกอบในการพฒันาตามนโยบาย Sustainable 

Happiness ทัง้ 5 ดา้น ทีบ่รษิทัฯ ไดแ้ถลงนโยบายไปเมือ่ป ี

2559 นั้น ในปี 2560 นี้ ได้มีการศึกษาและพัฒนาให้เกิด

เป็นต้นแบบ และได้ขยายผลไปแล้วบางส่วน ดังนี้

1. ระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ 

จัด ให้ มี ระบบบำ าบัดน้ำ า เ สียที่ ส ามารถนำ าน้ำ ามา สู่

กระบวนการบำาบัดพิเศษที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ค่า

มาตรฐานสามารถนำากลบัมาใช้ใหมไ่ด ้เปน็การลดภาระคา่

ใชจ้า่ยของน้ำาประปาสำาหรบัลกูบา้นในอนาคตอยา่งยัง่ยนื 

โดยมีการติดต้ังระบบให้นำาน้ำาที่บำาบัดแล้วไปรดน้ำาที่สวน

ส่วนกลาง และใช้ประโยชน์อื่น เช่น การล้างถนนทำาความ

สะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อลดอัตราการใช้น้ำาประปา

เป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ

โครงการได ้โดยไดน้ำารอ่งทีโ่ซนกาญจนาภเิษก-ราชพฤกษ์



832. แปลงผักปลอดสารพิษ “โครงการปลูกผัก ปลูกรัก”

จัดให้มีแปลงผักปลอดสารพิษที่สวนส่วนกลาง เพื่อให้ลูก

บ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษที่สดใหม่และตรงความ

ต้องการ โดยเน้นให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกร่วม

กัน ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่าง

สมาชิกในหมู่บ้าน เกิดเป็นความเข้มแข็งของเครือข่าย

ลูกบ้านอย่างยั่งยืนต่อไป โดยนับตั้งแต่ปี 2559 ได้จัดให้

มีแปลงผักมาตรฐานในทุกโครงการ และช่วงไตรมาสที่ 

3 ปี 2560 ได้เริ่มจัดกิจกรรมให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการ

ปลูกและดูแลแปลงผักสวนครัวแล้ว 8 โครงการ ใน 3 โซน 

ได้แก่ โซนบางนา โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ และโซน

วงแหวน-รามอินทรา และมีแผนจะดำาเนินการเพิ่มอีก 8 

โครงการ ภายในปี 2561 นี้ 

3. การคัดแยกขยะ 

มีการศึกษาวิจัยปริมาณขยะและพฤติกรรมของลูกบ้าน

ในการคัดแยกขยะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ทำาโครงการกระตุ้นจิตสำานึกในการคัดแยกขยะ พบว่า

ปรมิาณขยะทีเ่กดิจากลูกบา้นสามารถนำาเขา้สู่กระบวนการ  

Recycle ไดป้ระมาณรอ้ยละ 20 ดงันัน้จงึมีการรณรงคส์รา้ง

จติสำานกึใหล้กูบา้นตระหนกัถงึความสำาคัญในการคดัแยก

ขยะ เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ผ่านกิจกรรม DIY โดยนำาวัสดุ

เหลือใช้มาแปลงร่างเป็นของตกแต่งบ้าน นอกจากนั้นยัง

ใส่แนวคิดและวิธีการคัดแยกขยะ Recycle ไปพร้อมกับ

กิจกรรม DIY และในปี 2561 จะได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลาง

สำาหรับคัดแยกขยะ Recycle เพื่อนำากลับไปเป็นวัตถุดิบ

สำาหรับสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อที่ทำาจาก

ขวดพลาสติก ชุดโต๊ะนักเรียนที่ทำาจากกล่องนม เพ่ือส่ง

ตอ่ความสขุไปสูส่งัคมตอ่ไป โดยไดด้ำาเนินกจิกรรมรณรงค์

สร้างจิตสำานึกแก่ลูกบ้านไปแล้ว 3 โครงการ ใน 2 โซน 

ได้แก่ โซนบางนา และโซนกาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 

ลกูบา้นใหผ้ลตอบรบัเปน็อยา่งด ีและมแีผนจะจัดกิจกรรม

เพิ่มอีก 11 โครงการภายในปี 2561 นี้



84 4. ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบ Solar Cell 

จัดให้มีไฟส่องสว่างภายในสวนส่วนกลางและถนนส่วน

กลางโดยใช้ไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar cell) เปน็การ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างสำาหรับส่วน

กลาง เป็นประโยชน์สำาหรับลูกบ้านในอนาคต และมีส่วน

ร่วมในการลดใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า เพิ่มการใช้

พลงังานทดแทน เพือ่ให้เกดิความยัง่ยืนดา้นพลงังาน โดย

เริ่มต้นที่โซนกาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ และโซนบางนา

5.ทางปั่นจักรยาน และพื้นท่ีออกก�าลังกาย

จดัใหม้ทีางปัน่จกัรยานในสว่นของถนนสว่นกลาง เปน็การ

รณรงค์และส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้จักรยานเพื่อมีส่วนร่วม

ในการลดมลภาวะของโลก และเสริมสร้างสุขภาพที่ 

แขง็แรงจากการออกกำาลังกายงา่ยๆ ในโครงการ นอกจาก

นั้นในบางโครงการยังได้จัดให้มีพื้นที่ออกกำาลังกาย เช่น 

สนามบาส เป็นต้น โดยได้เริ่มต้นที่โซนกาญจนาภิเษก – 

ราชพฤกษ์ และโซนบางนา



85พัฒนางานบริการหลังการขายให ้
สอดคล้องกับนโยบาย Sustainable 
Happiness
ส่วนสำาคัญตามนโยบาย “Sustainable Happiness”  

ยงัไดข้ยายไปสูง่านบริการหลงัการขายและการสรา้งชมุชน

ภายในโครงการ โดยมเีปา้หมายเพือ่ใหบ้รกิารอยา่งดท่ีีสดุ

และให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกบ้านอารียา ที่จะ

นำาไปสูก่ารบอกตอ่แนะนำาเพือ่นตามโครงการ Friends Get 

Friends และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ในระยะยาว

การพัฒนางานบริการหลังการขาย เริ่มขึ้นตามนโยบาย

ดังกล่าวนี้ ต้ังแต่การทบทวนพันธกิจ ความรับผิดชอบ  

ขั้นตอนและวิธีการทำางาน มาตรฐานการให้บริการ รวม

ไปถึงการปรับโครงสร้างฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของ

งานบริหารหมู่บ้านนั้นเริ่มต้นพัฒนางานตั้งแต่การบริการ 

พื้นฐาน ให้มีความปลอดภัย สะอาด และน่าอยู่ เช่น  

การดูแลรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มความเข้มงวดกับ 

การปฏิบัติงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยและ

พนักงาน รปภ. เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

สามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้านความปลอดภัย

ในโครงการได้ตลอดเวลาแบบ Real Time ผ่านโทรศัพท์

มอืถอื นอกจากนัน้ยงัมกีารเขา้เยีย่มลกูบา้นเพือ่สอบถาม

ความเปน็อยู ่หากพบปญัหาพรอ้มลงมอืแกไ้ขไดทั้นท ีและ

พร้อมนอ้มรบัขอ้เสนอแนะตา่งๆ ซึง่ถอืวา่เปน็งานบรกิาร

เชงิรกุทีพ่รอ้มดแูลใหล้กูบา้นมคีวามสขุเมือ่ได้พักอาศัยใน

โครงการของอารียา
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ซ่อมแซมในระยะประกัน (After Sale Service) เป็นอีก

งานหนึง่ทีไ่ด้รบัการยกระดบังานบรกิารและกำากบัตดิตาม

อย่างใกล้ชิด นอกจากบริการ Call Center แล้วเรายังได้

พัฒนา Application Areeya Family มาเป็นช่องทางใน

การแจ้งซ่อมตั้งแต่ปี 2559 และมีแผนการปรับปรุงพัฒนา  

version2 ในปี 2561 นอกจากน้ันยังพัฒนาระบบการติดตาม

งานแบบ 100% เพื่อให้มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานงานที่กำาหนด โดยได้นำาข้อมูลรวมถึงข้อเสนอ

แนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอด จนทำาให้ 

ในปี 2560 ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

และดมีาก เฉลีย่ตลอดทัง้ปทีีร่อ้ยละ 90.17 สงูกวา่เป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 90 

ในส่วนงานบริหารกองทุนและการส่งมอบโครงการแก่ 

คณะกรรมการนิตบิคุคลหมูบ่า้นจัดสรรและคณะกรรมการ

นิ ติบุคคลอาคารชุด เป็นงานสำาคัญอีกงานหนึ่ งที่  

ถูกกำาหนดให้เป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการหลัง 

การขาย ใหเ้กดิการบรหิารเงนิกองทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกโครงการ เน้นการบริหารกองทุน

ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ลกูบา้น คณะกรรมการนติบิคุคล 

และต่อบริษัทฯ โดยกระบวนงานหนึ่งที่เป็นหัวใจคือ 

การสรา้งและดแูลสาธารณปูโภคส่วนกลางของโครงการให้

ครบถ้วนและอยูใ่นสภาพสมบรูณพ์รอ้มใชง้านอยู่เสมอ ซึง่

ทำาใหไ้มก่ระทบตอ่การอยูอ่าศยัของลูกบา้น และสามารถ

ลดระยะเวลาความล่าช้าในการส่งมอบสาธารณูปโภคให้

ตรงเวลาเมื่อครบกำาหนดการดูแลตามกฎหมาย เป็นส่วน

สำาคัญที่ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้ 
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มาตรฐานแคมป์ก่อสร้าง

มาตรฐานแคมป์ก่อสร้างดำาเนินการต่อเนื่องมาจาก 

ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน คือ การดูแลคุณภาพชีวิตคนงาน

ก่อสร้าง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สุขภาพกายและใจดี พร้อม

ที่จะทำางานได้อย่างมีคุณภาพ เป็นแรงงานมีฝีมือที่พร้อม

จะสง่มอบบา้นมาตรฐานแกล่กูบา้นทกุหลงัคาเรอืน จงึยงั

คงรักษามาตรฐานทางกายภาพของที่พักคนงานในพื้นที่ 

แคมป์ก่อสร้างให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ โดยจัดให้มีโซน 

พกัอาศยั โซนซกัลา้ง และมรีะบบสาธารณูปโภคทีค่รบถว้น 

เช่น ห้องน้ำา ที่อาบน้ำา ตู้น้ำาดื่ม เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

และรา้นคา้ปลกี ทัง้นีจั้ดหาให้มพีนกังานดแูลแคมป ์ทีเ่นน้

เรื่องความสะอาดและสุขอนามัยพื้นฐาน การจัดการขยะ 

การควบคุมการพักอาศัยตามระเบียบที่กำาหนด 
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Child Friendly Space : ศนูย์การเรยีนรู้
ส�าหรับเด็กในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
แนวคิดในการจัดตั้ง Areeya Child Friendly Space : ศูนย์

การเรียนรู้สำาหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง เกิดจากการที่เรา

เชือ่วา่ หากลกูแรงงานมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมีความปลอดภยั 

ผู้ปกครองที่เป็นแรงงานก็สามารถทำางานให้เราได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มรีายไดเ้พิม่ขึน้ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีนอกจาก

นั้นยังเป็นการลดอัตราการลาออกของแรงงานได้เป็น

อย่างดี เนือ่งจากการมศีูนยก์ารเรยีนรู้สำาหรับเดก็ ถอืเปน็

สวสัดิการทีด่สีง่ผลโดยตรงกับครอบครวัแรงงาน เชน่ ปกติ

แมต่อ้งดแูลลกูในระหว่างทีพ่อ่ไปทำางาน แตก่ารมศีนูยก์าร

เรียนรู้สำาหรับเด็กฯ ทำาให้แม่สามารถไปเป็นแรงงานได้อีก 

1 แรง ทำาให้รายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น 

ศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเด็กในพ้ืนท่ีก่อสร้าง ได้เร่ิมดำาเนิน

งานมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จาก 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และศึกษาดูงานด้าน

การบริหารศูนย์เด็กจากมูลนิธิรักษ์ไทย จนในปี 2559 ได้

ทำาความรว่มมอื (MOU) กบัมลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพ 

ชีวิตแรงงาน ในการดำาเนินงาน โดยได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ 

สำาหรับเด็กฯ ไปแล้ว 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไทรน้อย ศูนย์

บางบัวทอง ศูนย์บางนา ศูนย์หทัยราษฎร์ ศูนย์รังสิต

คลอง 4 และศูนย์รังสิตคลอง 5 มีเด็กเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์

แล้วทั้งหมด 149 คน สัญชาติพม่า กัมพูชา และไทย ได้

ให้ความรู้แก่เด็กหลากหลายมิติ ได้แก่ ภาษาไทย ภาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ สุขภาพอนามัย และการใช้ชีวิตในพื้นที่

ก่อสร้างอย่างปลอดภัย ตลอดจนผลักดันเด็กที่พร้อมเข้า

รับการศึกษาเข้าเรียนในระบบการศึกษาของรัฐบาลได้

ทัง้หมด 21 คน และในป ี2561 จะมแีผนขยายการใหค้วามรู ้

แก่พ่อแม่ที่เป็นแรงงาน เพื่อให้ตระหนักถึงการศึกษาและ

ความปลอดภัยของลูก
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นอกจากนัน้จากการดำาเนนิงานดา้นศูนยก์ารเรยีนรูส้ำาหรบั

เด็กฯ ของบริษัทยังได้รับความสนใจจากองค์กรภายนอก 

เช่น มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ภายใต้การดำาเนิน

งานของ UNICEF ซึง่สนใจการดำาเนนิงานในฐานะผูพ้ฒันา

โครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ตระหนักถึงการดูแลเด็ก

ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้เข้ามาขอสัมภาษณ์ผู้บริหารเพ่ือ

ทำาวิจัยถึงแนวคิดและผลการดำาเนินงานต่างๆ เพื่อนำาไป

เผยแพร่ในรายงานประจำาปี และได้จัดงานแถลงข่าวใน

วันที่ 29 มีนาคม 2561

การดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 

ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จากปีแรกที่เริ่มเรียนรู้ 

สู่การพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน (CSR in 

Process) และต่อยอดให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็น

ส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมจากจุดเล็กๆ สู่

ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ จะ

ยังคงมุ่งมั่นและสานต่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2560 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1. รายการค้าท่ีเป็นปกติของบริษัท
บริษัทฯ มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น 

หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่

เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการค้า

2. รายการเ ก่ียวกับสินทรัพย ์หรือ
บริการ
บริษัทฯ มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น 

หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่

เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการค้า

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
บริษัทฯ มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น 

หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 5

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่

เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการค้า

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
การท�ารายการระหว่างกัน
สำาหรับบริษัทย่อย เป็นรายการที่กระทำาเพื่อประโยชน์

สงูสดุ และเพือ่ใหส้ามารถดำาเนนิธรุกจิได้ตามแผนงานและ

เปา้หมายของบรษิทั เปน็รายการท่ีมกีารกำาหนดตามราคา

ตลาดทั่วไป ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตาม

อตัราทีต่กลงกนัโดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด

ทั่วไป ณ ตอนกู้ยืม

สำาหรับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นรายการ

ค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต
สำาหรบับรษิทัยอ่ยซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้มากกวา่รอ้ยละ 51 อาจ

มีรายการระหวา่งกนัเกดิขึน้ในอนาคต อยา่งไรกต็ามคณะ

กรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง  

หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ

รายการ

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคล

ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะ

ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ความจำาเปน็และเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณทีีค่ณะ

กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากรายการดังกล่าว

ตอ้งใชค้วามรู ้หรอืความเชีย่วชาญเปน็พเิศษ บรษิทัจะจัด 

ให้ผู้เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไป

ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น

ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์จาก 
ผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม

2560
งบการเงินรวม

2559
งบการเงินรวม

2558

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,958 4,643 5,398

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง *** - 4 3

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 3,302 3,056 4,017

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง *** - 3 1

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน, ภาษีเงินได้  
และค่าใช้จ่ายทางการตลาด 1,656 1,097 974

กำาไรสุทธิ 98 263 217

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์ 13,510 13,516 12,861

รวมหนี้สิน 10,169 10,201 9,771

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,341 3,315 3,090

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.70 1.08

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.04 3.08 3.16

อัตรากำาไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 33.41% 34.17% 25.61%

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 1.93% 5.57% 3.97%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.98% 4.38% 3.53%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.94% 8.22% 7.27%

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.42 3.37 3.14

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.27 0.22

จำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 980.00 980.00 980.00

*** ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป เพื่อความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้จากการรับจ้าง

สรา้งบา้นและขายวสัดกุอ่สรา้ง และ ตน้ทนุรบัจา้งสรา้งบา้นและขายวสัดกุอ่สรา้ง จะแสดงเปน็ยอดสทุธใิน “กำาไรจากการ

รับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง” และจะถูกรวมไว้ในหัวข้อของ “รายได้อื่น
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1. ข้อมูลท่ัวไป
บริษัทฯ ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 

บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้นำาหุ้น

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2547 นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจที่แตกต่าง

กันในปีต่างๆดังนี้

 ในปี 2547 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท อารียา  

เซอร์วิส จำากัด) โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 

99.99 เพื่อดำาเนินธุรกิจบริการหลังการขายด้าน

อสังหาริมทรัพย์ 

 ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท วัน 

อัพ จำากัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพื่อ

ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำาหรับโครงการอารียา

และลูกค้าภายนอก 

 ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อย

แห่งหนึ่ง (บริษัท วัน อัพ จำากัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม ทำาให้

สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.99 

 ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดย

มีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย

 บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจ

พฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรหิารนติบิคุคลอาคารชดุ 

 บริษัท คูลสเปซ จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

 ในป ี2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยเพิม่อีก 1 บรษิทั 

โดยมสีดัสว่นในการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 คอื บรษิทั ไวต์

ลิฟวิง จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 

บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ 

บริษัท ชิลล์สเปซ จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท 

โดยมสีดัสว่นในการถอืหุน้รอ้ยละ 99.97 คือ บรษิทั อารียา 

คอนวเินยีน สโตร ์จำากดั เพือ่ดำาเนนิการดา้นธรุกจิคา้ปลกี

 ในปี 2560 บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำากัด ได้

เปลีย่นชือ่เปน็ บรษิทั อารยีา ฮอสพทิอลลติี ้จำากดั โดย

ได้จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวง

พาณิชย์แล้ว และเปลี่ยนลักษณะธุรกิจเป็นร้านอาหาร 

จากเดิมที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก

บริษัทเริ่มดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทจัดสรรท่ีดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่ง

เป็นโครงการบ้านเด่ียวทั้งหมด ต่อมาในปี 2548 บริษัท

เริม่ขายบา้นสรา้งกอ่นขาย ทัง้บา้นเดีย่วและทาวนเ์ฮ้าส ์3 

และ 4 ชั้น และในปี 2549-2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก 

อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และ

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตกแต่งพร้อมอยู่ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในตลาด นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัท

ได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชั้นใหม่ โดยทาวน์เฮ้าส์ 

2 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้นแบบ

ใหมช่ือ่ เดลี ่ซึง่ทาวนเ์ฮาสท์ัง้ 2 แบบไดร้บัการตอบรบัจาก

ลูกค้าเป็นอย่างดี และสำาหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้

นำามาใช้ในการทำาบ้านเดี่ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัท

ได้ออกแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบใหม่ ชื่อ อารียา โคโม่ 

และในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น แบบ

ใหม่ชื่อ บริกก์

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มดำาเนินธุรกิจคอมมูนิตี้ 

มอลล์ แถวสุขุมวิท 77 ชื่อว่า พิคคาเดลี่ แบงค็อก และ

ในปี 2558 ได้เปิดอีกแห่ง ชื่อ ไลฟ์สไตล์คลับ (Life Style 

Club) อยู่ย่านเกษตร-นวมินทร์ 
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2. สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส�าคัญ
ในวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มี

หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย

จะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว

เดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่10 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 9/2557 มีมติอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อารียา 

คอนวเีนยีน สโตร ์จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยในประเทศไทย

และมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทำาธุรกิจ ค้าปลีก

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นครั้งท่ี 1/2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น

กู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี

หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดย

จะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว

เดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัท มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จำานวน 220,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

980,000,000 ล้านบาท เป็น 1,200,000,000 บาท มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มี

หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย

จะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว

เดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกจำาหน่ายหุ้นกู้

จำานวน 1,000 ล้านบาท   (จำานวน 1,000,000 หน่วย  

หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ  

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้บริษัทสามารถ

ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด  

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกจำาหน่ายหุ้นกู้ 

จำานวน 646.8 ล้านบาท (จำานวน 646,800 หน่วย  

หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ  

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ทกุประเภทชนดิระบชุือ่ผูถ้อืหรอืไมร่ะบชุือ่ มหีรือไม่มหีลกั

ประกัน.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่

ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออก

และเสนอขายเพยีงชดุเดยีวหรอืหลายชดุในคราวเดยีวกนั 

หรือหลายครั้งก็ได้



94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำาเนินการจำานวน 62 โครงการ และมีอีก 2 โครงการที่เป็นคอม

มูนิตี้มอลล์ รวมทั้งสิ้น 64 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  เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้านเดี่ยว

9  อารียา ดอนเมือง สรงประภา ดอนเมือง-สรงประภา บ้านเดี่ยว

10  อารียา โคโม่ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ บ้านเดี่ยว

11  อารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์ บางบัวทอง บ้านเดี่ยว

12  แอทโฮม เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

13  เดอะ คัลเลอร์ส แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

14  อารียาทูบี ลาดปลาเค้า ทาวน์เฮ้าส์

15  อารียา เดลี่ เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

16  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

17  เดอะ คัลเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

18  เดอะ วิลเลจ บางนา กม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

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

20  เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา ก.ม. 10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

21  เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์

22  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์

23  เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
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24  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต - ลำาลูกกา รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

25  อารียา แมนดารีน่า สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 ทาวน์เฮาส์

26  เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1 ดอนเมือง - สรงประภา ทาวน์เฮาส์

27  อารียา บริกก์ ดอนเมือง-สรงประภา ดอนเมือง - สรงประภา ทาวน์เฮาส์

28  เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

29  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

30  เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

31  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์

32  เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์

33  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-ราชพฤกษ์ บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์

34  เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-ราชพฤกษ์ บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์

35  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

36  เอ สเปซ อโศก-รัชดา อโศก - รัชดา คอนโดมิเนียม

37  เอ สเปซ เกษตร เกษตร - นวมินทร์ คอนโดมิเนียม

38  เอ สเปซ เพลย์ รัชดา-สุทธิสาร รัชดา - สุทธิสาร คอนโดมิเนียม

39  เอ สเปซ สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

40  เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

41  เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม

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

43  เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม

44  Pickadaily Bangkok สุขุมวิท 77 คอมมูนิตี้ มอลล์

45  Life Style Club เกษตร - นวมินทร์ คอมมูนิตี้ มอลล์

46  อารียา บริกก์ รังสิต-ลำาลูกกา รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
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47  เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต-คลอง 4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

48  เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

49  เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

50  เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

51  เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

52  ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 77 บ้านเดี่ยว

53  เดอะ คัลเลอร์ส พรีเม่ียม กาญจนาภิเษก- ราชพฤกษ์ 3 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

54  อารียา บริกก์ บางนา กม.10 บางนา ทาวน์เฮาส์

55  อารียา บริกก์ บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮาส์

56  เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์

57  เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

58  เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

59  เอ สเปซ เมกา บางนา คอนโดมิเนียม

60  เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม ซอง สุขุมวิท คอนโดมิเนียม

61  เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

62  เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

63  เดอะ คัลเลอร์ส บางนา วงแหวน 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

64  อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
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3. ผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดข้องบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายท่ีดนิและบา้นซึง่รบัรูเ้มือ่ไดร้บัชำาระครบถว้นตามสญัญาจะซือ้จะขาย

และไดโ้อนกรรมสทิธิใ์หก้บัผูซ้ือ้แลว้ และรายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น ซึง่รบัรูร้ายได้ตามสดัสว่นของงานทีท่ำาเสรจ็ โดย 

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการขายที่ดินและบ้าน 

ตารางรับรู้รายได้ในปี 2560, 2559 และปี 2558 ของบริษัทฯ โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์

ประเภท

ขาย

2560 2559 2558

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

คอนโด 1,881 4,246 491 1,030 354 566

บ้านเดี่ยว 159 845 161 780 134 616

ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 2,255 6,035 1,205 3,075 1,267 3,262

ที่ดิน 1 2 - -  -  - 

ยอดรวม 4,296 11,128 1,857 4,885 1,755 4,444

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 จากปีก่อน 131% 128% 6% 10% 77% 63%

ประเภท

โอน

2560 2559 2558

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

คอนโด 637 1,569 636 1,330 631 762

บ้านเดี่ยว 155 783 139 686 56 372

ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 1,034 2,604 1,032 2,627 1,189 3,054

ที่ดิน 1 2 - - 2 1,210

ยอดรวม 1,827 4,958 1,807 4,643 1,878 5,398

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 จากปีก่อน 1% 7% -4% -14% 136% 122%



98

คอนโดมิเนียม 

สำาหรับปี 2560 ยอดขายคอนโดมิเนียมเท่ากับ 4,246  

ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จากป ี2559 จำานวน 3,216 ลา้นบาท 

โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้โครงการที่เปิดใหม่ใน

ระหว่างปี และการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในต่าง

ประเทศ ในขณะเดียวกันโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีที่

แล้วก็ยังคงสร้างยอดขายได้อยู่

ยอดขายหลกัมาจากโครงการ เอ สเปซ เมกา และ เอ สเปซ  

ไอ.ดี. อโศก-รัชดา ที่มียอดขายในปีนี้จำานวน 2,808 ล้าน

บาท โดยโครงการ เอ สเปซ เมกา เป็นโครงการใหม่ที่

เปิดตัวในปี 2560 ส่วนโครงการ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-

รัชดา เป็นโครงการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน 

ในระหว่างปียังมีโครงการท่ีเปิดตัวใหม่อีก 1 โครงการ

คือ เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม ซอง ซึ่งสร้างยอดขาย 312  

ล้านบาท ในปีน้ี นอกจากน้ันโครงการอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ก็ยัง

สามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นในงวดนี้เช่นกัน โดยเฉพาะ

โครงการ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์, เอ สเปซ มี บางนา 

และ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 ที่มียอดขายรวมกันในงวดนี้

กว่า 1,121 ล้านบาท ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำาให้ยอดขายรวม

ของงวดนี้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 

ส่วนยอดโอนของคอนโดมิเนียมสำาหรับปี 2560 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัป ี2559 นัน้ บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากคอนโด

มเีนยีมสงูขึน้จากปทีีแ่ลว้จำานวน 239 ลา้นบาท โดยรายได ้

ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการเดิมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่

แล้วจำานวน 3 โครงการหลัก ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-

รชัดา, เอ สเปซ ม ีบางนา และ เอ สเปซ ม ีสุขมุวทิ 77 ท่ีมี

ยอดรับรูร้ายไดใ้นป ี2560 ที ่742 ลา้นบาท, 250 ลา้นบาท  

และ 339 ล้านบาท ตามลำาดับ ประกอบกับมีโครงการ

ใหม่ท่ีเริ่มโอนในระหว่างปีคือ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์  

ซึ่งรับรู้รายได้ในปีนี้จำานวน 215 ล้านบาท นอกจากน้ัน

เป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมโครงการอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาที่จำานวนหน่วยที่ โอน

กรรมสิทธ์ิ จะพบว่ามีจำานวนหน่วยไม่แตกต่างไปจากปีที่

แลว้ แตบ่รษิทัสามารถทำารายไดไ้ดส้งูขึน้ ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงการปรับตัวของราคาขายที่สูงขึ้นจากปีที่แล้ว

สำาหรับปี 2559 ยอดขายคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจาก 

ป ี2558 อยา่งมีสาระสำาคญัเนือ่งมาจากม ี2 โครงการใหม่

เพิ่มขึ้นในปี 2559 บวกกับการปรับราคาขายขึ้นเนื่องจาก

พ้นช่วง pre-sale

ในป ี2559 บรษิทัฯ มียอดรบัรูร้ายไดข้อง เอ สเปซ มี สุขมุวทิ  

77 และ เอ สเปซ มี บางนา ซ่ึงต่อเน่ืองมาจากปี 2558 และ 

มโีครงการใหมท่ีแ่ลว้เสรจ็และพรอ้มสง่ในปนีีค้อื เอ สเปซ 

ไอ.ดี. อโศก-รัชดา ซึ่งได้เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ไตรมาสที่ 2 ปี 

2559 มูลค่ารับรู้รายได้ของโครงการ เอ สเปซ มี บางนา, 

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77, เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา และ 

เอ สเปซ สุขุมวิท 77 ในปี 2559 เป็นมูลค่า 336 ล้านบาท, 

346 ล้านบาท, 641 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำาดับ

ในป ี2558 ยอดขายและยอดรบัรูร้ายไดข้องคอนโดมเินยีม

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีคอนโดมิเนียม

แล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบจำานวน 2 โครงการ มูลค่า

โครงการรวม 2,908 ล้านบาท มูลค่ารับรู้รายได้ 720 ล้านบาท 

บ้านเด่ียว 

สำาหรับปี 2560 ยอดขายบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 

จำานวน 65 ลา้นบาท เปน็ผลมาจากบรษิทัฯ ได้เปดิโครงการ

ใหมใ่นป ี2560  “ด ิเอวา เรสซเิดนซ”์ ซึง่เปน็โครงการบา้นเดีย่ว

บนทำาเลสุขุมวิท 77 โดยมีราคาขายเริ่มต้นที่ 30 ล้านบาท  

การเปิดตัวโครงการนี้ ทำาให้บริษัทได้รับยอดขายเพิ่ม
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ขึ้นจำานวน 123 ล้านบาท นอกเหนือจากยอดขายจาก

โครงการใหมข่า้งตน้ โครงการทีด่ำาเนนิงานตอ่เนือ่งมาจาก

ปีก่อน เช่น อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ และ อารียา 

โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา ก็สามารถทำายอดขายได้เพิ่ม

ขึน้ในปีนี้ดว้ย ดว้ยสาเหตนุี ้จงึทำาให้ยอดขายรวมของงวด

นี้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 

ส่วนของยอดโอนสำาหรับปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 

จำานวน 97 ล้านบาท เป็นผลมาจากโครงการใหม่ใน

ปี 2560 “ดิ เอวา เรสซิเดนซ์” ที่เร่ิมโอนกรรมสิทธิ์ในปี 

2560 นี้ ทำาให้ยอดโอนเพ่ิมข้ึน 74 ล้านบาท ประกอบ

กับโครงการที่สร้างเสร็จและเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปลายปี 

2559 เช่น อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ และ อารียา 

วงแหวน-รามอินทรา ก็ยังคงโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

และเพิ่มมากขึ้นในปี 2560 ทำาให้สามารถรับรู้รายได้กว่า 

480 ล้านบาทในปีนี้ ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำาให้ยอดโอนของ

งวดนี้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

ในป ี2559 บรษิทัฯ ได้เปดิโครงการเพิม่เตมิ 3 โครงการไดแ้ก ่ 

อารียา ดอนเมือง สรงประภา, อารียา โคโม่ ลาดกระบัง-

สุวรรณภูมิ และอารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์ มูลค่า

โครงการรวม 916 ล้านบาท และรับรู้รายได้บางส่วนปี 

2559 จำานวน 77 ล้านบาท และมีอีก 2 โครงการท่ีได้

เริ่มโอนในปลายปี 2558 ได้เล็กน้อยและโอนได้มากใน

ปี 2559 ได้แก่ อารียา โคโม่ บางนา กม.10 และอารียา 

โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา โดยมียอดโอนเพิ่มขึ้นจากปี 

2558 จำานวน 422 ล้านบาท ดังนั้นจึงทำาให้ในปี 2559 มี

การรับรู้รายได้มากกว่าปี 2558

ทาวน์เฮ้าส์ 

เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ โดยเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าที่มี

รายได้น้อยถึงปานกลางค่อนข้างสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินงานทั้งหมดรวม 

25 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,828 ล้านบาท หรือ

จำานวน 4,423 หน่วย ซึ่งมีจำานวนโครงการที่เริ่มโอน

กรรมสทิธิแ์ลว้จำานวน 23 มลูคา่โครงการรวม 11,773 ลา้น

บาท และรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิส์ำาหรบัปี 2560 

เท่ากับ 2,604 ล้านบาท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 มีโครงการอยูร่ะหวา่งดำาเนนิงาน 

ทั้งหมดรวม 30 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 15,059  

ล้านบาท หรือจำานวน 5,579 หน่วย ซึ่งมีจำานวนโครงการ

ที่เริ่มโอนในปี 2559 จำานวน 9 โครงการมูลค่าขายรวม 

4,260 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์

สำาหรับปี 2559 เท่ากับ 2,627 ล้านบาท

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำาหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 

2559 จาก 3,056 ล้านบาทเป็น 3,302 ล้านบาท คิดเป็น  

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำานวน 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 

8% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในต้นทุนขายของบ้านเด่ียวและ

ทาวน์เฮ้าส์จำานวน 102 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นใน

ต้นทุนขายของคอนโดมีเนียมที่ 144 ล้านบาท ซึ่งต้นทุน

ขายนี้ปรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึ้นปีน้ี โดยอัตรากำาไรขั้นต้นของ

ปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 33 และร้อยละ 34 

ตามลำาดับ
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อสังหาริมทรัพย์ลดลงจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 24 

(ต้นทุนขายปี 2559 จำานวน 3,056 ล้านบาท, ปี 2558 

จำานวน 4,017 ล้านบาท) ซึ่งสาเหตุหลักจากการลดลง

ของตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยเ์กดิจากตน้ทนุของการขาย

ที่ดินจำานวน 862 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 อย่างไร

ก็ตาม ไม่มีรายการขายที่ดินเกิดขึ้นในปี 2559 นี้ ดังนั้น

เมือ่พจิารณาตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยเ์ฉพาะสว่นทีเ่ปน็

ของบ้านและคอนโดมีเนียม จะพบว่าต้นทุนจากการขาย

บ้านและคอนโดมีเนียมลดลงจากปีที่แล้วถึง 99 ล้านบาท  

เนือ่งมาจากบรษิทัฯ มกีารบรหิารตน้ทนุทีด่ขีึน้ทำาใหมี้การ 

รับรู้ต้นทุนจากการขายบ้านลดลง 317 ล้านบาท ส่วน

ต้นทุนของโครงการคอนโดมิเนียมมีมูลค่าที่รับรู้ต้นทุน

ขายเพิ่มจากปีก่อนประมาณ 218 ล้านบาท เนื่องจากได้

เริ่มโอนกรรมสิทธิ์โครงการใหม่ในช่วงปลายปี 2558 และ 

ช่วงไตรมาส  2  ปี  2559 เพ่ิมเติมจำานวน  2  โครงการ ได้แก่  

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์นป ี2558 เพิม่ขึน้จากป ี2557 

มากกว่าเท่าตัว เนื่องมาจากยอดรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงไตรมาส 2 มีการปรับตัว

ของราคาวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นโดยประมาณ ร้อยละ 1.0 

ของมูลค่าโครงการ อีกทั้งมีการปรับคุณภาพของวัสดุที่ใช้

ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 

สงูขึน้และแขง่ขนักบัคูแ่ข่งได ้บรษิทัฯ จึงจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมในส่วนนี้ แต่ยังคงรักษาระดับราคาไว้อย่างเดิม

 อัตราก�าไรข้ันต้น

บรษิทัฯ มีกำาไรขัน้ตน้ในสำาหรบัป ี2560 และปี 2559 จำานวน 

1,656 ล้านบาท และ 1,587 ล้านบาทตามลำาดับ คิดเป็น 

ร้อยละ 33 และ 34 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอย่างเป็น

สาระสำาคัญสำาหรับอัตรากำาไรข้ันต้นของทั้งสองปี โดย

แนวโน้มในอนาคตบริษัทจะมีการบริหารต้นทุนขายให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้คาดว่าจะสามารถทำาอัตรา

กำาไรขั้นต้นได้เพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต

บริษทัฯ มีกำาไรขัน้ต้นสำาหรบัป ี2559 จำานวน 1,587 ล้านบาท  

ปี 2558 จำานวน 1,381 ล้านบาท และปี 2557 จำานวน 

805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34, 26 และ 33 ตามลำาดับ  

ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตรากำาไรขั้นต้นปี 2559 มีสาเหตุจาก

การที่บริษัทฯ มีการปรับราคาขายสูงขึ้น ทำาให้อัตรากำาไร 

ขั้นต้นปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนมาก และบริษัทฯ มีการบริหาร

ต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้สามารถเพิ่ม

อัตรากำาไรขั้นต้นได้มากกว่าปี 2558

 ก�าไร(ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนที่ยังไม่เกิด

ขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

จำานวน 33 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 

Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคา 

ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการเช่าพื้นท่ี อัตราการเพิ่ม 

คา่เชา่ อตัราคดิลด และอตัราผลตอบแทน นอกจากนัน้เปน็

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน และรายได้ประเภทอื่นๆ ของบริษัทฯ ตาม

รายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 17 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนที่ยังไม่เกิด

ขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

จำานวน 44 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 

Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 5 

มกราคม 2560 และ 3 กุมภาพันธ์ 2560

สำาหรบัป ี2558 บรษิทัฯ มีขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 26 

ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

ตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558



101 ค่าใช้จ่ายในการขาย

ประเภท

โอน

2560 2559 2558

ล้าน
บาท

ยอดโอน
% ต่อ 
ยอด
โอน

ล้าน
บาท

ยอดโอน
% ต่อ 
ยอด 
โอน

ล้าน
บาท

ยอดโอน
% ต่อ 
ยอด 
โอน

ค่าใช้จ่ายในการขาย 742.8 4,958.1 15.0% 519.3 4,643.3  11.2% 535.8 4,187.9** 12.8%

% เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากปีก่อน 223.5 3.8% (16.5) (1.6%) 215.6 (0.4%)

** รายได้รวมสำาหรับปี 2558 เท่ากับ 5,398.02 ล้านบาท ซึ่งรวมรายได้จากการขายที่ดินจำานวน 1,210.10 ล้านบาท เพื่อ

การเปรียบเทียบรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและห้องชุด ตัวเลขยอดโอนข้างต้นสำาหรับปี 2558 จึงไม่รวมยอดราย

ได้จากการขายที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการขายหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประกอบด้วยค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย

ทางการตลาด และ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์  

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย 

อื่นๆ โดยค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าภาษี

ธุรกิจเฉพาะจะแปรผันตามรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ป ี2559 บรษิทัฯ มยีอดโอนเพิม่มากขึน้ จึงทำาใหค้า่ใชจ่้าย

ส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการเพิ่มค่าใช้

จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สว่นของคา่สือ่ออนไลน ์และการจัด Event ตา่งๆ และในป ี

2560 บรษิทัเริม่ขยายกลุม่ฐานลกูคา้ไปยงัตา่งประเทศ จงึ

ทำาให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จากการบุกเบิก

ตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทำาให้บริษัทฯ  

ได้รับยอดขายจากต่างประเทศกว่า 1,049 ล้านบาท  

ซึ่งคิดเป็น 10% ของยอดโอนปี 2560

สำาหรับปี 2559 มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์โดยเฉพาะในสว่นของปา้ย คา่สือ่ออนไลน์ 

และการจัด Event ต่างๆ ทำาให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพ่ิมข้ึน

จากปีที่แล้ว

อย่างไรก็ ดีในปี 2559 รัฐบาลได้ออกนโยบายลด  

ค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 1 เหลือเพียงอย่างละ

ร้อยละ 0.01 ในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2559 ดังนั้น 

จึงทำาให้ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมสำาหรับปี 2559  

ลดลงแม้ว่าจะมียอดโอนเพิ่มขึ้นก็ตาม
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ประเภท

โอน

2560 2559 2558

ล้าน
บาท

ยอดโอน
% ต่อ 
ยอด
โอน

ล้าน
บาท

ยอดโอน
% ต่อ 
ยอด 
โอน

ล้าน
บาท

ยอดโอน
% ต่อ 
ยอด
โอน

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

577.7 4,958.1 11.7%  523.9 4,643.3 11.3% 436.0 4,187.9** 10.4%

% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53.8 0.4% 87.9 0.9% 42.5 (5.6%)

** รายได้รวมสำาหรับปี 2558 เท่ากับ 5,398.02 ล้านบาท ซึ่งรวมรายได้จากการขายที่ดินจำานวน 1,210.10 ล้านบาท เพื่อ

การเปรียบเทียบรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและห้องชุด ตัวเลขยอดโอนข้างต้นสำาหรับปี 2558 จึงไม่รวมยอดราย

ได้จากการขายที่ดิน

สำาหรบัป ี2560 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมากกวา่

ปี 2559 จำานวน 53.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่ายดูแลบ้านก่อนส่งมอบ และค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลโครงการ ซึ่งเพ่ิมข้ึนตามจำานวนยูนิตของบ้านที่สร้าง

เสร็จและจำานวนโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงจาก 39 

โครงการในปี 2559 เป็น 56 โครงการในปี 2560 โดยใน

ป ี2561 บริษทัฯ จะมุง่เนน้ไปทีน่โยบายในการควบคมุการ 

ก่อสร้าง รวมถึงบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อให้ค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี้ลดลง ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าบริหารงาน เพิ่ม

ขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับกับงานที่เพ่ิมขึ้นจากการขยาย

ตัวของธุรกิจ 

อย่างไรก็ดี สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารต่อยอดโอนระหว่าง

ปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับ 

ปีท่ีแล้ว โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 ในขณะท่ียอดโอนเพิ่ม 

สูงขึ้นกว่า 315 ล้านบาท

 ต้นทุนทางการเงิน

สำาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำานวน 260 

ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีต้นทุนทางการเงินจำานวน 

237 ลา้นบาท โดยตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 23 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นมาจากดอกเบี้ย

หุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ ในระหว่างปี 

2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำานวน 2,997 ล้านบาท และ

มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดจำานวน 3,000 ล้านบาท

สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำานวน 237 

ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีจำานวน 166 ล้านบาทเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง

เกิดจากในเดือน ตุลาคม 2558 มีการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 

1,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2559 มีการออกหุ้น

กู้เพิ่มขึ้น 1,353.20 ล้านบาท (ในเดือนเมษายน 2559 มี

การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดจำานวน 511 ล้านบาท ใน

เดือนเดียวกัน) และในเดือนตุลาคม 2559 มีการออกหุ้น

กู้เพิ่มขึ้น 647 ล้านบาท
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สำาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจำานวน 98 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม ในขณะที่ปี 2559 มีกำาไร 

สุทธิจำานวน 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยมีกำาไร

สุทธิลดลง 165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 โดยหลัก

เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโฆษณา

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของค่าสื่อออนไลน์ และการ

จัด Event ต่างๆ นอกจากน้ัน ในปี 2560 บริษัทฯ มี

การขยายกลุ่มฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ จึงทำาให้ค่าใช้

จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามการเพิ่มการ

ลงทนุในการโฆษณาและประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ในปนีี ้ 

บรษิทัฯ ได้มกีารวเิคราะหถ์งึกลุม่ลกูคา้อยา่งละเอยีด และ

เลอืกใชว้ธิกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ไมว่า่จะเปน็ทาง

ออนไลน์ หรือออฟไลน์ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ที่มีศักยภาพโดยตรง รวมทั้งการเปิดตลาดในต่างประเทศ

มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อยอดขายและกำาไรที่จะ

เพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนั้นในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์จำานวน 23 ล้านบาท 

ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสมมติฐานในการคำานวณหนี้สิน

ผลประโยชน์พนักงาน โดยรายการนี้แสดงอยู่ในงบกำาไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่และไมม่ผีลกระทบตอ่กำาไรต่อหุน้ของ 

บริษัทฯ

สำาหรับป ี2559 บริษทัฯ มกีำาไรสทุธ ิจำานวน 263 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 217 ล้านบาท ของปี 2558 ปัจจัย

หลักจากการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิเน่ืองมาจากการเพ่ิม

ขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสามารถ

บริหารต้นทุนให้มีต้นทุนลดลง

จากผลการดำาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เม่ือพิจารณาถึง

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทฯ 

(Profitability Ratio) สำาหรับปี 2560, 2559 และ 2558 

บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ 33, 34 และ 26 ตาม

ลำาดับ และบริษัทฯ มีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.93, 

5.57 และ 3.97 ตามลำาดบั ในขณะเดียวกนั บรษิทัฯ มอัีตรา 

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เทา่กบัรอ้ยละ 2.94, 8.22 และ 7.27 

สำาหรับปี 2560, 2559 และ 2558 ตามลำาดับ 

 ปัจจัยและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานในอนาคต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ยังคงมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายธุรกิจมีแผน

ลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพสำาหรับเปิดโครงการใหม่ใน

ปี 2561มากขึ้น โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะเน้นกลุ่มลูกค้า

ตลาดกลาง-บน มากขึ้น และมีแนวโน้มลงทุนพัฒนาเป็น

โครงการ อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed use) เพิ่มขึ้น  

เนือ่งจากตน้ทนุราคาทีด่นิปรบัสงูขึน้มาก ไมส่ามารถคุม้ทุน 

หากพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม เพียงอย่างเดียวขณะท่ีคาดว่า 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคจะมีแนวโน้มทรงตัว 

จาก กำาลังซื้อในต่างจังหวัดที่มีอยู่จำากัด ประกอบกับ

หลายธุรกิจยังคงมีที่อยู่อาศัยคงค้างอยู่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบ

การให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่ม การก่อสร้างทางด่วน

และขยายเสน้ทางถนนใหม่ๆ  รอบตัวเมอืงกรงุเทพฯ และ 

ตา่งจงัหวดั เพราะจะ ช่วยเพิม่ทำาเลใหม่ทีเ่หมาะสมสำาหรบั

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และยังช่วยการกระจาย

ตัวของเศรษฐกิจ

ผูป้ระกอบการหลายรายเหน็ว่านกัลงทนุเปน็ตวัขบัเคลือ่น

สำาคญัท่ีชว่ยให้ตลาดอสังหารมิทรพัยค์อ่ยๆ ฟืน้ตวั แตใ่น

ระยะหลังพบว่านักลงทุนระยะยาวที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์

เพื่อปล่อยเช่าหรือถือครองระยะยาวเริ่มอิ่มตัว เนื่องจาก
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ผลตอบแทนการเช่าลดลง (คาดว่าต่ำากว่าร้อยละ 6 ต่อปี) 

ทำาให้ความนา่สนใจทีจ่ะลงทนุนอ้ยลง ดงันัน้ความตอ้งการ

ซื้อจากกลุ่มนักลงทุนในระยะต่อไปอาจไม่เร่งตัวข้ึนมาก

นักเพราะจะลงทุนด้วยความระมัดระวังและเลือกสรร

สินค้าอย่างดีในระดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่ม

นักลงทุนชาวจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำาให้ราคา

ของอสังหาริมทรัพย์ในบางโครงการและบางพื้นที่ เช่น 

พัทยาปรับเพิ่มขึ้น และมองว่าอัตราการปฏิเสธสินเช่ือ 

ของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่ม

ลูกค้าที่มีรายได้ ระดับกลาง-ล่าง ซ่ึงถือเป็นอุปสรรค

สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ จึงเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ควร

เพิ่ม ความยืดหยุ่นในการพิจารณาให้สินเชื่อ และมีเกณฑ์

ในการให้สินเช่ือลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง-ล่างท่ีต่าง 

ออกไป หรือพิจารณาเกณฑ์ผู้ติดเครดิตบูโรที่ชำาระหนี้

เรยีบร้อยแลว้เพยีง 2 ปจีากเดมิทีต่อ้งรอถงึ 3 ป ีนอกจากนี ้

ผู้ประกอบการยังสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์หันมา

พิจารณาแนวทางการให้สินเชื่อแบบ Pre-mortgage เช่น

เดยีวกบัธนาคารในสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี เพือ่แกไ้ขปญัหา

การขอสินเชื่อไม่ผ่านเมื่อถึงเวลาโอนที่อยู่อาศัย

นอกจากนีผู้ป้ระกอบการเหน็วา่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีใ่ห้

เชา่พืน้ทีเ่ชงิพาณชิย ์มแีนวโนม้ขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง ท้ัง

พืน้ทีใ่หเ้ชา่ ใน Community mall เปดิใหม ่และการลงทนุใน

โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบ Mixed use จงึมคีวามกงัวลวา่ 

จะเกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในบางพื้นที่ในอนาคต อีก

ทั้งยังมองว่าปัจจุบันผู้เช่า ร้านค้าในหลายกิจการ เช่น 

ร้านขายเส้ือผ้า โรงเรียนกวดวิชา รวมถึงกิจกรรมบันเทิง  

ต่างได้รับผลกระทบ จากธุรกิจออนไลน์ท่ีเข้ามาแข่งขัน 

การปล่อยพื้นท่ีให้ เช่าจึงมีความเส่ียงและควรต้องใช้ 

ผูเ้ช่ียวชาญ ในการบรหิารดงัจะเหน็ไดจ้าก Community mall 

หลายแห่งต้องปิดกิจการไป ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยังมี 

การปล่อยสินเชื่อให้กับการลงทุนประเภทนี้ค่อนข้างมาก

4. ฐานะการเงิน

4.1 สินทรัพย์

2560 2559 2558

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 13,510 13,516 12,861

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ล้านบาท) (6) 655 905

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (0.0) 5.1 7.6

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(ล้านบาท) 11,474 11,396 10,931

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ล้านบาท) 78 465 1,089

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 0.7 4.2 11.1

สำาหรับปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากการลดลงในที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สุทธิกับรายการที่เพ่ิมขึ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  

เงินมัดจำาค่าที่ดิน และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

โดยการลดลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีสาเหตุมาจากค่าเส่ือมราคาที่รับรู้ใน

ระหว่างปี และขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม จำานวน 98 ล้านบาท และ 33 ล้านบาทตามลำาดับ ส่วนการเพิ่มขึ้น

ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและเงินมัดจำาค่าที่ดิน มีสาเหตุมาจากการพัฒนาโครงการแนวราบในโซน
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แนวสงูในโซนราชดำาร ิและรตันาธเิบศร ์รวมถงึการซือ้ทีด่นิ

เพิม่เตมิยา่นบางนา หทยัราษฎร ์รงัสติ และบางละมงุ สว่น

การเพิ่มขึ้นในลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนมีสาเหตุมาจาก

ค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้าจากผู้รับเหมาก่อสร้าง

ในปี 2559 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากงานระหว่าง

พัฒนาการเปิดโครงการใหม่ในปี 2558 หลายพื้นที่ คือ 

โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์(ไทรน้อย), วงแหวน-

รามอินทรา, วงแหวน-ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง), รังสิต, 

ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ และบางนาส่วนขยาย นอกจากนี้

ยังมีการซื้อที่ดินรอการพัฒนาเพื่อพัฒนาคอนโดมิเนียม 

โซนสุขุมวิทเพิ่มเติม 

ในปี 2558 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเปิดโครงการใหม่ในหลายพื้นที่ 

คือ โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ (ไทรน้อย), วงแหวน- 

รามอนิทรา, วงแหวน-ราชพฤกษ ์(บางบวัทอง) และบางนา

ส่วนขยาย นอกจากนี้ยังมีการเร่งสร้างคอนโด 2 โครงการ 

โซนสุขุมวิทและบางนา เพื่อเพิ่มยอดโอนในไตรมาส 3 

และ 4 ของปี 2558 ปัจจุบันคอนโด ทั้ง 2 โครงการ สร้าง

เสร็จและได้มีการทยอยโอนกรรมสิทธ์ิให้กับลูกค้าในช่วง

เวลาดังกล่าว 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 เป็นดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 524 695 508

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 508 -437 -450

จ่ายภาษีเงินได้ -84 -51 -60

รวมกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 948 207 -2

กระแสเงินสดจากการลงทุน -22 -77 -4

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -956 -114 91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/-ลดลง สุทธิ -30 16 85

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาต้นงวด 321 306 221

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 292 322 306

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันที่  

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 30 ล้านบาท เกิดจากผลสุทธิของกิจกรรมการใช้เงินทั้ง 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไป

ในกิจกรรมลงทุนจำานวน 22 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 956 ล้านบาท และ (3) กระแส

เงินสดได้มาจากการดำาเนินงานจำานวน 948



106 เม่ือเปรียบเทียบกบัป ี2559 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรม

ลงทนุทีล่ดลงนัน้ เปน็ผลมาจากบรษิทัฯ ลงทุนในสนิทรพัย์

ถาวรลดลงจากปทีีแ่ลว้ สว่นกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรม

จัดหาเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงินในระหว่างปี โดยเปลี่ยนมาใช้

วงเงนิกูย้มืระยาวแทน สำาหรบักระแสเงนิสดไดม้าจากการ 

ดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 

ดำาเนินงานที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากกำาไรจากการ 

ดำาเนินงานที่ลดลงจากปีที่แล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและ

เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 16 ล้านบาท 

เกิดจาก (1) การที่บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรม

ดำาเนินงาน 207 ล้านบาท (ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทลงทุน

ไปในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา และโอน

สินทรัพย์ดังกล่าวได้ในงวดบัญชี) (2) กระแสเงินสดใช้ไป

ในกิจกรรมลงทุน 77 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินซื้อ

เครื่องจักรเครื่องมือก่อสร้าง และยานพาหนะ (3) กระแส

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 114 ล้านบาท 

ซึง่ส่วนใหญเ่กดิจากมกีารจ่ายชำาระเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน, จ่ายต้นทุนทางการเงินและชำาระคืนเงิน

จากการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมเป็นเงินจำานวน 4,132 ล้านบาท 

ชำาระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน, ชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่าย

เงินปันผลรวมเป็นเงิน 155 (อย่างไรก็ดีบริษัทได้ออก 

หุ้นกู้เพิ่มและรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ระหว่างงวดจำานวน 4,174 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและ

เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 85 ล้านบาท  

จากการที่บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรับจากการจัดหาเงิน 

จำานวน 91 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากการที่บริษัทได้รับเงิน

จากการออกหุ้นกู้จำานวน 2,000 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่ง

วัตถุประสงค์ในการออกเพื่อไปชำาระตั๋วแลกเงินระยะส้ัน

ทั้งจำานวนหรือบางส่วน

 เงินมัดจ�าท่ีดิน

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

เงนิมดัจำาทีด่นิ (ล้านบาท) 292 274 80

เพิม่ขึน้/-ลดลงจากปกีอ่น 18 194 -267

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มีเงนิมัดจำาทีด่นิเพิม่ขึน้ 

จำานวน 18 ล้านบาท เนือ่งมาจากการวางเงนิมัดจำาสำาหรบั

ที่ดินใหม่สำาหรับพื้นที่โซนไทรน้อย และโซนบางละมุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินมัดจำาเพิ่มขึ้น 

194 ล้านบาทจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องมาจาก

การมดัจำาทีด่นิใหมส่ำาหรบัพืน้ทีโ่ซนรงัสติ, โซนไทรมา้, โซน

บางนาส่วนเพิ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินมัดจำาลดลง 

267 ล้านบาทจากป ี2557 เนือ่งมาจากบรษิทัมกีารรับโอน

ที่ดินในบริเวณบางนาส่วนขยาย และวงแหวน-ราชพฤกษ์ 

(บางบัวทอง) กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ส่วนต่อขยาย 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (ล้านบาท) 454 494 535

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน 
(ล้านบาท) -40 -41 25

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน

ลดลงจากปกีอ่นจำานวน 40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8  

มสีาเหตจุากจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของกำาไรทีเ่คยรบั

รู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตี้มอลล์จำานวน 32 ล้านบาท 

และมีการจัดประเภทรายการใหม่จากอสังหาริมทรัพย์

เพือ่การลงทนุไปเปน็โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการ

พัฒนาอีกจำานวน 8 ล้านบาท



107ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ปรับมูลค่ายุติธรรมของกำาไรท่ีเคยรับรู้มาในปีก่อนของ

คอมมิวนิตี้มอลล์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนเท่ากับ 535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากปี 2557 เนื่องมาจากการเพิ่ม

ขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างของคอมมิวนิตี้มอลล์ บริเวณ

เกษตร - นวมินทร์ชื่อ ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life Style Club)

ในงวดปจัจบุนัอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุชือ่ พคิาเดลี ่ 

แบงค็อก (Pickadaily Bangkok) และ ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life 

Style Club) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ อสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุนข้างต้นเป็นศูนย์สรรพสินค้าโดยจัดแบ่งพ้ืนที่

สำาหรบัใหเ้ชา่ บรษิทัฯ แสดงอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ

ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาลงวนัที ่17 มกราคม 2561 

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว

ประกอบด้วย อัตราการเช่าพื้นที่ อัตราการเพิ่มค่าเช่า 

อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทน 

 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

 หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 274 400 411

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -126 -11 11

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ลดลงจากปกีอ่นเนือ่งจากคา่เสือ่มราคาทีร่บัรูใ้นปจีำานวน 

98 ลา้นบาท รวมถงึการจัดประเภทรายการใหมจ่ากทีเ่คย

บนัทกึเปน็ทีดิ่นอาคารและอปุกรณ ์ไปบนัทกึเปน็โครงการ

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำานวน 55 ล้านบาท  

ประกอบกบัป ี2560 บรษิทัฯ ลงทนุในสินทรพัยถ์าวรนอ้ยลง 

จากปทีีแ่ลว้จึงทำาให้ยอดสทุธขิองทีด่นิอาคารและอปุกรณ์

ลดลง

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ลดลงจากปกีอ่นเกดิจากคา่เสือ่มราคาสะสมและมกีารขาย

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28 มีนาคม  

พ.ศ. 2556 คณะกรรมการไดม้มีตอินมุติัให้บรษิทั (“ผูเ้ช่า”)  

ทำาสัญญาเช่าเพื่อเช่าที่ดิน (“ทรัพย์ที่เช่า”) จากคณะ

กรรมการของบริษัทสอง ท่าน (“ผู้ให้เช่า) เพื่อนำามา

ก่อสร้างอาคารสำาหรับใช้เป็นสำานักงานใหญ่ของบริษัท 

สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันท่ีจดทะเบียน

การเช่า

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ให้เช่าที่ดินที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ได้มีข้อสรุปเป็นการชัดเจนว่าผู้ให้เช่าและผู้เช่ายินยอม

ตกลงต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 10 ปี ส่วนเรื่องการ

กำาหนดราคาค่าเช่าในปีที่ 11 ถึงปี ที่ 20 จะตกลงค่าเช่า

กนัใหมใ่นราคาตลาดหรอืราคาทีเ่หมาะสมตอ่ไป และหาก

ผู้เช่าประสงค์ที่จะเช่าที่ดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้เช่าต้องแจ้ง

เปน็หนงัสอืลว่งหนา้ตามทีร่ะบใุนบนัทกึขอ้ตกลง เมือ่ครบ

กำาหนดอายกุารเชา่หรอืครบกำาหนดอายสุญัญาเชา่ทีจ่ะได้

มีการต่ออายุกันออกไปไม่ว่ากี่คราวก็ตาม หรือสัญญาได้

เลิกกันโดยความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องจัดการทรัพย์ที่

เช่าใหก้ลับคืนสภาพเดมิเสมือนกอ่นมีการเช่า และจะตอ้ง

รื้อถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีสร้างบนทรัพย์ท่ีเช่า หาก

ครบกำาหนดระยะเวลาแล้ว ผู้เช่าไม่รื้อถอนและขนย้าย

ทรัพย์สินออกไป หรือรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินยังไม่

แลว้เสรจ็ภายในเวลาดงักล่าว ผูเ้ช่าตกลงใหส้ิง่ปลูกสรา้งดงั

กล่าวตกเป็นส่วนควบของทีด่นิทรพัยท์ีเ่ช่ารวมถงึทรพัย์สนิ

ที่อยู่ในส่ิงปลูกสร้างและในทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้ให้เช่าทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากน้ีหาก

ผูใ้หเ้ชา่ไม่ประสงค์รบัสิง่ปลกูสรา้งดงักลา่วไว ้ผูเ้ชา่ยงัตอ้ง

รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง 



108 การยินยอมต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 10 ปี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่า

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการ

เงินของบริษัท 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 สิง่ปลกูสรา้งรวมถงึทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่น

สิ่งปลูกสร้างและในทรัพย์ที่เช่า ซึ่งบันทึกไว้ในหมวดที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ถูกจัด

ประเภทรายการใหม ่(Reclassify) เปน็ อาคารบนทีด่นิเชา่ 

และเปลีย่นชือ่เปน็คา่เช่าจา่ยลว่งหนา้ในปี 2559 เปน็ตน้ไป  

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่อง

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญในหัวข้ออาคารบนที่ดินเช่า 

เปลี่ยนเป็น “ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า” ตามอายุของอาคารบน

ที่ดินเช่าที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ 20 ปี” แล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2560 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามงบการเงิน

รวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

มียอด 136 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลำาดับ  

ลดลงจำานวน 9 ล้านบาท ด้วยรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

ตัดจำาหน่ายในระหว่างปีซึ่งรวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายใน

การบริหาร โดยเปิดเผยรายการนี้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อท่ี 15 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และข้อที่ 32  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยจัดประเภทเป็นค่าเส่ือมราคาและ 

ตัดจำาหน่าย และบริษัทฯ จะจัดประเภทรายการตัด

จำาหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าเช่าให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในงบการเงินประจำาปี 2561

อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขปรับปรุงรายการจาก 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่ายไปเป็นรายการค่าเช่า 

จำานวนของค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่ายที่เปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 32 สำาหรับปี 2560 

จะลดลงจาก 57 ล้านบาทเป็น 48 ล้านบาท และ สำาหรับ 

ปี 2559 จะลดลงจาก 53 ล้านบาทเป็น 45 ล้านบาท ส่วน

รายการค่าเชา่จะเพิม่ขึน้ดว้ยจำานวนทีป่รบัปรงุ ทำาใหก้ำาไร

ขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จยังคงเท่าเดิม

สำาหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560, ปี 2559 

และปี 2558 มีรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าดังตารางด้าน

ล่างนี้ (โดยปรับลดลงจากการตัดจำาหน่ายค่าเช่าจ่าย 

ล่วงหน้า)

 หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

อาคารบนที่ดินเช่า 136 145 153

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -9 -8 -9

 การตั้งส�ารองและความเพียงพอของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเ ผ่ือหนี้สง สัยจะสูญประเมินโดยการวิ เคราะห์

ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระ

หน้ีในอนาคตของลกูคา้ ลกูหนีจ้ะถกูตดัจำาหนา่ยบญัชีเมือ่

ทราบว่าเป็นหนี้สูญ

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560, 2559 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 2.98, 4.38 เท่า 

และ 3.53 เท่า ตามลำาดับ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ 

มกีำาไรสทุธลิดลงจากป ี2559 จงึสง่ผลใหอั้ตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ลดลง
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 หน้ีสินและแหล่งท่ีมาของเงินทุน

 หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

หนี้สินรวม 10,169 10,201 9,771

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (32) 430 688

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 347 1,546 1,610

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี 301 492 692

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 1,000 3,000 1,509

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,342 214 933

หุ้นกู้ 5,976 3,990 3,997

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มหีนีส้นิรวมลดลงจาก 

ป ี2559 จำานวน 32 ลา้นบาท โดยภาพรวมแลว้หนีส้นิรวม

ของปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกันมาก แต่ในปี 2560 

มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน โดยลดสัดส่วนของ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเพิ่มส่วนของ

เงินกู้ยืมระยะยาวแทนเพราะสามารถบริหารสภาพคล่อง

ทางการเงินได้ดีกว่า ด้วยสาเหตุนี้ทำาให้ในระหว่างปีมีการ

จา่ยชำาระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเปน็จำานวน

มากและเพิ่มการกู้ยืมในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน

ส่วนของหุ้นกู้ ในระหว่างปี 2560 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ี

ถึงกำาหนดจำานวน 3,000 ล้านบาท แต่ก็มีการออกหุ้นกู้

ทดแทนในระหว่างปีอีก 2,997 ล้านบาท ดังนั้นยอดหุ้นกู้

ของปี 2560 และ 2559 จึงไม่มียอดแตกต่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น

จากปี 2558 จำานวน 430 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากใน

เดือน เมษายน 2559 มีการออกหุ้นกู้เพิ่มจำานวน 1,353 

ล้านบาท (ครบกำาหนดและไถ่ถอน 511 ล้านบาท) และใน

เดอืนตลุาคม 2559 ออกหุน้กูเ้พิม่จำานวน 1,647 ลา้นบาท  

(ครบกำาหนดและไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท) อย่างไรก็ดีได้มี

การชำาระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินทำาให้หนี้สินลดลงจำานวน 64 ล้านบาท มีเงินกู้

ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิลดลงจำานวน 919  

ล้านบาท และมีการชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

จำานวน 52 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น

จากปี 2557 จำานวน 688 ล้านบาท เนื่องมาจากการออก

หุ้นกู้จำานวน 2,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้

ชำาระเงินกู้ยืมจากธนาคารสำาหรับใช้ในโครงการมากกว่า

การกูจ้ากธนาคารจำานวน 816 ล้านบาท จากการทีบ่รษิทัฯ

มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ท่ีมากขึน้กวา่ป ี2557 

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้

ชำาระต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน เป็นผลให้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ลดลงจำานวน 549 ล้านบาท 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน 

กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปีก่อน 1,199  

ล้านบาท เนื่องมาจากการชำาระคืนในระหว่างปี รวมถึง

การลดการกูย้มืในสว่นนีล้ง โดยเฉพาะสว่นของตัว๋สญัญา

ใช้เงิน และใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินแทน เพราะสามารถบริหารสภาพคล่อง

ทางการเงินได้ดีกว่า



110 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปีก่อนจำานวน 64 

ลา้นบาท คดิเปน็ร้อยละ 4 โดยสว่นใหญเ่กดิจากตัว๋สญัญา

ใช้เงินลดลง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำานวน 549 ล้านบาท 

จากป ี2557 หรอื รอ้ยละ 25 จากการโอนกรรมสทิธิท์ีม่าก

ขึ้นกว่าปี 2557 อีกทั้งในเดือนเมษายนและตุลาคม พ.ศ.

2558 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำานวน 2,000 ล้านบาท  

โดยมีวัตถุประสงค์ชำาระคืนตราสารหน้ีระยะสั้น (ต๋ัวแลก

เงิน) ทั้งจำานวนหรือบางส่วน 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน

การเงินเพิ่มขึ้นจำานวน 937 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าสิ้นปีที่

แล้ว เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน 

โดยลดสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ลง และเพิม่สว่นของเงนิกู้ยมืระยะยาวแทนเพือ่การบรหิาร

สภาพคลอ่งทีด่ขีึน้ โดยมกีารกูย้มืเพิม่ในปนีีจ้ำานวน 2,723 

ล้านบาท ซึ่งมากกว่าการกู้ยืมในปีที่แล้ว และชำาระคืนใน

ระหว่างปีอีก 1,786 ล้านบาท เป็นผลให้เงินกู้ระยะยาว

จากสถาบันการเงินสุทธิแล้วสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินสทุธลิดลงจำานวน 919 ลา้นบาท จากป ี2558 หรอื 

ร้อยละ 57 เกิดจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์

ที่มากขึ้นทำาให้สามารถนำาเงินดังกล่าวมาจ่ายชำาระเงินกู้

ยืมระยะยาวได้มากข้ึน อกีทัง้ในเดอืนเมษายน 2559 และ

เดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

จำานวน 1,353 ล้านบาทและ 1,647 ล้านบาทตามลำาดับ 

เพื่อนำามาชำาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดไถ่ถอน และชำาระ

เงินกูย้มืระยะยาวดังกลา่วบางสว่นเนือ่งจากหุน้กูม้ตีน้ทุน

ทางการเงินที่ต่ำากว่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินลดลงจำานวน 816 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ  

รอ้ยละ 33 จากการรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิท์ีม่าก

ขึน้ อกีทัง้ในเดอืนเมษายนและตลุาคม พ.ศ.2558 บรษิทัได้

มกีารออกหุน้กูจ้ำานวน 2,000 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงค์

ชำาระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ท้ังจำานวน

และบางส่วน และใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

จึงลดการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 หุ้นกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดหุ้นกู้มีจำานวน 6,976 

ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยที่ 14 ล้านบาท โดย

ในระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดจำานวน 3,000 

ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่างปีอีก 

2,997 ล้านบาท สำาหรับปี 2560 บริษัทได้ออกจำาหน่าย

หุ้นกู้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกจำาหน่าย

หุ้นกู้จำานวน 654.5 ล้านบาท (จำานวน 654,500 หน่วย  

หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ ช่ือผู้ถือ  

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกจำาหน่ายหุ้น

กู้จำานวน 1,500 ล้านบาท (จำานวน 1,500,000 หน่วย 

หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย

สทิธ ิชนดิมปีระกนัและผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนไดก้อ่น

ครบกำาหนด ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกจำาหน่ายหุ้นกู้

จำานวน 842.3 ล้านบาท (จำานวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 

1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำาหนดไถ่ถอน

ในวันที่ 30 เมษายน 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดหุ้นกู้มีจำานวน 6,990 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 จำานวน 1,484 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการ
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ไม่ระบุชื่อ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออก

และเสนอขายเพยีงชดุเดยีวหรอืหลายชดุในคราวเดยีวกนั 

หรือหลายครั้งก็ได้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกจำาหน่ายหุ้นกู้

จำานวน 646.8 ล้านบาท (จำานวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 

1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำาหนดไถ่ถอน

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกจำาหน่าย 

หุ้นกู้จำานวน 1,000 ล้านบาท  (จำานวน 1,000,000 หน่วย 

หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย

สิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบ

กำาหนดไถถ่อนในวนัที ่1 ตลุาคม 2563 ทัง้นีบ้รษิทัสามารถ

ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด ในขณะเดียวกันมีหุ้นกู้ที่จะถึง

ครบกำาหนดชำาระจำานวน 1 รุน่ ชือ่หุน้กูข้อง บรษิทั อารยีา 

พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำานวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ

ได้ไถ่ถอนครบทั้งจำานวนแล้ว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

โดยในวันท่ี 1 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้เพ่ิม

จำานวน 1 รุ่น ช่ือ หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จำากดั 

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

จำานวน 1,353 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหุ้นกู้ที่จะถึง

ครบกำาหนดชำาระจำานวน 1 รุน่ ชือ่หุน้กูข้อง บรษิทั อารยีา 

พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำานวน 511 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้

ไถถ่อนครบทัง้จำานวนแลว้ ณ วันที ่12 เมษายน พ.ศ. 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดหุ้นกู้มีจำานวน 5,506  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำานวน 1,995 ล้านบาท 

คดิเปน็รอ้ยละ 57 โดยวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 ทีป่ระชมุ

วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและ

เสนอ ขายหุน้กูช้นดิระบช่ืุอผูถ้อืหรอืไม่ระบช่ืุอ มีหรอืไมม่ี

หลกัประกนั มหีรือไมม่ผีูแ้ทนผู้ถือหุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสิทธหิรอื

ไม่ดอ้ยสิทธิ เปน็วงเงนิรวมไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท ซึง่ออก

เปน็สกลุเงนิบาท และ/หรอื สกลุเงนิตา่งประเทศในจำานวน

เทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะ

ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและ

เสนอขายเพยีงชดุเดยีวหรอืหลายชดุในคราวเดยีวกนัหรอื  

หลายคร้ังก็ได้ บริษัทฯ จึงออกหุ้นกู้ จำานวน 2 คร้ัง ในปี 2558

 ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

 หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 70 1,402 1,280

เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -1,332 122 -316

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั๋วแลกเงินระยะสั้นมีจำานวน 

70 ล้านบาท ลดลง 1,332 ล้านบาทจากส้ินปทีีแ่ล้ว เปน็ผล

มาจากการเปล่ียนแปลงแหล่งจดัหาเงนิทนุ โดยลดสดัสว่น

ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลง และเพิ่มส่วน

ของเงนิกูยื้มระยะยาวแทนเพือ่การบรหิารสภาพคลอ่งทีด่ี

ขึ้น ทำาให้ในระหว่างปีมีการชำาระคืนต๋ัวแลกเงินระยะสั้น

จำานวนมาก และลดการกู้ยืมในส่วนนี้ลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น

จำานวน 122 ล้านบาท จากปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

9 เพือ่นำามาใชเ้ปน็เงนิทนุหมนุเวยีนในบรษิทั เนือ่งจากตัว๋

แลกเงินระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าอัตราดอกเบี้ย

การกู้ยืมธนาคารและเป็นการกู้ที่ไม่มีหลักประกัน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 การลดลงของตัว๋แลกเงนิระยะ

สั้นจำานวน 316 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ ร้อยละ 20 

เนือ่งมาจากในปนีีบ้รษิทัฯ ไดมี้การออกหุน้กูจ้ำานวน 2,000 

ลา้นบาท เพือ่ชำาระคนืเงนิเบกิเกนิบญัช,ี เงนิกูย้มืระยะสัน้

และเงินกู้ยืมจากสภาบันการเงินทั้งจำานวนและบางส่วน
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

มีจำานวน 3,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 

26 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำาไร

สำาหรับปี 2560 จำานวน 98 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือ

หุ้นลดลงเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2560 

จำานวน 49 ล้านบาท และมีรายการผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์จำานวน 23 ล้านบาท 

ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสมมติฐานในการคำานวณหน้ีสินผล

ประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม โดยรายการนี้แสดงอยู่

ในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และไม่มผีลกระทบตอ่กำาไร

ต่อหุ้นของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

จำานวน 3,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 224 

ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีจำานวน 263 ล้านบาท และ

มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2558 จำานวน 39 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ 

จำานวน 3,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากการเพิ่ม

ขึ้นของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี จำานวน 217 

ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2557

 สภาพคล่อง

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

524 695 508

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 508 -437 -450

จ่ายภาษีเงินได้ -84 -51 -60

รวมกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 948 207 -2

กระแสเงินสดรวมจากการดำาเนนิงานเพิม่ข้ึนจากปีทีแ่ลว้ สาเหตหุลักมาจากเงนิสดรบัจากโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหวา่ง

การพัฒนาเพิ่มขึ้น และเงินสดใช้ไปสำาหรับค่ามัดจำาที่ดินลดลง เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงซื้อที่ดินและมีการจ่ายเงินมัดจำาค่าที่ดินเป็นจำานวนมากเพื่อรองรับโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตจึงมีการใช้เงินลงทุนในส่วนนี้สูง ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ จึงควบคุมการลงทุนในส่วนนี้ และยังเพิ่มนโยบายการ

ควบคุมสินค้าคงเหลือ โดยควบคุมทั้งการก่อสร้างโครงการใหม่และเร่งระบายสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ ทำาให้ในปี 2560 นี้  

บริษัทฯ มีเงินสดรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำานวนมาก และส่งผลให้กระแสเงินสดรวมจากการ

ดำาเนินงานเพิ่มขึ้น
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หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากการ
ลงทุน -22 -77 -4

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 ที่ลดลง

จากป ี2559 มสีาเหตหุลกัมาจากบรษิทัลงทนุในสนิทรพัย์

ถาวรลดลง รวมถึงเงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำาประกันสำาหรับ

วงเงินหนังสือค้ำาประกันถึงครบกำาหนดและปลอดภาระ

ในระหว่างปีกว่า 32 ล้านบาท จึงส่งผลให้กระแสเงินสด

ใช้ไปในการลงทุนลดลง

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2558

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป
ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -956 -114 91

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 ที่เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการชำาระคืนหุ้นกู้ที่

ถึงกำาหนดในระหว่างปีจำานวน 3,000 ล้านบาท จ่ายชำาระ

เงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงินจำานวน 1,200 ลา้นบาท 

ประกอบกับการจ่ายชำาระต้นทุนทางการเงินจำานวน 595 

ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจำานวน 49 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามในระหว่างงวดมีการออกหุ้นกู้และกู้ยืมเงิน

กู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติม แต่เป็นสัดส่วนที่

นอ้ยกวา่การจา่ยชำาระ จึงทำาใหเ้งนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรม

จัดหาเงินปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจา่ยใชไ้ปใน

กิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 114 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิด

จากมกีารจา่ยชำาระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ, 

จ่ายต้นทุนทางการเงินและชำาระคืนเงินจากการไถ่ถอน

หุ้นกู้รวมเป็นเงินจำานวน 4,132 ล้านบาท ชำาระเงินเบิก

เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, ชำาระ

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายเงินปันผลรวม

เป็นเงิน 155 (อย่างไรก็ดีบริษัทได้ออกหุ้นกู้เพิ่มและรับ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินระหว่างงวดจำานวน 

4,174 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระแสเงินสดจากการจัดหา

เงินได้มาจากการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท สำาหรับเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากธนาคารนั้นการเบิกและชำาระคืนสุทธิ

เท่ากับชำาระคืนประมาณ 816 ล้านบาท และชำาระวงเงิน

ตั๋วเงินระยะสั้นและจ่ายต้นทุนทางการเงินจำานวน 549 

ล้านบาท และ 486 ล้านบาท ตามลำาดับ

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินท่ีส�าคัญ

การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 เท่ากับ 4.75 เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เทา่กบั 2.07 เทา่ โดยเพิม่ขึน้ 2.68 เทา่ เนือ่งมาจากบรษัิท

มหีนีส้นิหมนุเวยีนลดลง สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ

เงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ และหุน้กูท้ีถ่งึกำาหนด

ชำาระในหนึง่ปี โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลด

ลงจากการจ่ายชำาระคืนในระหว่างปี และลดการกู้ยืมใน

ส่วนนี้โดยใช้เงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวแทน ส่วนหุ้นกู้

ที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีลดลงเนื่องมาจากมีหุ้นกู้ที่ครบ

กำาหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปีของปี 2559 จำานวน 3,000 

ลา้นบาท ในขณะทีหุ่น้กูท้ีจ่ะครบกำาหนดภายในหน่ึงปขีอง

ปี 2560 นั้นมีเพียง 1,000 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังกล่าว 

จึงทำาให้หนี้สินหมุนเวียนสำาหรับปี 2560 ลดลง และส่งผล

ต่ออัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น
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บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 0.26 เทา่ และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 เท่ากับ 0.11 เท่า โดยเพิ่มขึ้น 0.15 เท่า ด้วยสาเหตุ

ที่กล่าวไว้ย่อหน้าข้างต้น ทำาให้บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียน 

ลดลงจำานวนมากเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้ว และส่งผล

ให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.07 เท่า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 ลดลงจาก 2.44 เท่า ในปี 2558 เนื่องจาก

หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำานวน 1,152 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 25 สาเหตุหลักจากหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน

หนึ่งปีเพิ่มขึ้นจำานวน 1,491 ล้านบาท 

บรษิทัฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ 0.11 เทา่ ณ. วนัที ่

31 ธันวาคม 2559 เพ่ิมข้ึนจาก 0.09 เท่าในปี 2558 

เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาก

กิจกรรมดำาเนินงาน ณ ปี 2559 จำานวน 207 ล้านบาท 

ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 77 

ล้านบาท และ 114 ล้านบาท ตามลำาดับ ส่งผลให้เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 

16 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบ้ีย

บรษิทัฯ มอัีตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบีย้เปน็ 1.55 

เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2.44 เท่า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 โดยลดลง 0.89 เท่า ทั้งนี้ความสามารถใน

การชำาระดอกเบีย้เกดิจาก กำาไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษี

เงนิไดจ้ากการดำาเนนิงานหารดว้ยตน้ทนุทางการเงนิ ซึง่ใน

ปี 2560 มีกำาไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีเงินได้จากการ

ดำาเนินงานน้อยกว่าปี 2559 จำานวน 175 ล้านบาทหรือ 

ลดลงร้อยละ 30 ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินปี 2560 

มากกวา่ป ี2559 จำานวน 23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10  

ดว้ยสัดสว่นของกำาไรทีล่ดลงแตต่น้ทนุการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ใน

ปนีี ้ทำาใหอ้ตัราสว่นความสามารถในการชำาระดอกเบีย้ใน

ปี 2560 ลดลงจากปี 2559

ในขณะทีบ่รษิทัฯ มอีตัราสว่นความสามารถชำาระดอกเบีย้ 

(Cash Basis) เป็น 1.59 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และ 0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเพิ่มขึ้น 

1.09 เท่า เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา

จากการดำาเนินงานจำานวน 948 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 

741 ล้านบาทจากปี 2559 ซ่ึงมีกระแสเงินสดได้มาจาก

การดำาเนินงานจำานวน 207 ล้านบาท โดยกระแสเงินสด

จากการดำาเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้มาจากเงนิสดรบัทีเ่พิม่ข้ึนจาก

โครงการอสังหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพัฒนา และเงนิสดใช้

ไปสำาหรับค่ามัดจำาที่ดินที่ลดลง

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบีย้เปน็ 2.44 

เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก 2.63 เท่า ใน

ปี 2558 ทั้งนี้ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยเกิดจาก

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากการดำาเนินงาน

หารด้วยต้นทุนทางการเงิน ซึ่งในปี 2559 มีกำาไรก่อน

หักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากการดำาเนินงานมากกว่า 

ป ี2558 จำานวน 140.18 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 32 อยา่งไร 

ก็ดีมีต้นทุนทางการเงินปี 2559 มากกว่าปี 2558 จำานวน 

70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 

ดังนั้นจึงทำาให้ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยใน

ปี 2559 มีจำานวนลดลงจากปี 2558 ในขณะที่บริษัทมี

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (Cash Basis) เป็น 

0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก 0.12 

เทา่ ของป ี2558 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการ

ดำาเนนิงานจำานวน 207 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ป ี2558 ซึง่มี

กระแสเงนิสดจากการดำาเนนิงานใชไ้ปจำานวน 2 ลา้นบาท
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การวิเคราะห์อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น  

3.04 เท่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 3.08 เท่า ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ทัง้นีก้ารลดลงของอตัราสว่นหนีสิ้นรวมตอ่

สว่นของผูถ้อืหุ้นมสีาเหตมุาจาก หนีส้นิของบรษิทัทีล่ดลง

และสว่นของผูถ้อืหุน้ท่ีเพิม่ขึน้ในปีนี ้โดยหนีสิ้นของบรษิทั

ที่ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินระยะส้ันและ

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้หนีส้นิจากสัญญาเช่า

การเงินที่ลดลงจากการชำาระคืนในระหว่างปี

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 

3.08 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยลดลงจาก 3.16 

เท่า ในปี 2558 และปี 2557 ทั้งนี้การลดลงของอัตราส่วน

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เกิดจาก การรบัรู้รายได้จาก

การโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการบริหารต้นทุน 

และบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรา

กำาไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท

มีสินค้าคงเหลือรอขาย มูลค่า 11,396 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ

โอนกรรมสิทธิ์แล้วจะทำาให้อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นทยอยลดลง

 การด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิฯ

บริษัทฯ มีหน้าที่ตามข้อกำาหนดสิทธิที่จะต้องดำารงหนี้สิน 

สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าที่

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เง่ือนไขทางการเงิน 

สำาหรับหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ ได้แก่

1) หุน้กูข้อง บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำากดั (มหาชน) 

ครั้งท่ี 2/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ2561 

ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

รวมถงึบรษิทัมหีนา้ทีต่ามขอ้กำาหนดสทิธทิีจ่ะตอ้งดำารงหน้ี

สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน. 3:1.เท่า.เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าที่

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 

ระบุให้หนี้สินสุทธิที่นำามาคำานวณต้องหักด้วยเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝาก

ธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน สำาหรับหุ้นกู้ ได้แก่

2)  หุน้กูข้อง บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำากดั (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

3)  หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

ครัง้ที ่2/2559 ครบกำาหนดไถถ่อนป.ีพ.ศ.256ทีผู่อ้อก

หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด 

4) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 3/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562

5) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563

6)  หุน้กูม้ปีระกนัของบรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำากดั 

(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2563 ทีผู่อ้อกหุน้กูส้ามารถไถถ่อนไดก้อ่นครบกำาหนด
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7)  หุน้กูข้องบรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำากดั (มหาชน) 

ครั้งที่ 3/2560 (ชุดที่ 1) ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2564 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) และหุ้นกู้ชนิดทยอยชำาระคืนเงิน

ต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 3/2560 (ชุดที่ 2) ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2564 (หุ้นกู้ชุดที่ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ดำารงอัตราส่วนหนี้

สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.68 เท่า (ตามหน้าที่

ในข้อกำาหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11 สำาหรับหุ้นกู้ข้อ 1) และ ได้

ดำารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 

2.53 เท่า สำาหรับหุ้นกู้ ข้อ 2) – ข้อ 5) และ ข้อ 7) ตาม

หน้าท่ีในข้อกำาหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11) และสำาหรับหุ้นกู้

ข้อ 6) ตามหน้าที่ในข้อกำาหนดสิทธิฯข้อ 7.2.12) เงื่อนไข

ทางการเงนิ ระบใุห้หนีส้นิสทุธทิีน่ำามาคำานวณตอ้งหกัดว้ย

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุช่ัวคราว และ

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการทางการเงิน

รองรับดังนี้ คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการชำาระคืนหนี้

สถาบัน การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี้ 

ทัง้ระยะสัน้และหรอืระยะยาวบางสว่น เพือ่ดำารงอตัราสว่น 

ดังกล่าว และบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนหนี้

สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และโครงสร้างเงินทุนให้อยู่

ในระดบัทีเ่หมาะสม 4) เรง่การขาย และการโอนกรรมสทิธิ์

โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทั้งโครงการแนวราบและ

โครงการแนวสงู ดว้ยการจดัโปรโมชัน่สง่เสรมิการขายและ

ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น  

รวมถงึการควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอย่างเหมาะสม 

บริษัทฯ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเพิ่มยอดรับรู้รายได้  

และลดค่าใช้จ่ายลง ทำาให้กำาไรของบริษัทสูงขึ้นและ

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ถอืหุน้ปรบัตวัลดลงและ

โครงสร้างเงินทุนอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
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คณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของ

บรษิทั ทีป่รากฏในรายงานประจำาป ีงบการเงนิดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามหลกัการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้ง 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ 

นักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี และดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ

ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่

ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้

สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 
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รายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นาย

วันชัย ตันติกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ และนายสมพล 

เทียนสุวรรณ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กฎหมาย และการบริหารองค์กร ได้ปฏิบัติ

หน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ในป ี2560 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชมุรวม 13 ครัง้ โดยมฝีา่ยบรหิาร หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

และฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อหารือผู้สอบบัญชีและ

ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ อย่าง

อิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2560 โดยร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เห็นว่ารายงาน

ทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือ

ได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความเช่ือถือได้ มีการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอทันเวลา พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์

แก่บริษัทฯ 

• สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคมุภายใน

ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ 

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งในด้านของความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน ความเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ

• การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบปี 2560 ตามแผน

งานทีไ่ดร้บัอนมุตั ิเพือ่ให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีมกีารปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้มีการติดตาม

แก้ไขประเด็นที่มีนัยสำาคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการ 

ตรวจสอบประจำาปี 2561 ซึ่งจัดทำาขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO-2013 
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• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี

ของบรษิทัฯ ประจำาป ี2560 เปน็ผูไ้มม่คีวามสัมพนัธ์กบับรษิทัฯ โดยไม่มีการถอืหุ้นและไมมี่การให้บรกิารอืน่แกบ่รษิทัฯ 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

การสอบบัญชี รวมทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ อย่างดี

• การทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานรายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีอาจกอ่ใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เหน็วา่เปน็รายการจรงิทางการคา้อนัเปน็ธรุกจิปกตทิัว่ไป มกีารเปดิเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

โดยเปน็ไปตามหลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่ ีขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ มีเหตผุลและเปน็อสิระ 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ มีผลให้

ระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ไมม่ข้ีอบกพรอ่งเปน็สาระสำาคญั มรีะบบบรหิารความเส่ียงอย่างเหมาะสม  

การปฏบิตัติามขอ้กำาหนดกฎเกณฑภ์าครฐัเป็นไปโดยถกูตอ้ง สำาหรบังบการเงนิรอบปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ไม่มีเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน การจัดทำางบการเงิน จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง

ตามที่ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวันชัย ตันติกุล) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561



120

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ	
	 	 บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	

ความเห็น	
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั

ย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และผลการด�าเนนิงานรวมและกระแสเงนิสดรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�าเนินงาน

และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ 

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท

และบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบัญชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการ

ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจ

สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท 

ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้า

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

1. มูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 

บ้านส�าเรจ็รูป บ้านตวัอย่างและทีด่นิรอพฒันาเพือ่ขายซึง่แสดงมูลค่าราคาทนุหรอืมูลค่าสุทธิทีค่าดว่าจะได้รบัแล้วแต่ราคา

ใดจะต�า่กว่า และกลุ่มบริษทัต้องมีการประเมนิมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัของโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างพฒันา ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลาที่รายงาน มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประมาณการราคาขายและประมาณการต้นทนุทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 



121ความไม่แน่นอนของประมาณการดังกล่าวจะส่งผลต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง

พัฒนา การประมาณการราคาขาย และประมาณการต้นทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพตลาด การแข่งขัน ค่าก่อสร้าง ต้นทุน

กู้ยืม รวมถึงแผนด�าเนินงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จการประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ 

ผูบ้รหิาร ซึง่ขึน้อยูก่บัหลายปัจจัยและสมมตฐิานต่างๆ นอกจากนีโ้ครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างพฒันามยีอดคงเหลอื

ที่มีนัยส�าคัญในงบการเงินรวม อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษัทมีโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาจ�านวนเงิน 11,474.27 ล้านบาท ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญในการตรวจสอบเรื่อง 

ดังกล่าว

การตอบสนองความเสี่ยง

วธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่งดังกล่าว รวมถงึการสอบถาม ท�าความเข้าใจและประเมนิกระบวนการประเมนิมลูค่า

ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาของผู้บริหาร ทดสอบระบบการควบคุมภายในการจัดท�า

ต้นทุนประมาณการและต้นทุนเกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันและประมาณการของต้นทุนโครงการท่ีจ�าเป็นจนกระทั่งงานแล้ว

เสร็จกับเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องทดสอบการค�านวณ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการระหว่างพัฒนาช่วงสิ้นปี 

พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ส�าคัญของราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่จ้างโดยกลุ่มบริษัท ประเมิน

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหา 

ริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา รวมถึงเปรียบเทียบรายการขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนและหลังวันที่ในงบการเงิน และประเมิน

ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุม่บรษิทัมบีญัชอีสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุในงบการเงนิรวมจ�านวนเงนิ 454.18 ล้านบาท อ้างถงึหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินข้อ 13 และนโยบายการบัญชีข้อ 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและวัด

มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งรายการหลักคือ ศูนย์สรรพสินค้าให้เช่า ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ

มูลค่ายุติธรรม โดยจ้างผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ที่

เป็นกระแสเงินสดและคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งวิธีดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานหลายประการที่ต้องใช้ดุลยพินิจ

จากผู้บริหาร เช่น ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลด

กระแสเงินสด และการประมาณการมูลค่าสุดท้าย ความถูกต้องของการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยวธิีดังกล่าวขึ้นอยู่กับความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณ การประเมินความถูกต้อง และความเหมาะสมของสมมติฐานจึงเป็นเรื่อง
ที่มีความยากในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญ
ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

การตอบสนองความเสี่ยง

วธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่งดงักล่าว รวมถงึการสอบถาม ท�าความเข้าใจและประเมนิกระบวนการในการพิจารณา
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของผู้บริหาร ประเมินผู้ประเมินอิสระกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมสังเกตการณ์สถานที่โครงการจริงก่อนและหลังวันสิ้นปี และพิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมตามวิธีพิจารณา
รายได้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระที่จัดจ้างโดยกลุ่มบริษัท พิจารณาความสมเหตุสมผลของ 

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต



122 ข้อสมมติฐานท่ีส�าคัญและวิธีการค�านวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การคาด
การณ์การเติบโตของรายได้ค่าเช่า กับการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังทดสอบกับสัญญาเช่า แผนด�าเนินงาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น	
ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู ่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัด
แย้งทีม่สีาระส�าคัญกบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่า ข้อมลูอืน่มกีารแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่  

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง 
ขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือ
ให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
การด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ

ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความ

เชือ่ม่ันในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต



123พลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 

ทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง

ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ

ข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่ง

ทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น

การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วัตถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั

และบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ 

ด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูล

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุ

ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเรื่องต่างๆที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต



124 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธบิาย

เรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชเีว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกับ เร่ืองดงักล่าว หรอื

ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า

ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ

จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง

  (นางสาววันนิสา  งามบัวทอง)

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
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บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560

บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 291,717,334 321,473,416 214,665,087 195,508,337

เงินลงทุนชั่วคราว 7 83,498 82,704 83,498 82,704

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 94,264,090 39,289,554 575,567,891 364,037,449

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง 
 การพัฒนา 9, 11 11,474,271,140 11,395,975,090 9,314,927,115 9,355,531,097

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 39 291,599,980 274,390,000 291,599,980 274,390,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 
 ที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 1,303,803,663 1,424,455,752

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 90,205,302 61,693,824 75,032,261 59,290,797

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,242,141,344 12,092,904,588 11,775,679,495 11,673,296,136

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11 229,029,066 227,331,586 229,029,066 227,331,586

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 301,999,239 301,999,239

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11, 13 454,182,883 494,236,285 416,582,883 456,094,285

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 274,242,150 399,883,042 260,497,850 373,204,598

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 15 136,318,997 144,864,702 136,318,998 144,864,702

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 21,074,406 24,827,330 20,422,018 24,775,137

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 37,245,283 15,699,134 10,777,161 10,610,578

เงินประกันการเช่า 5 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 18 55,564,796 56,028,574 47,482,984 46,476,023

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,267,657,581 1,422,870,653 1,483,110,199 1,645,356,148

รวมสินทรัพย์ 13,509,798,925 13,515,775,241 13,258,789,694 13,318,652,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560

บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 จากสถาบันการเงิน 19.1 347,016,541 1,545,889,707 347,016,541 1,536,831,103

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 20 322,926,215 268,180,831 702,451,769 633,576,231

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19.3 300,848,589 491,868,955 207,932,543 491,868,955

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 82,238,430 173,679,887

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงก�าหนด 

 ช�าระภายในหนึ่งปี 19.2 111,493,133 111,493,133 111,493,133 111,493,133

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19.4 1,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด 

 ช�าระภายในหนึ่งปี 19.5 16,970,757 29,267,075 15,967,846 25,475,943

เงินประกันการก่อสร้าง 177,910,546 209,473,190 146,792,550 162,468,406

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 229,563,255 89,757,437 229,226,254 89,427,428

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,532,949 32,710,794 11,414,530 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21 57,322,817 49,822,303 17,868,290 12,162,702

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,577,584,802 5,828,463,425 2,872,401,886 6,236,983,788

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560

บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19.3 1,342,350,915 213,782,674 1,256,715,655 148,782,672

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 9,700,000 9,700,000

หุ้นกู้ 19.4 5,976,064,879 3,989,495,963 5,976,064,879 3,989,495,963

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 19.5 23,633,427 37,486,113 23,363,387 36,213,162

เงินประกันสาธารณูปโภค 2,484,780 6,413,823 2,484,780 6,413,823

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 50,545,877 20,090,434 21,080,624 6,705,576

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว 66,622,361 3,510,861 66,622,361 3,510,861

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 23 - 11,500,000 - 11,500,000

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 24 130,040,254 90,566,243 99,170,831 57,324,709

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,591,742,493 4,372,846,111 7,455,202,517 4,269,646,766

รวมหนี้สิน 10,169,327,295 10,201,309,536 10,327,604,403 10,506,630,554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25 

 ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 980,000,000 980,000,000 980,000,000 980,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26 669,209,894 669,209,894 669,209,894 669,209,894

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ส�ารองตามกฎหมาย  27 80,873,600 71,903,600 80,873,600 71,903,600

   ยังไม่ได้จัดสรร 1,610,388,136 1,593,352,211 1,201,101,797 1,090,908,236

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,340,471,630 3,314,465,705 2,931,185,291 2,812,021,730

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,509,798,925 13,515,775,241 13,258,789,694 13,318,652,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5 4,958,065,429 4,643,249,304 4,079,293,041 3,206,423,284

ดอกเบี้ยรับ 5 5,223,264 5,271,517 81,002,411 80,835,069

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ) 23 11,500,000 5,100,000 11,500,000 5,100,000

รายได้อื่น 5, 30 82,301,963 68,178,459 139,641,562 58,534,890

รวมรายได้ 5,057,090,656 4,721,799,280 4,311,437,014 3,350,893,243

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 9 3,301,617,133 3,056,217,090 2,726,572,127 2,195,858,120

ค่าใช้จ่ายในการขาย 31 550,883,614 347,038,181 446,111,071 250,313,875

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 191,878,382 172,226,139 158,304,003 120,160,907

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 32 577,687,480 523,936,255 450,631,570 371,272,529

ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากมลูค่ายตุธิรรมของ

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13 32,549,000 44,414,000 32,007,000 42,959,000

ต้นทุนทางการเงิน 5, 35 259,855,998 236,802,795 263,274,987 240,640,341

รวมค่าใช้จ่าย 4,914,471,607 4,380,634,460 4,076,900,758 3,221,204,772

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 142,619,049 341,164,820 234,536,256 129,688,471

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 36 44,925,746 77,826,002 55,276,377 25,130,859

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 97,693,303 263,338,818 179,259,879 104,557,612

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 
 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
    คณิตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ 22 (22,690,378) - (11,099,318) -

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม ่
 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - สุทธ ิ
 จากภาษีเงินได้ (22,690,378) - (11,099,318) -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 75,002,925 263,338,818 168,160,561 104,557,612

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  97,693,303  263,338,818  179,259,879  104,557,612 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุม  -  -  -  - 

 97,693,303  263,338,818  179,259,879  104,557,612 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  75,002,925  263,338,818  168,160,561  104,557,612 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุม  -  -  -  - 

 75,002,925  263,338,818  168,160,561  104,557,612 

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของ
 ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 37 0.10 0.27 0.18 0.11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  980,000,000  669,209,894  66,653,600  1,374,460,993  3,090,324,487 

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  (39,197,600)  (39,197,600)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  -  -  -  263,338,818  263,338,818 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  263,338,818  263,338,818 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย  -  -  5,250,000  (5,250,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  980,000,000  669,209,894  71,903,600  1,593,352,211  3,314,465,705 

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  (48,997,000)  (48,997,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  -  -  -  97,693,303  97,693,303 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  (22,690,378)  (22,690,378)

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  980,000,000  669,209,894  71,903,600  1,619,358,136  3,340,471,630 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย  -  -  8,970,000  (8,970,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  980,000,000  669,209,894  80,873,600  1,610,388,136  3,340,471,630 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  980,000,000  669,209,894  66,653,600  1,030,798,224  2,746,661,718

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  (39,197,600)  (39,197,600)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  -  -  -  104,557,612  104,557,612 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  - 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  104,557,612  104,557,612 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย  -  -  5,250,000  (5,250,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  980,000,000  669,209,894  71,903,600  1,090,908,236  2,812,021,730 

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  (48,997,000)  (48,997,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  -  -  -  179,259,879  179,259,879 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  (11,099,318)  (11,099,318)

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  980,000,000  669,209,894  71,903,600  1,210,071,797  2,931,185,291 

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย  -  -  8,970,000  (8,970,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  980,000,000  669,209,894  80,873,600  1,201,101,797  2,931,185,291 

บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  97,693,303  263,338,818  179,259,879  104,557,612 
รายการปรับปรุงกระทบก�าไรส�าหรับงวดเป็นเงินสดรับ 
 (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  68,455,407  53,383,608  55,426,432  49,517,024 
ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  7,294,046  (1,710,815)  8,893,483  (1,710,814)
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1,169,940  298,637  1,169,941  298,637 
ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้  8,273,604  6,086,515  8,273,604  6,086,515 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของ
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  32,549,000  44,414,000  32,007,000  42,959,000 
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  2,311,176  1,832,467  2,194,901  2,577,904 
ค่าเผื่อการลดมูลค่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
 การพัฒนา (โอนกลับ)  (6,187,717)  20,681,216  (6,409,304)  14,162,802 
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  4,271,527  -  1,050,000  - 
ก�าไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง  (4,463,361)  -  (1,244,027)  - 
ประมาณการหนี้สินค่าบ�ารุงสาธารณูปโภคและ
 ค่าซ่อมแซมโครงการ  22,596,679  -  20,267,613  - 
ต้นทุนทางการเงิน  259,855,998  236,802,795  263,274,987  240,640,341 
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว  (794)  (863)  (794)  (863)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  2,092,471  1,986,905  500,900  500,900 
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)  (11,500,000)  (5,100,000)  (11,500,000)  (5,100,000)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  44,925,746  77,826,002  55,276,377  25,130,859 
ดอกเบี้ยรับ  (5,223,264)  (5,271,517)  (81,002,411)  (80,835,069)
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  524,113,761  694,567,768  527,438,581  398,784,848 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (57,285,712)  (6,053,812)  (137,556,803)  (114,270,529)
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  397,443,763  (138,577,039)  512,117,659  64,857,610 
เงินมัดจ�าค่าที่ดิน  (17,209,980)  (194,390,000)  (17,209,980)  (194,390,000)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (29,037,436)  4,511,507  (16,791,464)  118,816 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  463,778  (3,530,492)  (1,006,961)  160,118 

บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 80,012,297 (36,697,271) 86,066,431 18,298,066

เงินประกันการก่อสร้าง (27,099,283) 1,113,695 (14,431,829) 6,619,483
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 139,805,818 (76,266,125) 139,798,826 (75,520,134)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,822,214 559,155 2,021,388 (1,561,037)
เงินประกันสาธารณูปโภค (3,929,043) (5,567,823) (3,929,043) (5,567,823)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 21,555,632 18,529,502 25,262,708 6,526,816
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,031,655,809 258,199,065 1,101,779,513 104,056,234
จ่ายภาษีเงินได้ (83,722,715) (51,304,583) (41,253,600) (33,087,806)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 947,933,094 206,894,482 1,060,525,913 70,968,428
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 5,223,264 5,271,517 4,833,871 4,926,620
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,697,480) (33,401,641) (1,697,480) (33,401,641)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - 120,652,089 3,632,072
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (192,599) (3,418,863) (192,599) (3,418,863)
ซื้ออุปกรณ์ (26,273,681) (57,448,286) (20,474,064) (44,762,560)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,716,224 13,997,070 1,233,981 4,890,515
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,120,954) (2,437,225) (1,494,897) (2,421,175)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (21,345,226) (77,437,428) 102,860,901 (70,555,032)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน (594,654,633) (516,728,140) (590,397,722) (491,737,261)
จ่ายเงินปันผล (48,997,000) (39,197,600) (48,997,000) (39,197,600)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,198,873,166) (64,417,172) (1,189,814,562) (73,475,776)
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการทีเ่กีย่วข้องกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) - - (91,441,457) (44,381,635)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,723,060,011 1,173,896,731 2,426,139,005 925,645,202
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,785,512,136) (2,093,154,392) (1,602,142,434) (1,716,032,666)
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้ 2,996,800,000 3,000,000,000 2,996,800,000 3,000,000,000
ช�าระคืนหุ้นกู้ (3,000,000,000) (1,511,000,000) (3,000,000,000) (1,511,000,000)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (18,504,688) (11,533,139) (18,504,688) (11,533,139)
จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (29,662,338) (51,656,211) (25,871,206) (43,729,510)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (956,343,950) (113,789,923) (1,144,230,064) (5,442,385)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (29,756,082) 15,667,131 19,156,750 (5,028,989)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 321,473,416 305,806,285 195,508,337 200,537,326

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 291,717,334 321,473,416 214,665,087 195,508,337

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,863,844 24,169,061 2,863,460 23,552,741

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน 649,490 1,937,520 649,490 1,937,520

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย์ 43,146,609 41,304,796 38,298,766 32,753,238

ต้นทุนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของ 
 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาระหว่างปี 63,111,500 3,510,861 63,111,500 3,510,861

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย ์
 ระหว่างการพัฒนา 290,948,357 290,329,986 295,737,665 274,800,812

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปโครงการอสังหาริมทรัพย ์
 ระหว่างการพัฒนา 52,145,603 - 52,145,603 -

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน 
 อาคารและอุปกรณ์ 6,080,339 - 6,080,339 -

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปโครงการ 
 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 1,616,662 - 1,616,662 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

1.	 ข้อมูลทั่วไป

 บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จ�ากดั (มหาชน) “บรษิทั” เปน็นติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูจ่ดทะเบยีน

ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2547

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ได้แก่ กลุ่มเลาหพูนรังษี (ถือหุ้นร้อยละ 53.99) และกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ (ถือหุ้น 

ร้อยละ 10.77)

 กลุม่บรษิทัด�าเนนิธรุกจิหลกัเกีย่วกบัการพฒันาอสังหารมิทรพัย์ รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  

และ 2559 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 5 และ 12

2.	 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวมและการด�าเนินงาน

2.1 งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทั 

อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ
ประเทศท่ี
กิจการ
จัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

บริษัทย่อย
บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด
บริษัท วัน อัพ จ�ากัด 
บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด
บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด
บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด
บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด 
(เดมิช่ือ บรษิทั อารยีา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากดั)

บริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหาร

นิติบุคคลอาคารชุด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ร้านอาหาร (เดิมค้าปลีก)

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.97

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.97

 การเปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยที่ส�าคัญในระหว่างปี 2560 

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อารียา  

ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ากัด โดยได้จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์แล้ว และเปลี่ยน 

ลักษณะธุรกิจเป็นร้านอาหาร จากเดิมที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 บริษัทย่อย

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ

ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�านาจเหนือกิจการนั้นท�าให้

เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท 

2.3 สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจ�านวนประมาณร้อยละ ดังนี้ 

อัตราร้อยละของยอดสินทรัพย์ของ
บริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ใน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราร้อยละของยอดรายได้ของ
บริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ใน 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

บริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด 0.09 0.09 0.01 0.01

บริษัท วัน อัพ จ�ากัด 3.34 3.42 0.09 0.08

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด 9.90 10.30 9.15 11.60

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด 1.48 1.73 0.69 4.80

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด 5.99 3.82 5.62 9.51

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด 2.91 3.91 3.59 5.98

บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด  
(เดิมชื่อ บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด) 0.01 0.01 - -

2.4 ยอดค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการระหว่างกันที่เป็นสาระส�าคัญ ยอดเงินลงทุนของบริษัทและทุนเรือนหุ้นของ

บริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.5 บริษัทจัดท�างบการเงินรวมโดยรวมบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดในงบการเงินรวมต้ังแต่วันที่ได้มา (วันที่มีอ�านาจใน

การควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

2.6 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกัน ใช้นโยบายบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัท

2.7 สว่นได้เสยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุหมายถงึสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มไ่ดเ้ปน็ของบรษิทั ซึง่ไดแ้สดงเปน็รายการแยก

ต่างหากจากส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

3.	 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินและน�าเสนองบการเงิน

3.1 หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินน้ีจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ท�าข้ึนตามแบบก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมี

ในงบการเงินส�าหรับบริษัทมหาชนจ�ากัด ท่ีก�าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปน็งบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัใช้เปน็ทางการตามกฎหมายงบการเงนิฉบับภาษาองักฤษแปล

มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก

จากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือ

ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง ความช่วยเหลอืจากรฐับาล-กรณทีีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 

(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง ภาษเีงนิได้-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการ

หรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การ

บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 

(ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด 

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  ส�าหรับ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2559) เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ

 ฝา่ยบรหิารของกลุม่บรษิทัไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวาม

มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรุงใหมข่า้งตน้ไมม่ผีลกระทบอย่างเปน็

สาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีปัจจุบัน

3.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ ซ่ึงได้เปิดเผยใน

หมายเหตุข้อ 4.13



140140

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

3.4 สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน  

 งบการเงินนีจ้ดัท�าและแสดงหนว่ยเงนิตราเปน็เงนิบาทซึง่เปน็สกลุเงนิท่ีใชใ้นการด�าเนนิงานของบรษิทั ขอ้มลูทางการ

เงินทัง้หมดมกีารปดัเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ใหแ้สดงเปน็หลักพนับาท ยกเว้นทีร่ะบไุวเ้ปน็อยา่งอืน่

3.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ

และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ 

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

 ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส�าคัญซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส�าคัญที่เป็น

เหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ�านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 9 การวดัมลูค่าโครงการอสงัหาริมทรพัย์ระหว่างการพฒันาเกีย่วกบัมูลค่าสุทธิทีค่าดว่าจะได้รบั

หมายเหตุข้อ 17 การรบัรูสิ้นทรัพย์ภาษเีงนิได้ ก�าไรทางภาษใีนอนาคตทีจ่ะน�าขาดทนุทางภาษไีปใช้ประโยชน์

หมายเหตุข้อ 22 การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักใน 

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และ

หมายเหตุข้อ 23 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

 

 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

  นโยบายการบญัชแีละการเปดิเผยขอ้มลูของกลุม่บรษิทัหลายขอ้ก�าหนดใหม้กีารวัดมลูคา่ยุตธิรรมทัง้สนิทรพัย์

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้

ประเมินมลูคา่ซึง่มคีวามรบัผดิชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุธิรรมทีม่นียัส�าคญั รวมถงึการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 

3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

  กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่าง

สม่�าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่ม

ผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับ

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

  ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

  เมือ่วดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ กลุม่บริษทัไดใ้ชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดใ้หม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ

ท�าได้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 

ดังนี้ 
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• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้

สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 

ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

• ข้อมลูระดับ 3 เป็นข้อมลูส�าหรบัสินทรพัย์หรอืหนีส้นิทีไ่ม่ได้มาจากข้อมลูทีส่งัเกตได้ (ข้อมูลทีไ่ม่สามารถ

สงัเกตได้)

  หากข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�าดับช้ันของมูลค่า 

ยุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับ 

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่�าสุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

  กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการ 

โอนขึ้น

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

• หมายเหตขุ้อ 13 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ และ

• หมายเหตขุ้อ 38 เครือ่งมอืทางการเงิน

4.	นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่�าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกระยะเวลาที่รายงาน

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผือ่เรยีก และเงินลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอ่งสงู เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารซึง่จะตอ้งช�าระคืนเม่ือทวงถามถอืเปน็

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหน้ี และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ใน

อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

4.3 สินค้าคงเหลือ

 วัสดุก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่�ากว่า

 ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้�าหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนท่ีซื้อ หรือต้นทุนอื่น 

เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นโดย

ประมาณในการขาย
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4.4 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

  โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันาคอืโครงการทีถ่อือสงัหารมิทรพัยไ์วด้ว้ยความตัง้ใจในการพัฒนา 

เพือ่การขายในการด�าเนนิธรุกจิปกต ิโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันาแสดงในราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิี่

จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่�ากว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย

  ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุน

จากการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มา 

โดยเฉพาะเพือ่ใชใ้นโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพัฒนารวมเปน็ราคาทนุของสนิทรพัยจ์นกระทัง่การพฒันา

ส�าเร็จ

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้

บริการหรือใช้ในการบริหารงาน  

  อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุวดัมูลคา่เมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทนุและวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

  ตน้ทนุรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใชง้านของอสงัหาริมทรพัย์โดยจัดประเภทไปเปน็ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์มลูคา่

ยุติธรรม ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 การรับรู้และการวัดมูลค่า

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

  ราคาทนุรวมถงึตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทนุของการกอ่สรา้งสินทรพัยท์ีก่จิการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย ์

เพือ่ใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะ

สถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์และตน้ทนุการกูย้มื ส�าหรบัเคร่ืองมอืทีค่วบคมุโดยลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรซ่ึ์งไมส่ามารถท�างานได้

โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
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  สว่นประกอบของรายการอาคาร และอปุกรณแ์ตล่ะรายการทีมี่อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เทา่กนัตอ้งบนัทกึแตล่ะ 

ส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

  ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับ 

จากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก�าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพย์ที่เช่า

  การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่า 

นัน้ ๆ  ใหจั้ดประเภทเปน็สญัญาเชา่การเงนิ  สว่นทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาโดยท�าสญัญาเชา่การเงนิบนัทกึเปน็

สนิทรพัยด์ว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืมลูค่าปจัจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต่�าทีต่อ้งจา่ยตามสัญญาเช่าแล้วแตจ่�านวนใดจะต่�า

กวา่ หกัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า คา่เชา่ทีช่�าระจะแยกเปน็สว่นทีเ่ปน็คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

และสว่นทีจ่ะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพือ่ท�าใหอ้ตัราดอกเบีย้แตล่ะงวดเปน็อตัราคงทีส่�าหรบัยอดคงเหลอืของหน้ีสนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน 

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

  ตน้ทนุในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ปน็ส่วนหนึง่ของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีด่นิ อาคารและ

อปุกรณ ์ถา้มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีก่ลุม่บรษิทัจะไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และ

สามารถวดัมลูคา่ตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื ช้ินสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถกูตดัจ�าหนา่ยตามมลูค่าตาม

บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อ

เกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคา

  ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของ

สินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

 ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดย

ประมาณของสว่นประกอบของสนิทรพัยแ์ตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์แสดงไดด้งัน้ี 

อาคารและงานระบบ 10, 15 และ 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 20 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3, 5 และ 10 ปี

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 2 และ 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

  กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

  วธิกีารคดิคา่เสือ่มราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย์ และมูลค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอยา่งนอ้ยทีส่ดุทกุ

สิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 การตัดจ�าหน่าย  

 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

 คา่ตดัจ�าหนา่ยรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงซึง่โดยสว่นใหญจ่ะสะทอ้นรปูแบบทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่ม

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ 

 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 5 และ 10 ปี

 วธิกีารตดัจ�าหนา่ย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดร้บัประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รบัการทบทวนทกุส้ินรอบปบีญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

4.9 การด้อยค่า

 ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชีของกลุม่บรษิทัได้รบัการทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงานวา่มขีอ้บง่ชีเ้รือ่งการด้อยคา่หรอืไม ่ใน

กรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด  

เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทนุในการจ�าหนา่ยแล้วแตมู่ลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมลูค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึง

ภาษเีงินไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตีอ่สนิทรพัย ์

ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
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 การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน 

ภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่

ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่ง

ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.10 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าก่อสร้างอาคารส�านักงานบนที่ดินเช่าโดยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ�าหน่ายตามอายุที่คาด

ว่าจะให้ประโยชน์ 20 ปี

4.11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน

4.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน

 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะ

เวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ 

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ถูกค�านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตทีเ่กดิจากการท�างานของพนกังานในงวดปจัจบุนัและงวดกอ่นๆ ผลประโยชนด์งักลา่วไดม้กีารคดิลดกระแส

เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

 การค�านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไวน้ัน้จดัท�าโดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัท่ีไดร้บัอนญุาต 

โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัจะถกูรบัรูร้ายการในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทนัท ีกลุม่บรษิทัก�าหนดดอกเบีย้จา่ยของ

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี 

โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ

จ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน

ก�าไรหรือขาดทุน
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 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่

เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที 

กลุ่มบริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท�างานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย

ช�าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่

พนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูก้ต็อ่เมือ่กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัจากการอนมุานทีเ่กดิขึน้

ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจ�านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระผูกพันดังกล่าว  

4.15 รายการทางบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท 

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 

การด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา 

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในปีบัญชีน้ัน

4.16 รายได้

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 

 การขายสินค้า

 รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญ

ไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมี 

ความไมแ่นน่อนทีม่นียัส�าคญัในการไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิคา้นัน้ ไมอ่าจวดัมลูคา่ของจ�านวน 

รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 

 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

 เมื่อสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์ส�าหรับการขายสินค้า หรือถ้าอ�านาจในการควบคุม ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่มี

นยัส�าคญัของความเปน็เจ้าของของงานระหวา่งกอ่สรา้งถกูโอนใหก้บัผูซ้ือ้ ในคราวเดยีว เชน่ เมือ่ก่อสรา้งเสรจ็ หรอื 

หลังการส่งมอบ ในกรณีนี้รายได้จะรับรู้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การขายสินค้าดังกล่าวข้างต้น
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 การลงทุน

 รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจาก

การลงทุนและเงินฝากธนาคาร

 รายได้ค่าเช่า

 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

คา่ใชจ้า่ยเริม่แรกทีเ่กดิขึน้เปน็การเฉพาะเพือ่ใหเ้กดิสญัญาเชา่รบัรูเ้ปน็สว่นหนึง่ของคา่เช่าทัง้สิน้ตามสญัญา ค่าเชา่

ที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  

4.17 ต้นทุนทางการเงิน

 ดอกเบีย้จา่ยและค่าใชจ้า่ยในท�านองเดยีวกนับนัทกึในก�าไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่า่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิขึน้ ยกเว้นใน

กรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�ามาใช้เองหรือเพื่อขาย

4.18 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี 

ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า  

เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

 การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

 ณ วันที่เร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น 

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับ

การใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัท 

มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

 ณ วันท่ีเร่ิมต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และส่วน

ที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

แตไ่มส่ามารถแบง่แยกจ�านวนดงักลา่วไดอ้ยา่งนา่เช่ือถอื ใหรั้บรูสิ้นทรพัยแ์ละหนีสิ้นในจ�านวนทีเ่ทา่กับมูลค่ายตุธิรรม

ของสนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนัน้จ�านวนหนีส้นิจะลดลงตามจ�านวนทีจ่า่ยและตน้ทนุทางการ

เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
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4.19 ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได ้

ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษเีงนิได้ของงวดปจัจุบันไดแ้กภ่าษทีีค่าดวา่จะจา่ยช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุประจ�าปี

ที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบัีนทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย์

และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล 

แตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการ 

ในอนาคตอันใกล้

 การวดัมูลคา่ของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีอ้งสะทอ้นถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกดิจากลักษณะวธีิการทีก่ลุ่มบรษิทั

คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลา 

ที่รายงาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ 

โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค�านึงถึง 

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้อง

ช�าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปจัจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณใ์นอดตี การประเมนิ

นี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  

ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  

การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงิน

ไดน้ีป้ระเมนิโดยหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษหีนว่ยงานเดยีวกนัส�าหรบัหนว่ยภาษเีดยีวกนัหรอืหนว่ยภาษตีา่งกนั ส�าหรบั

หน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

 สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตัดบัญชีจะบนัทกึตอ่เมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่ก�าไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคต

จะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ 

ถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
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4.20 ก�าไรต่อหุ้น 

 กลุม่บรษิทัแสดงก�าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัหุน้สามญั  ก�าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรอืขาดทนุ

ของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี 

4.21 รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด 

ด้านการด�าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการ 

ปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

5.	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หาก

บรษิทัมอี�านาจควบคมุหรอืควบคมุรว่มกันทัง้ทางตรงและทางออ้มหรอื มอีทิธพิลอยา่งมสีาระส�าคญัตอ่บคุคลหรอื

กจิการในการตดัสนิใจทางการเงนิและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั โดยทีก่ลุม่บรษิทัมกีารควบคมุเดยีวกนัหรอืการ

มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

 ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัแตล่ะรายการ บรษิทัค�านงึถงึเนือ้หา

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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 ความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดต้ัง/
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

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด

ไทย

ไทย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด 

   (เดิมชื่อ บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด)

ไทย บริษัทย่อย

บริษัท เดลี่ บาย อารียา จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เอ แอททิทูด จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เดอะ คัลเลอร์ส จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

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 ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการของบริษัท/กลุ่มบริษัท

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคมุกจิกรรม ต่างๆ ของ 

กจิการไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้นีร้วมถงึ

กรรมการของกลุม่บรษัิท (ไม่ว่าจะท�าหน้าทีใ่น

ระดับบริหารหรือไม่)

  นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 5.45 ต่อปี

รายได้ค่าบริหารจัดการ / ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนทางการเงิน อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา/ราคาตลาด

ค่าเช่าที่ดิน อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

บริษัทย่อย

ดอกเบี้ยรับ - - 76,169 75,908

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 8,535 12,300

ค่าบริหารจัดการ - - 72,486 26,150

ต้นทุนทางการเงิน - - 7,871 4,898

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,034 50,032 3,034 50,032

ค่าเช่าที่ดิน 1,100 1,000 1,100 1,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น 64,643 59,648 31,253 30,071

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,320 1,193 188 189

รวม 65,963 60,841 31,441 30,260

 ตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซื้ออสังหาริมทรัพย์จากกลุ่มบริษัท การซื้อ

เหล่านี้มีระยะเวลาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกค้า

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี

  
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2559

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัทย่อย - - 339,604 261,329
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 (ซึ่งรวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
บริษัทย่อย - - 152,077 75,908
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2559

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2560

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2559

ต้นทุนการกู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 (ซึ่งรวมอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
 การพัฒนา)

บริษัทย่อย - - 4,019 5,022

เงินมัดจ�าการเช่า
ผู้บริหารส�าคัญ 60,000 60,000 60,000 60,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย - - 422,802 396,833

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 (ซึ่งรวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
บริษัทย่อย - - 19,750 11,649

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
ผู้บริหารส�าคัญ 2,599 890 2,599 890

เงินประกันการก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย - - 5,012 5,012

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด - - 180,043 264,557

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

 บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด - - 112,055 42,928

 บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด - - 809,206 914,471

รวม - - 1,303,804 1,424,456
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 ยอดยกมาต้นปี - - 1,424,456 1,428,088

 บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 247,188 349,852

 หัก ลดลงระหว่างปี - - (367,840) (353,484)

 ยอดคงเหลือปลายปี - - 1,303,804 1,424,456

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด - - - 78,766

 บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด - - 29,290 14,085

 บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด - - 50,988 80,778

 บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด - - 1,960 51

รวม - - 82,238 173,680
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

 รายการเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส�าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  

มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 ยอดยกมาต้นปี - - 173,680 218,062

 บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 94,704 302,574

 หัก ลดลงระหว่างปี - - (186,146) (346,956)

 ยอดคงเหลือปลายปี - - 82,238 173,680

พันบาท

อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2559

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

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

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีก�าหนดช�าระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทย่อย ตกลงที่จะ 

ไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 เนื่องจากข้อจ�ากัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 ในระหว่างปี 2546 ถึง 2555 บริษัทได้โอน

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินบางส่วนท่ีใช้เป็นทางเข้าโครงการซ่ึงมียอดสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 57.4 ล้านบาท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 : 57.4 ล้านบาท) ให้แก่กรรมการท่านหน่ึงและบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยไม่มีผลตอบแทน

เพียงเพ่ือให้มีช่ือถือกรรมสิทธ์ิแทนบริษัทตามสัญญาแต่งต้ังตัวแทนเข้าท�านิติกรรมเพ่ือถือท่ีดินแทนบริษัท ซ่ึงข้อก�าหนด

ตามสัญญาดังกล่าว กรรมการและบริษัทย่อยไม่สามารถด�าเนินการใด ๆ  บนท่ีดินดังกล่าวได้ ท้ังน้ีกรรมการและบริษัท

ย่อยได้จดภาระจ�ายอมในท่ีดินดังกล่าวท้ังหมดให้แก่โครงการของบริษัทแล้วเพ่ือด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มี 

ค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร 

ซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 0.4 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 0.4 ล้านบาท) ให้

แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท

ยอ่ยดงักลา่วไดจ้ดภาระจ�ายอมในทีด่นิดังกลา่วทัง้หมดใหแ้กโ่ครงการของบรษัิทยอ่ยอกีแหง่ดงักลา่วแลว้เพ่ือด�าเนิน

การด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

 สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บรษิทัท�าสญัญาเชา่เพือ่เชา่ทีด่นิจากกรรมการของบรษิทัสองทา่น เพือ่น�ามากอ่สรา้งอาคารส�าหรบัใชเ้ปน็ส�านกังาน

ใหญ่ของบริษัท สัญญาเช่านี้มีระยะเวลา 10 ปี ผู้ให้เช่าจะให้บริษัทเช่าที่ดินต่อไปอีก 10 ปี โดยจะได้ตกลงค่าเช่ากัน

ใหม่ในราคาตลาดหรือราคาที่เหมาะสมต่อไป และหากบริษัทประสงค์ที่จะเช่าที่ดินต่อไปอีก 10 ปี บริษัทต้องแจ้ง

เป็นหนังสือล่วงหน้าตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง

พันบาท

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ภายในหนึ่งปี 1,100 1,100

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,730 4,620

หลังจากห้าปี 1,331 2,541

รวม 7,161 8,261

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 

7.2 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 9.3 ล้านบาท) บริษัทได้จ่ายเงินประกันการเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็น

จ�านวนเงิน 60 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าทรัพย์ที่เช่าจะไม่ถูกบังคับจ�านองจากสถาบันการเงินที่ผู้เช่าได้ขอ

สินเชื่อ เนื่องจากผู้ให้เช่าได้ยอมน�าทรัพย์ที่เช่าเข้าจดทะเบียนจ�านองเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาขอสินเชื่อ

เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารส�านักงานต่อสถาบันการเงิน เงินประกันดังกล่าวจะจ่ายคืนแก่ผู้เช่าเม่ือสัญญาเช่าท่ีดิน

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 เม่ือครบก�าหนดอายุการเช่าหรือครบก�าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีจะได้มีการต่ออายุกัน

ออกไปไม่ว่าก่ีคราวก็ตาม หรือสัญญาได้เลิกกันโดยความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องจัดการทรัพย์ท่ีเช่าให้กลับคืนสภาพ

เดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และจะต้องร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างท้ังหมดท่ีสร้างบนทรัพย์ท่ีเช่า หากครบก�าหนดระยะเวลา

แล้ว บริษัทไม่ร้ือถอน บริษัทตกลงให้กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นส่วนควบของท่ีดินและทรัพย์ท่ีเช่าเป็น

กรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และหากผู้ให้เช่าไม่ประสงค์รับส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวไว้ ผู้เช่ายังต้อง 

รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่าร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามท่ีระบุในบันทึกข้อตกลง บริษัทรับรู้ค่าก่อสร้าง

ดังกล่าวในบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

 บรษิทัไดท้�าขอ้ตกลงกบับรษิทัยอ่ยหลายแหง่ เพือ่ใหบ้รกิารบรหิารจดัการ Back office โดยมกี�าหนดระยะเวลาและ

อัตราค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 อื่นๆ

 บรษิทัค้�าประกนัหนีส้นิของบริษัทยอ่ยทีม่ตีอ่ธนาคารในประเทศบางแหง่ และบริษทัยอ่ยค้�าประกนัหนีส้นิของบริษัท

และบริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศ 

6.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

เงินสดในมือ 1,814 1,835 1,814 1,835

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 1,917 18,724 1,570 14,485

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 261,106 260,104 186,959 155,371

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง - 554 - -

แคชเชียร์เช็คให้แก่ธนาคารเพื่อช�าระเงินกู้ 

   เงินฝากระหว่างทาง - 30,570 - 19,276

เช็คระหว่างทาง 26,880 9,686 24,322 4,541

รวม 291,717 321,473 214,665 195,508

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท

7.	 เงินลงทุนชั่วคราว
พันบาท

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุน 80 83 80 83

 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนเพื่อค้าและเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 

 เงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

8.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5  - - - 24

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 11,621 12,888 10,837 12,042

รวม 11,621 12,888 10,837 12,066

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,524) (4,409) (5,405) (4,351)

สุทธิ 6,097 8,479 5,432 7,715

ลูกหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 491,681 337,213

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 95,116 36,709 84,423 24,082

รวม 95,116 36,709 576,104 361,295

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,949) (5,898) (5,968) (4,973)

สุทธิ 88,167 30,811 570,136 356,322

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ้ืน่ - สทุธิ 94,264 39,290 575,568 364,037

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2559

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้นปี (10,307) (8,474) (9,324) (6,746)

บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี (2,310) (1,833) (2,193) (2,578)

หัก โอนกลับระหว่างปี 41 - 41 -

 ตัดหนี้สูญในระหว่างปี 103 - 103 -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายปี (12,473) (10,307) (11,373) (9,324)
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เกินก�าหนดช�าระ:

มากกว่า 12 เดือน - - - 24

- - - 24

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 466 1,214 390 1,117

เกินก�าหนดช�าระ:

น้อยกว่า 3 เดือน 613 805 458 785

3 - 6 เดือน 598 970 557 914

6 - 12 เดือน 196 2,006 144 1,721

มากกว่า 12 เดือน 9,748 7,893 9,288 7,505

11,621 12,888 10,837 12,042

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,524) (4,409) (5,405) (4,351)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 6,097 8,479 5,432 7,715

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 88,167 30,811 570,136 356,322

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 94,264 39,290 575,568 364,037

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

หนี้สงสัยจะสูญ 2,310 1,833 2,194 2,578

หนี้สูญ 103 - 103 -

 ลูกหนี้ที่ค้างนานเกิน 12 เดือนมีเงินประกันและเงินมัดจ�า บริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปกติระยะ

เวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลา 30 วัน
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

9.	 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 36,421,516 25,012,395 29,303,127 20,116,843

ที่ดินรอพัฒนาเพื่อขาย 4,429,397 4,230,113 3,490,318 3,303,292

บ้านตัวอย่าง 119,591 122,758 101,575 102,348

บ้านส�าเร็จรูปหรือคอนโดสร้างเสร็จ 3,460,418 3,849,555 2,910,841 3,234,858

วัสดุก่อสร้าง 3,035 3,000 3,023 3,000

รวม 44,433,957 33,217,821 35,808,884 26,760,341

หัก ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขาย (32,945,192) (21,801,165) (26,486,203) (17,390,647)

11,488,765 11,416,656 9,322,681 9,369,694

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (14,494) (20,681) (7,754) (14,163)

สุทธิ 11,474,271 11,395,975 9,314,927 9,355,531

 ในปี 2560 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการลดลง 12.15 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายในระหว่างปี
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่ง 

ของต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี 290,948 290,330 295,738 274,801

อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี) 4.40 - 6.90 4.45 - 7.50 4.40 - 6.90 4.45 - 7.50

ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง 

 การพัฒนาที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและ 

 ได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

 - ต้นทุนขาย 3,307,805 3,035,536 2,732,981 2,181,695

 - การปรับมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (6,188) 20,681 (6,409) 14,163

รวม 3,301,617 3,056,217 2,726,572 2,195,858

 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเช่ืออื่นจาก

สถาบันการเงิน
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

10.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2559

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 8,594 14,006 8,594 14,006

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 4,788 511 4,714 111

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 41,990 17,018 35,257 15,785

เงินมัดจ�า 16,181 24,119 15,361 23,664

เงินทดรองจ่าย 7,772 1,318 6,512 1,120

ภาษีซื้อและอื่นๆ 10,880 4,722 4,594 4,605

รวม 90,205 61,694 75,032 59,291

11.	 สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 13,772 5,488 13,772 5,488

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า 12 เดือน 215,257 221,844 215,257 221,844

229,029 227,332 229,029 227,332

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 10,147,760 7,042,936 8,203,965 5,486,809

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 454,183 494,236 416,583 456,094

10,601,943 7,537,172 8,620,548 5,942,903

 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า ที่ดิน และส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวได้ใช้เป็นหลักประกันส�าหรับวงเงินหนังสือ 

ค้�าประกันที่ธนาคารออกเพื่อค้�าประกันกลุ่มบริษัทต่อหน่วยงานราชการ ส�าหรับการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค

ภายในโครงการของกลุ่มบริษัทและเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงิน
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

13.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ยอดยกมาต้นปี 494,236 535,231 456,094 495,634

ยอดเพิ่มขึ้นระหว่างปี 193 3,419 193 3,419

โอนออกระหว่างปี (7,697)  - (7,697)  -

หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรม (32,549) (44,414) (32,007) (42,959)

ยอดคงเหลือปลายปี 454,183 494,236 416,583 456,094

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้

เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยศูนย์สรรพสินค้า พื้นที่ส�าหรับให้เช่าและงานระหว่างก่อสร้าง

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้จดจ�านองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนบางส่วนข้างต้นเพ่ือเป็นหลักประกัน

เงินกู้ยืมและสินเช่ือจากสถาบันการเงิน

 การวัดมูลค่ายุติธรรม :-

 ล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมี

คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

 การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุของกลุม่บรษิทัและบรษิทั ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 

420.70 ล้านบาท และ 383.10 ล้านบาท ตามล�าดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 453.25 ล้านบาท 

และ 415.11 ล้านบาท ตามล�าดับ ถูกจัดล�าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น�ามา

ใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

 ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส�าหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 453,249 497,663 415,107 458,066

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่รับรู้ (32,549) (44,414) (32,007) (42,959)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 420,700 453,249 383,100 415,107

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญ 

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า
ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมี

นัยส�าคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่
ไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส�าคัญและ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การคิดลดกระแสเงินสด รูปแบบการประเมินมูลค่า
พิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธ ิ
ทีไ่ด้จากทรัพย์สนิ โดยค�านงึถึงการเพิม่ขึน้ของอตัรา
ค่าเช่าที่คาดไว้ ระยะเวลาที่เลิกเช่า อัตราการครอบ
ครอง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการเช่า เช่น การ
ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้เช่า กระแสเงินสดสุทธิที่
คาดไว้จะถกูคดิลดโดยใช้อตัราคดิลดทีป่รบัค่าความ
เสี่ยงแล้ว การประมาณอัตราคิดลดได้พิจารณาถึง
คุณภาพของอาคารและสถานที่ต้ัง และระยะเวลา
การเช่า 

	อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า
ในตลาดที่ประมาณการไว้ 
(ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10)

	อัตราการครอบครอง  
(ร้อยละ 37 ถึงร้อยละ 95)

	อัตราคิดลดที่ปรับค่าความ
เสี่ยงแล้ว (ร้อยละ 8.02 
และร้อยละ 9)

	อัตราค่าเช่า อยู่ในช่วง
ประมาณ 400 - 650 บาท 
ต่อตารางเมตรต่อเดือน

	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก

	อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าใน
ตลาดที่ประมาณการไว้สูงขึ้น 

 (ลดลง)
	อัตราการครอบครองเพิ่มขึ้น
 (ลดลง) 
	อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ยง

แล้วต�่าลง (สูงขึ้น)
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

14.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.2559

รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี
ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 
2560

เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน
(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 69,895 - - 6,080 75,975

อาคารและงานระบบ 46,824 - - - 46,824

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,727 - - - 2,727

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 39,118 - - (10,595) 28,523

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 149,469 6,724 (2,782) - 153,411

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 266,310 6,901 (58,475) 5,455 220,191

ยานพาหนะ 116,588 - (7,067) - 109,521

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 42,656 15,513 - (57,601) 568

รวม 733,587 29,138 (68,324) (56,661) 637,740

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและงานระบบ (10,721) (3,730) - - (14,451)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (865) (545) - - (1,410)

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว (17,131) (1,956) - 1,758 (17,329)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน (82,014) (15,930) 2,782 - (95,162)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง (147,308) (63,085) 56,301 - (154,092)

ยานพาหนะ (75,665) (12,456) 7,067 - (81,054)

รวม (333,704) (97,702) 66,150 1,758 (363,498)

สุทธิ 399,883 274,242
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 

2558

รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 

2559
เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 67,258 2,637 - - 69,895

อาคารและงานระบบ 46,824 - - - 46,824

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,727 - - - 2,727

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 54,556 - (15,438) - 39,118

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 140,496 8,996 (23) - 149,469

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 250,135 34,130 (17,955) - 266,310

ยานพาหนะ 105,100 22,662 (11,174) - 116,588

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 29,463 13,193 - - 42,656

รวม 696,559 81,618 (44,590) - 733,587

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและงานระบบ (6,990) (3,731) - - (10,721)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (320) (545) - - (865)

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว (30,613) (1,956) 15,438 - (17,131)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน (64,895) (17,141) 22 - (82,014)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง (108,537) (44,440) 5,669 - (147,308)

ยานพาหนะ (73,962) (12,877) 11,174 - (75,665)

รวม (285,317) (80,690) 32,303 - (333,704)

สุทธิ 411,242 399,883
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.

2559

รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 

2560
เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 69,895 - - 6,080 75,975

อาคารและงานระบบ 46,824 - - - 46,824

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,727 - - - 2,727

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 39,118 - - (10,595) 28,523

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 140,495 5,684 (2,782) - 143,397

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 180,962 3,702 (20,990) 3,961 167,635

ยานพาหนะ 89,352 - (1,487) - 87,865

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 42,656 13,952 - (56,107) 501

รวม 612,029 23,338 (25,259) (56,661) 553,447

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและงานระบบ (10,721) (3,730) - - (14,451)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (865) (545) - - (1,410)

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว (17,131) (1,956) - 1,758 (17,329)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน (73,878) (15,428) 2,782 - (86,524)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง (86,215) (46,392) 19,699 - (112,908)

ยานพาหนะ (50,014) (11,800) 1,487 - (60,327)

รวม (238,824) (79,851) 23,968 1,758 (292,949)

สุทธิ 373,205 260,498
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 

2558

รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 

2559เพ่มขึ้น ลดลง รับโอน
(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 67,258 2,637 - - 69,895

อาคารและงานระบบ 46,824 - - - 46,824

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,727 - - - 2,727

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 54,556 - (15,438) - 39,118

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 131,542 8,977 (24) - 140,495

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 163,993 20,846 (3,877) - 180,962

ยานพาหนะ 77,863 22,662 (11,173) - 89,352

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 29,463 13,193 - - 42,656

รวม 574,226 68,315 (30,512) - 612,029

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและงานระบบ (6,990) (3,731) - - (10,721)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (320) (545) - - (865)

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว (30,613) (1,956) 15,438 - (17,131)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน (57,611) (16,290) 23 - (73,878)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง (52,878) (34,035) 698 - (86,215)

ยานพาหนะ (49,441) (11,747) 11,174 - (50,014)

รวม (197,853) (68,304) 27,333 - (238,824)

สุทธิ 376,373 373,205

 ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็ม 

จ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�านวนเงิน 128.14 ล้านบาท และ 130.03 

ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�านวนเงิน 79.50 ล้านบาท และ 73.00 

ล้านบาท ตามล�าดับ)

 กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าการเงินในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์ โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยส้ินสุดลงจนถึงปี 

2564 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

บันทึกใน

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 43,146 41,305 38,299 32,753

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 54,556 39,385 41,552 35,551

รวม 97,702 80,690 79,851 68,304

15.		 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปล่ียนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 170,914 - - 170,914

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม (26,049) (8,546) - (34,595)

สุทธิ 144,865 136,319

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการเปล่ียนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 170,914 - - 170,914

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม (17,504) (8,545) - (26,049)

สุทธิ 153,410 144,865

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,546 8,545

 บริษัทได้จดจ�านองอาคารส�านักงานเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

16.		 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	
พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปล่ียนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 46,452 2,770 (1,170) 48,052

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม (21,625) (5,353) - (26,978)

สุทธิ 24,827 21,074

 
พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558

รายการเปล่ียนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 42,747 4,374 (669) 46,452

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม (16,543) (5,453) 371 (21,625)

สุทธิ 26,204 24,827

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปล่ียนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 45,517 2,145 (1,170) 46,492

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม (20,742) (5,328) - (26,070)

สุทธิ 24,775 20,422

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558

รายการเปล่ียนแปลง
ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2560เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 41,827 4,359 (669) 45,517

หัก ตัดจ�าหน่ายสะสม (15,692) (5,421) 371 (20,742)

สุทธิ 26,135 24,775
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

17.	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช	ี

17.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 47,918 23,555 20,849 18,105

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (10,673) (7,856) (10,072) (7,494)

สุทธิ 37,245 15,699 10,777 10,611

17.2 รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงินไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 และ 2559 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2559

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2560ในก�าไรขาดทุน
ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,060 (1,565) - 2,495

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์
 ระหว่างการพัฒนา 4,136 (1,237) - 2,899

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
     เพื่อการลงทุน 1,530 6,510 - 8,040

 ส�ารองโบนัส 3,742 592 - 4,334

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 3,769 (2,551) - 1,218

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,018 419 5,672 10,109

 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 2,300 (2,300) - -

 ยอดขาดทุนยกไป - 17,887 - 17,887

 ประมาณการค่าซ่อมแซม - 935 - 935

 รวม 23,555 18,690 5,672 47,917
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2559

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2560ในก�าไรขาดทุน
ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

หนี้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ค่าเสือ่มราคาสะสม - อสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุ (7,802) (2,757) - (10,559)

 อื่นๆ (54) (59) - (113)

 รวม (7,856) (2,816) - (10,672)

สุทธิ 15,699 15,874 5,672 37,245

พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่  31
ธันวาคม 

2558

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ณ วันที่  31
ธันวาคม

2559
ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,694 366 - 4,060

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง 

    การพัฒนา - 4,136 - 4,136

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์  

    เพื่อการลงทุน - 1,530 - 1,530

 ส�ารองโบนัส 2,546 1,196 - 3,742

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 8,032 (4,263) - 3,769

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,621 397 - 4,018

 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 3,320 (1,020) - 2,300

 ยอดขาดทุนยกไป 4,924 (4,924) - -

 รวม 26,137 (2,582) - 23,555
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่  31
ธันวาคม 

2558

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ณ วันที่  31
ธันวาคม

2559
ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

หนี้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์

    เพื่อการลงทุน (7,353) 7,353 - -

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (5,040) (2,762) - (7,802)

 อื่นๆ (103) 49 - (54)

 รวม (12,496) 4,640 - (7,856)

สุทธิ 13,641 2,058 - 15,699

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2559

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2560
ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,863 (1,588) - 2,275

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง 

  การพัฒนา 2,833 (1,282) - 1,551

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ 

  เพื่อการลงทุน
2,368 6,400 - 8,768

 ส�ารองโบนัส 1,652 432 - 2,084

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 3,748 (2,530) - 1,218

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,341 100 2,775 4,216

 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 2,300 (2,300) - -

 ประมาณการค่าซ่อมแซม - 737 - 737

 รวม 18,105 (31) 2,775 20,849
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2559

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2560
ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

หนี้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (7,479) (2,499) - (9,978)

 อื่นๆ (15) (79) - (94)

 รวม (7,494) (2,578) - (10,072)

สุทธิ 10,611 (2,609) 2,775 10,777

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2558

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม
 2559

ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,348 515 - 3,863

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์

  ระหว่างการพัฒนา

- 2,833

-

2,833

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ 

  เพื่อการลงทุน - 2,368 - 2,368

 ส�ารองโบนัส 1,172 480 - 1,652

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 7,992 (4,244) - 3,748

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,241 100 - 1,341

 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 3,320 (1,020) - 2,300

 รวม 17,073 1,032 - 18,105
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2558

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม
 2559

ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หนี้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

  เพื่อการลงทุน (6,224) 6,224 - -

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4,975) (2,504) - (7,479)

 อื่นๆ (95) 80 - (15)

 รวม (11,294) 3,800 - (7,494)

สุทธิ 5,779 4,832 - 10,611

17.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้  
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ยอดขาดทุนยกไป 15,927 14,346 - -

 ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2561 ถึง 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมาย 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เนือ่งจากยงัไมม่คีวามเปน็ไดค้อ่นขา้งแนว่า่กลุม่บรษิทัจะมีก�าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชนท์างภาษดีงักล่าว  

18.	 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2559

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 28,810 30,658 21,363 21,730

เงินประกัน 26,191 25,102 25,650 24,672

อื่นๆ 564 269 470 74

     รวม 55,565 56,029 47,483 46,476
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

19.	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

19.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

พันบาท

อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR, ดอกเบี้ยเงินฝาก
บวกจ�านวนคงที่

MOR, ดอกเบี้ยเงินฝาก 
บวกจ�านวนคงที่

2,130 28,807 2,130 19,748

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR ลบจ�านวนคงที่ MLR ลบจ�านวนคงที่ 275,000 115,000 275,000 115,000

ตั๋วแลกเงิน อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล 
บวกส่วนชดเชยความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล 
บวกส่วนชดเชยความเสีย่ง

72,000 1,444,000 72,000 1,444,000

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (2,113) (41,917) (2,113) (41,917)

ตั๋วแลกเงิน - สุทธิ 69,887 1,402,083 69,887 1,402,083

รวม 347,017 1,545,890 347,017 1,536,831

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้�าประกันโดยกรรมการบางท่าน และการจ�านองที่ดิน 

ของโครงการของกลุ่มบริษัทและบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศ เป็นจ�านวนเงิน  

40 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศ เป็นจ�านวนเงิน 60 

ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามล�าดับ 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

19.2 เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น

 รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมในระหว่างปีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ยอดยกมาต้นปี 111,493 111,493 111,493 111,493

บวก กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี - - - -

หัก จ่ายช�าระคืนในระหว่างปี - - - -

ยอดคงเหลือปลายปี 111,493 111,493 111,493 111,493

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากบุคคลอ่ืนจ�านวน 111.49 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ�า และมีก�าหนดช�าระคืนเม่ือทวงถาม

19.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ส่วนที่หมุนเวียน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 300,849 491,869 207,932- 491,869-

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,342,351- 213,783- 1,256,716 148,783

รวม 1,643,200 705,652 1,464,648 640,652

 รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ยอดยกมาต้นปี 705,652 1,624,909 640,652 1,431,039

บวก รับเงินกู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี 2,723,060 1,173,897 2,426,139 925,645

หัก จ่ายช�าระคืนในระหว่างปี (1,785,512) (2,093,154) (1,602,143) (1,716,032)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,643,200 705,652 1,464,648 640,652
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายละเอียดสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว แสดงได้ดังนี้

ล้านบาท

ร้อยละต่อปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สัญญา 2560 2559 อัตราดอกเบ้ียตามสัญญา การช�าระคืนเงินต้น

บริษัท
กลุ่มที่ 1 - 151 MLR - 1 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี

การโอน และช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2560
กลุ่มที่ 2 954 159 MLR - 1 ถึง MLR - 0.75 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี

การโอน และช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2564
กลุ่มที่ 3 242 129 MLR - 0.25 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี

การโอน และช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2564
กลุ่มที่ 4 173 201 MLR - 1 ถึง MLR - 0.5 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี

การโอน และช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2565
กลุ่มที่ 5 99 - MLR - 1 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี

การโอน และช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2564

บริษัทย่อย

กลุ่มที่ 1 42 65 MLR - 0.5 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอน และช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2563

กลุ่มที่ 2 137 - MLR - 1 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอน และช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายปี 2564

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยคดิดอกเบีย้ในอตัรา MLR ลบจ�านวนคงที ่และสญัญา

เงินกู้ก�าหนดให้มีการช�าระคืนเป็นสัดส่วนเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยได้ขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิให้กับลูกค้า 

และต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2565

 ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญาเงนิกูยื้มขา้งตน้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก�าหนดบางประการ 

เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้บางฉบับ เงินกู้ยืมบางส่วนได้ถูกจัดประเภท

เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค้�าประกันโดยการจ�านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของแต่ละโครงการ อาคาร

ส�านกังาน และบางสว่นค้�าประกนัโดยบริษทัยอ่ย กรรมการของบรษิทับางทา่น และการจดจ�านองทีด่นิของกรรมการ

บริษัทบางท่าน

 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บรษิทัและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืตามสญัญาเงนิกูท้ียั่งมไิดเ้บกิใชเ้ปน็จ�านวน 4,094.66 

ล้านบาท และ 3,131.69 ล้านบาท ตามล�าดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวนเงิน 2,494.77 ล้านบาท และ

จ�านวนเงิน 2,049.84 ล้านบาท ตามล�าดับ)
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

19.5 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม 

2560 2559

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่
ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่า
ปัจจุบันของ
จ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้อง
จ่าย

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18,779 (1,808) 16,971 32,353 (3,086) 29,267

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 25,074 (1,441) 23,633 40,501 (3,015) 37,486

รวม 43,853 (3,249) 40,604 72,854 (6,101) 66,753

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่า
ปัจจุบัน

ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่

ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่า
ปัจจุบันของ
จ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้อง
จ่าย

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17,735 (1,767) 15,968 28,336 (2,860) 25,476

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 24,801 (1,438) 23,363 39,184 (2,971) 36,213

รวม 42,536 (3,205) 39,331 67,520 (5,831) 61,689

 กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่ารถยนตแ์ละอปุกรณ์ ซึ่งใช้ในการด�าเนนิงานของกิจการโดยมกี�าหนดการ

ช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

20.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 442,552 408,482

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 322,926 268,181 259,900 225,094

รวม 322,926 268,181 702,452 633,576

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท

21.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ภาษีขายตั้งพัก 47,258 39,405 9,786 4,100

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 8,938 9,507 7,068 7,339

เงินรับล่วงหน้า 557 557 557 557

อื่นๆ 570 353 457 167

รวม 57,323 49,822 17,868 12,163

22.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

22.1 รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  

แสดงดังต่อไปนี้
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานต้นปี 20,090 18,104 6,706 6,205

ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน 2,093 1,972 501 501

ต้นทุนบริการในอดีต - 14 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง - - - -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์
    ประกันภัย 28,363 - 13,874 -

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 50,546 20,090 21,081 6,706
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 กลุ่มบริษัทย่อยรับรู้ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�าไร (ขาดทุน)  

เบ็ดเสร็จอื่น

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 กลุม่บรษิทัจดัการโครงการบ�าเหนจ็บ�านาญพนกังานตามขอ้ก�าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

 โครงการผลประโยชนท์ีก่�าหนดไวม้คีวามเสีย่งจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ไดแ้ก ่ความเสีย่ง 

ของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

22.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รับรู้ในก�าไรขาดทุน

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 344 1,324 126 359

ค่าใช้จ่ายในการขาย 14 14 4 -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,735 648 371 142

รวม 2,093 1,986 501 501

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

    ประกันภัย 28,363 - 13,874 -

รวม 28,363 - 13,874 -

รวม 30,456 1,986 14,375 501

 ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดขึ้นจาก

																																																																																									พันบาท

รับรู้ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 18,015 9,979

สมมติฐานประชากร 1,440 1,091

สมมติฐานทางการเงิน 8,908 2,804

รวม 28,363 13,874
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

22.3 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน้�าหนัก) ได้แก่
ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด 2.39 - 3.12 3.55 - 4.06 3.11 4.06

อัตราเงินเฟ้อ 2.75 2.50 2.75 2.50

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 8.00 3.33 - 7.22 8.00 7.22

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (จ�าแนกตามอายุ) 1.91 - 42.98 0 - 42.00 5.73 - 34.38 0 - 42.00

อัตรามรณะ ตารางมรณะไทย

สามัญ ปี 2560

ตารางมรณะไทย

สามัญ ปี 2551

ตารางมรณะไทย

สามัญ ปี 2560

ตารางมรณะไทย

สามัญ ปี 2551

 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะและอัตราการทุพพลภาพในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปอยู่ ณ  

ขณะนั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็น 9 - 21 ปี 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 16 ปี) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บรษิทัคาดวา่จะจา่ยช�าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายในหนึง่ปขีา้งหนา้

เป็นจ�านวนเงิน 7.20 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ�านวน 0.98 ล้านบาท)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่

ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (2,147) 2,331 (1,270) 1,382

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.0) 4,562 (3,969) 2,704 (2,344)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20) (5,187) 6,788 (3,570) 4,661
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (374) 390 (154) 163

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) 533 (515) 192 (182)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (1,227) 1,344 (440) 502

 แม้ว่าการวเิคราะหน์ีไ้มไ่ด้ค�านงึการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการดงักลา่ว 

แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

23.	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหน้ีสินจากคดีความในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดยกมาต้นปี 11,500 16,600

บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี - -

หัก โอนกลับระหว่างปี (11,500) (5,100)

ยอดคงเหลือปลายปี - 11,500

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้บันทึกโอนกลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความเป็น

จ�านวนเงนิ 11.50 ลา้นบาท เน่ืองจากศาลฎกีาไดมี้ค�าพพิากษาเปน็ทีส้ิ่นสุดแล้ว โดยบรษิทัมีภาระผกูพนัทีต่อ้งชดใช้

ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงินรวม 7.75 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่าชดใช้ความเสียหายจากคดีความดังกล่าวแล้ว 

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายบริหาร

24.	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

เงินรับล่วงหน้าค่าส่วนกลาง 103,723 81,858 74,999 49,556

ประมาณการหนี้สินค่าบ�ารุงสาธารณูปโภค 17,918 - 16,583 -

เงินประกันรับ 8,399 8,708 7,588 7,769

รวม 130,040 90,566 99,170 57,325
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25.	 ทุนเรือนหุ้น

 
มูลค่าหุ้นต่อหุ้น

(บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

จ�านวนหุ้น
(พันหุ้น)

จ�านวนเงิน
(พันบาท)

จ�านวนหุ้น
(พันหุ้น)

จ�านวนเงิน
(พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

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

ออกหุ้นใหม่ 1 - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

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

26.	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งน�าคา่หุน้สว่นเกนินีต้ัง้เปน็ทนุส�ารอง (“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”) สว่นเกนิมลูคา่หุน้นี้

จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

27.	 ส�ารองตามกฎหมาย

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปสีว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุส�ารองอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปหีกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ

น�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 ตามข้อตกลงแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรเงินจ�านวนร้อยละ 5 ของก�าไร 

ทุกคราวที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลไว้เป็นส�ารองตามกฎหมายจนกว่าส�ารองตามกฎหมายน้ีมีจ�านวนเท่ากับ 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายจะน�าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
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28.	 เงินปันผล

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรร

ก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 49 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก ่

ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรร

ก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 39.20 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้

แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559

29.	 ส่วนงานด�าเนินงาน

 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การด�าเนนิงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม่�าเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและ

ประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

และด�าเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณา

จากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจาก 

การด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

30.	 รายได้อื่น	
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 81,021 12,300

รายได้ค่าเช่าและบริการ 22,384 16,419 18,875 12,706

รายได้ค่าบริหารโครงการ 15,219 13,575 - -

อื่นๆ 44,699 38,184 39,746 33,529

รวม 82,302 68,178 139,642 58,535
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31.	 ค่าใช้จ่ายในการขาย
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 339,821 228,297 300,198 181,630

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 73,751 47,360 27,502 21,973

อื่นๆ 137,312 71,381 118,411 46,711

รวม 550,884 347,038 446,111 250,314

32.	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 225,268 242,414 109,647 106,641

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 57,487 53,384 52,793 49,517

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 50,676 45,405 47,672 43,313

ค่าบริหารจัดการ - - 41,930 26,150

ค่ารักษาความปลอดภัย 18,412 19,428 17,380 18,873

ค่าสาธารณูปโภค 22,065 16,943 19,224 15,220

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 12,722 22,167 5,509 10,769

ค่าซ่อมแซม 17,013 11,168 12,320 8,985

อื่นๆ 174,044 113,027 144,157 91,805

รวม 577,687 523,936 450,632 371,273

33.	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน		
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

เงินเดือนและค่าแรง 226,450 206,261 97,176 81,573

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 13,543 11,372 6,581 5,342

อื่นๆ 59,370 72,127 33,517 41,699

รวม 299,363 289,760 137,274 128,614
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 กลุม่บรษิทัไดจั้ดตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพส�าหรบัพนกังานของกลุม่บรษิทับนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเปน็สมาชกิของกองทนุ โดยพนกังานจา่ยเงินสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 ถงึ อตัรารอ้ยละ 7 ของเงนิเดอืนทกุเดอืน 

และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเล้ียงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย 

ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

34.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 68,455 53,384 55,426 49,517

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 339,821 228,297 300,198 181,630

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 299,363 289,760 137,274 128,614

35.	 ต้นทุนทางการเงิน	

พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ดอกเบี้ยจ่าย 

 บริษัทย่อย 5 - - 7,871 9,920

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 535,062 524,528 535,831 503,094

 รวมดอกเบี้ยจ่าย 535,062 524,528 543,702 513,014

ต้นทุนทางการเงินอื่น 15,742 2,605 15,311 2,427

รวม 550,804 527,133 559,013 515,441

หัก จ�านวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ  

 สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  

 - โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 5, 9 (290,948) (290,330) (295,738) (274,801)

รวม (290,948) (290,330) (295,738) (274,801)

สุทธิ 259,856 236,803 263,275 240,640
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36.	 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้			

36.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 60,799 79,884 52,668 29,963
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
 ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (15,874) (2,058) 2,609 (4,832)

 รวม 44,925 77,826 55,277 25,131

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ทีแ่สดงในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 5,672 - 2,775 -

36.2 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีส�าหรับปี 142,619 341,165 234,536 129,688

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ค�านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 28,524 68,233 46,907 25,938

รายการกระทบยอด
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหัก
   ในการค�านวณก�าไรทางภาษี
  - ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายใน
   การค�านวณก�าไรทางภาษี 11,166 1,727 10,658 769
 ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือก�าไรที่ไม่ต้องน�ามา
  ค�านวณก�าไรทางภาษี
 - รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (2,042) (1,054) (2,022) (1,107)
 - ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (872) (1,384) (267) (469)
 - ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัทีไ่ม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้
  รอการตัดบัญชี 1,516 1,892 - -
 - รายได้สุทธิที่ถูกตัดรายการ 6,633 8,412 - -

รวมรายการกระทบยอด 16,401 9,593 8,369 (807)

 รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 44,925 77,826 55,276 25,131
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36.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2560 2559

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี
 (พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 142,619 341,165

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 28,524 20.00 68,233 20.00

รายการกระทบยอด 16,401 11.50 9,593 2.81

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ตามอตัราภาษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่ 44,925 31.50 77,826 22.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี
 (พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 234,536 129,688

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 46,907 20.00 25.938 20.00

รายการกระทบยอด 8,369 3.57 (807) (0.62)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ตามอตัราภาษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่ 55,276 23.57 25,131 19.38

37.	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วในระหว่างปี โดยแสดงการค�านวณดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

   (ขั้นพื้นฐาน) (พันบาท) 97,693 263,339 179,260 104,558

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (พันหุ้น) 980,000 980,000 980,000 980,000

ก�าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)  (บาท/หุ้น) 0.10 0.27 0.18 0.11
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38.	 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน   

 กลุม่บรษิทัมีความเสีย่งจากการด�าเนนิธรุกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ และจากการไมป่ฏบิตัติาม

ข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อ

การเก็งก�าไรหรือการค้า

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล

ของระดบัความเส่ียงใหเ้ปน็ท่ียอมรบัได ้โดยพจิารณาระหวา่งตน้ทุนทีเ่กดิจากความเสีย่งและตน้ทนุของการจดัการ

ความเสีย่ง  ฝา่ยบรหิารไดม้กีารควบคมุกระบวนการการจดัการความเสีย่งของกลุม่บรษิทัอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ใหม้ัน่ใจ

ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 การบริหารจัดการทุน 

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่น

ของตลาดและกอ่ใหเ้กดิการพฒันาของธรุกจิในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก�ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทนุ 

ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังก�ากับ

ดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย

ในตลาด  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การด�าเนนิงานและกระแสเงินสดของกลุม่บรษัิท กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งอตัราดอกเบีย้

ดอกเบี้ยเกิดจากเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก 

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะเนื่องจากอัตราดอกเบ้ียจากเงินกู้ยืมเป็นไป 

ตามอัตราตลาด 

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

 ความเสีย่งทางดา้นสนิเชือ่ คอืความเสีย่งทีล่กูค้าหรอืคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนีแ้กก่ลุ่มบรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลง

ไว้เมื่อครบก�าหนด

 ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวอย่างสม่�าเสมอ โดย

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ  ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความ

เสีย่งจากสนิเชือ่ทีเ่ปน็สาระส�าคญั ความเสีย่งสงูสดุทางดา้นสนิเชือ่แสดงไวใ้นราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการ

เงินแตล่ะรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากกลุม่บรษิทัมฐีานลูกค้าจ�านวนมาก ฝา่ยบรหิารไม่

ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
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 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด 

ลดลง

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทใช้วิธีตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

 ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินรวมถึงล�าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง

ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส�าหรับหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ

มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

งบการเงินรวม (พันบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว

 - หน่วยลงทุน - 83 - 83

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 - หุ้นกู้ - 7,020,653 - 7,020,653

งบการเงินรวม (พันบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว

 - หน่วยลงทุน - 83 - 83

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 - หุ้นกู้ - 6,994,018 - 6,994,018



192192

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว

 - หน่วยลงทุน - 83 - 83

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 - หุ้นกู้ - 7,020,653 - 7,020,653

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว

 - หน่วยลงทุน - 83 - 83

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 - หุ้นกู้ - 6,994,018 - 6,994,018

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค�านวณโดยใช้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า

เงินลงทุนชั่วคราว เทคนคิการเปรยีบเทยีบราคา มลูค่ายตุธิรรมอ้างองิมลูค่าสนิทรพัย์สทุธต่ิอหน่วยทีป่ระกาศ

โดยผู้จัดการกองทุน

หุ้นกู้ เทคนิคการเปรียบเทียบราคา มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขายล่าสุดของสมาคมตลาด

ตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)

 ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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39.	 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน ดังนี้

39.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเก่ียวกับโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เป็นจ�านวน 595.73 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 642.47 ล้านบาท)

39.2 ในปี 2554 บริษัทท�าสัญญาร่วมพัฒนาพื้นที่กับสมาคมแห่งหนึ่งโดยมีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยบริษัท

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว 

39.3 ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 228.00 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน 114.00 ล้านบาท (ณ วัน

ท่ี 31 ธันวาคม 2559 : 73.00 ล้านบาท)

39.4 ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 118.00 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าท่ีดินเป็นจ�านวนเงิน 57.60 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 : 55.00 ล้านบาท)

39.5 ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 414.89 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน 70.00 ล้านบาท

39.6 ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 132.67 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน 40.00 ล้านบาท 

39.7 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 101.43 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน 10.00ล้านบาท 

39.8 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้

สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ภายในหนึ่งปี 28,668 2,731 28,668 2,731

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 115,001 12,391 115,001 12,391

หลังจากห้าปี 745,664 66,913 745,664 66,913

รวม 889,333 82,035 889,333 82,035
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 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดิน โดยมีระยะเวลา 1 ปีและ 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2592

39.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนังสือค้�าประกันโดยธนาคารเป็นจ�านวนเงินรวม 724.73  

ล้านบาท และ 594.06 ล้านบาท ตามล�าดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวนเงิน 838.3 ล้านบาท และ 679.6  

ล้านบาท ตามล�าดับ) 

40.	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมหีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการถกูบรษิทัอืน่และบุคคลธรรมดาฟอ้งรอ้งรวมส่ีคด ีจาก

การผดิสญัญา การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายและอืน่ๆ โดยมทีนุทรพัย์ทีฟ่อ้งรอ้งและอาจเรยีกไดเ้ปน็จ�านวนเงนิ 104 ลา้น

บาท ขณะนี้คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมีสองคดีที่ศาลช้ันต้นได้พิพากษาให้บริษัทช�าระเงิน

เป็นจ�านวนเงินรวม 14.75 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างอุทธรณ์ค�าพิพากษา

 อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทั คาดว่าจะไมเ่กดิผลเสยีหายท่ีเป็นสาระส�าคญั ดังนัน้ บรษิทัจงึไมไ่ดบ้นัทกึประมาณ

การหนี้สินส�าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

41.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เม่ือวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2561 บรษิทัไดท้�าหนังสอืสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ สญัญาสนับสนนุทางการเงินกบัสถาบนัการ

เงินแห่งหนึ่ง เพื่อขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมอีกจ�านวน 120.31 ล้านบาท

42.		 มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัชี ซึง่ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว ใหใ้ช้  มาตรฐานการบญัชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับปรับปรุงใหม่ 

 โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 

เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานท่ี
ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2560)

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2560)

เรือ่ง ภาษเีงนิได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอื
ของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุน
ขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 

การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

43.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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