
SUSTAINABILITY 

STARTS WITH YOU

TH
AI

 V
ER

SI
ON

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

18





SUSTAINABLE
HAPPINESS



WHY 
SUSTAINABILITY

เพราะ ‘บ้าน’... สร้างอยู่บนพื้นฐานของคำาว่า ‘ความสุข’... หากความ
สุขของแต่ละครอบครัวเริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งจากภายใน 
ความสุขนั้นก็พร้อมจะดำาเนินต่อไปเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนสู่สังคม
ในที่สุด... 

‘ความสุข’ ของเราจึงเริ่มต้นได้ที่นี่... ที่บ้าน ที่ครอบครัว และตัวคุณ



SUSTAINABILITY 
STARTS 
WITH YOU

ความสุขที่ยั่งยืน เริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์... 
เริ่มจากความร่วมมือร่วมใจ กันจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง...
จากตัวคุณ ขยายสู่สังคม และสิ่งแวดล้อม...

อารียาฯ จึงนำาแนวคิดนี้ สู่ไอเดียในการออกแบบกระเป๋า Reuse Bag 
สำาหรับใส่ Annual Report 2018 แทน Packaging ประเภทอื่นที่ใช้ได้
เพียงครั้งเดียว

เราเริ่มต้นแล้ว คุณก็เริ่มต้นได้เช่นกัน... 
ด้วยการนำาถุงนี้มาใช้ประโยชน์ซ้ำา
เพื่อสิ่งแวดล้อม... เพื่อความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป





BUY LESS, CHOOSE WELL, MAKE IT LAST. 

QUALITY RATHER THAN QUANTITY: THAT 

IS TRUE SUSTAINABILITY. IF PEOPLE ONLY 

BOUGHT BEAUTIFUL THINGS RATHER 

THAN RUBBISH, WE WOULDN’T HAVE 

CLIMATE CHANGE! 

– VIVIENNE WESTWOOD -



6 ความสุข

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี 
ซึ่งได้มาจาก ‘สังคมคุณภาพ’ ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน
อย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญสู่แนวคิด
ในการสร้าง ‘ความสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน Sustainable 
Happiness’ โดยมุ่งมั่นสร้างความสุขสู่ทุกภาคส่วน 
ทั้งหมด 6 กลุ่มในสังคม เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน..

6 สุข อันยั่งยืนตามแนวคิดของอารียาฯ ประกอบด้วย

สุขคนสร้าง
ความสุขของคนสร้างบ้าน ซึ่งเป็นแรงงานสำาคัญของเรา

สุขเจ้าบ้าน
ความสุขของพนักงานอารียาฯ ผู้ทุ่มเททุกฝ่าย

สุขลูกบ้าน
ความสุขของครอบครัวอารียาฯ ที่อบอุ่นและยั่งยืน

สุขเพื่อนบ้าน
ความสุขของคู่ค้าและผู้รับเหมา มิตรภาพที่เราไว้วางใจ

สุขสังคม
ความสุขที่คำานึงถึงสังคมและชุมชนใกล้เคียง

สุขสิ่งแวดล้อม
ความสุขรอบด้านจากพลังงานทางเลือก เพื่อทุกคนในสังคม
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สุขคนสร้าง : ความสุขของ ‘คนสร้างบ้าน’ 

ซึ่งเป็นแรงงานสำาคัญของเรา

อารียาฯ เชื่อว่า... ถ้าคนงานมีชีวิตที่ดี มีความสุขกาย สบายใจ มีรายได้ที่มั่นคง ก็จะมีกำาลังใจในการทำางาน 
และงานที่ได้ก็จะมีคุณภาพ เราจึงมีกรอบความคิดในการดูแล ‘คนสร้างบ้าน’ ของเราให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
รอบด้าน ทั้งการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบ ดูแลความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ มีที่พักที่ได้
มาตรฐาน มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ครอบคลุมงานทุกประเภท รวมถึงการเอาใจใส่ครอบครัว
แรงงาน ด้วยการมีศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง ‘Child Friendly Space’ 



นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สร้างความภาคภูมิใจสูงสุด ในฐานะ
องค์กรไทยที่พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อคนไทย ซึ่งได้รับการยอมรับใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในเอเชียมี
ความคิดริเริ่ม เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อม
สานต่อโครงการของตนให้เกิดคุณประโยชน์สำาหรับส่วนรวมต่อไป

Thailand Property Awards 

ประกาศความสำาเร็จ 2 รางวัล จากเวที ‘พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ 
พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์’ ครั้งที่ 13 ตอกย้ำาการเป็นผู้นำาการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Developer Award: The Special Recognition in CSR (โครงการที่
ได้รับการจดจำาด้านกิจกรรมเพื่อสังคม)

Special Awards: Rakthai Special Recognition for Community 
Project Award (รักษ์ไทย โครงการที่ได้รับการจดจำาเพื่อชุมชน) ที่ได้
ให้การสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน กิจกรรมเพื่อสังคม 
และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

รางวัลและความสำาเร็จด้านการดูแลแรงงาน

Building Futures in Thailand: Support Children 
Living in Construction Site Camps

ซึ่งองค์การ Unicef ได้เชิญให้อารียาฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อม
ตีพิมพ์ผลงานไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง

Asia Responsible Enterprise Awards 2018 
สาขา Investment in People

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ผู้นำาด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ได้รับรางวัลทรง
เกียรติ Asia Responsible Enterprise Awards 2018 (AREA) สาขา 
‘การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์’ จากผลงานสร้างสรรค์ โครงการ 
‘สุขคนสร้าง’ (Better Life for Our House Builders) ภายใต้แนวคิด 
‘Sustainable Happiness’ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมและดูแล
บุคลากรแรงงาน เพื่อการทำางานที่สร้าง ‘สุขที่ยั่งยืน’  ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม บนหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล 
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สุขเจ้าบ้าน: ความสุขของพนักงานอารียาฯ 

ผู้ทุ่มเททุกฝ่าย

อารียาฯ ดูแลพนักงานทุกคนที่เปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้าน ให้มีสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางาน 
เพื่อสร้างจิตสำานึกรักองค์กร และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานตั้งแต่ก้าวแรก  
ได้แก่ การปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ การจัดสถานที่ทำางานและการสร้างบรรยากาศในการทำางานที่ดี
แบบ Happy Workplace มอบสวัสดิการพนักงานที่ครอบคลุม การสร้างแรงจูงใจ และให้ความสำาคัญของพนักงาน
ผู้ทุ่มเท จัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน พร้อมระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และการเติบโตในสายงาน เพื่อยกระดับความสุขรอบด้านแก่เจ้าบ้านทุกคน



สุขลูกบ้าน: ความสุขของครอบครัวอารียาฯ 

ที่อบอุ่นและยั่งยืน

‘เพราะความสุข... เริ่มต้นที่บ้าน’ เราจึงดูแลความสุขของลูกบ้านอย่างดีที่สุด ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นครอบครัว
เดียวกันกับอารียาฯ โดยเริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงออกแบบการใช้ชีวิต โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต... เป้าหมายที่สำาคัญคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน
ของลูกบ้านทุกคน



Community Services

ดูแลงานบริหารชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่งานบริการพื้นฐาน อาทิ ด้าน
ความสะอาด ความปลอดภัย ไปจนถึงงานบริการซ่อมแซมในระยะประกัน 
(After Sales Services) ผ่านแอปพลิเคชัน Areeya Family ที่สะดวก
สบาย และมีศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ที่ให้บริการข้อมูลครบวงจร

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดกิจกรรมลูกบ้านที่เน้นให้เกิดประโยชน์ 3 ด้าน คือ สัมพันธภาพ  
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย SDGs  สู่การพัฒนา
ไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

กิจกรรมปลูกผัก ปลูกรัก

เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายลูกบ้าน ในนาม A Hero 
ที่จะมาร่วมกันปลูก ร่วมกันดูแลแปลงผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่ส่วน
กลาง ช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้าน และสร้างสังคมที่มีความ
สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไป
สู่กิจกรรม ‘A Green Market’ ตลาดนัดคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ อีกด้วย

กิจกรรม DIY

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำานึกในการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3R  
Reuse Reduce Recycle ผ่านกิจกรรม DIY เพื่อเตรียมความพร้อม
ไปสู่การคัดแยกขยะจริงในอนาคต  อาทิ DIY ตกแต่งกระถางต้นไม้จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน DIY ตกแต่งกระเป๋าผ้ารักษ์โลก DIY นาฬิกา
จากสะดึง เป็นต้น



สุขเพื่อนบ้าน: ความสุขของคู่ค้าและผู้รับเหมา

มิตรภาพที่เราไว้วางใจ



Construction 
Site Standards

Safety

A Subcontract

Supplier ABC

อารียาฯ ดูแลความสุขรอบด้านให้กับผู้รับเหมา รวมถึงคู่ค้าวัสดุก่อสร้างทุกคน ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนบ้านของเรา 
โดยดูแลคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อให้ ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุด ดังนี้ 

พร้อมด้วยมาตรการควบคุมมาตรฐานต่างๆ ทั้ง ระบบ ISO และระบบ 
QC เพื่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นำาไปสู่ความเป็นสากล

—
จัดสรรสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป็นระเบียบ
สะอาดปลอดภัย มีข้อกำาหนดด้านมาตรฐานครอบคลุม
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มเข้าพื้นที่ จนถึงปิดโครงการ

—
‘A Model for Better Life’ หนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานอย่างมั่นคงครบวงจร ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ

—
บริหารจัดการคุณภาพงานก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา 
ลดความเสี่ยงในการล่าช้าของโครงการ ด้วยการดำาเนินธุรกิจร่วมกับ
ทีมผู้รับเหมารายอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ มุ่งมั่น และมั่นคง ผ่านการ
คัดสรรเพื่อคุณภาพงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานอารียาฯ

—
ตลอดเวลาที่ผ่านมา อารียาฯ ได้สั่งสมประสบการณ์และทีมงานที่มี
คุณภาพเพื่อดำาเนินการก่อสร้างที่ไว้วางใจได้ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการทำางาน และการบริหารต้นทุนอันชาญฉลาด ซึ่งถือเป็น
หัวใจสำาคัญที่ส่งเสริมให้เราประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

—
ระบบการส่งของ-วางบิลแบบออนไลน์ ที่ช่วยลดขั้นตอน 
ลดเอกสาร ลดเวลา อำานวยความสะดวกให้บริษัทคู่ค้า
สามารถวางบิลได้ทุกวัน

A Supplier 
Online System



สุขสังคม: ความสุขที่คำานึงถึงสังคมและชุมชนใกล้เคียง



อารียาฯ ดูแลสังคมและชุมชนรอบโครงการเป็นอย่างดี ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสุข 
ความสัมพันธ์ และความเข้มแข็ง สู่การเป็น ‘ชุมชนสุขยั่งยืน’ ตามหลัก Sustainable Happiness... 
เพราะอารียาฯ เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในสังคม คือ จุดเริ่มต้นของการมีความสุขอย่างยั่งยืน
อย่างแท้จริง

1

2

ดูแลชุมชนในโครงการ
-  เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งนิติบุคคล โดยสร้างความ  
    สัมพันธ์ผ่านกิจกรรมสำาหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- A Hero ค้นหาผู้นำา / แกนนำาในชุมชน
- คัดเลือกคณะกรรมการนิติบุคคล
   สามารถดูแลและบริหารหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืน

ดูแลชุมชนใกล้เคียง
-  ดำาเนินงานก่อสร้างเชิงป้องกันความเสี่ยง    

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย     
ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำาหนด 

-  ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง    
เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ ปราศจากข้อร้องเรียนจากภายนอก



สุขสิ่งแวดล้อม: ความสุขรอบด้านจากพลังงาน

ทางเลือก เพื่อทุกคนในสังคม



ด้วยตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม พร้อมมุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการลดภาวะโลกร้อน อารียาฯ จึงดำาเนินนโยบาย 
Sustainable Happiness อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ดำาเนินการด้านความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 5 เรื่อง 
ได้แก่

ทางปั่นจักรยาน

ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

แปลงผัก
ปลอดสารพิษ

‘โครงการ
ปลูกผัก ปลูกรัก’

ระบบบำาบัด
น้ำาเสียเพื่อนำาน้ำา
กลับมาใช้ใหม่

การจัดการขยะ

อารียา
รักษ์โลก รักเรา



ทางปั่นจักรยาน

เพิ่มพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกายภายในโครงการ อาทิ มีเลน
สำาหรับปั่นจักรยาน พัฒนาลู่วิ่งให้ได้มาตรฐาน และพื้นที่ออกกำาลังกาย 
อื่นๆ เช่น สนามบาสเก็ตบอล 

ระบบบำาบัดน้ำาเสียเพื่อนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ 

ดูแลคุณภาพของน้ำาเสียแบบองค์รวมอย่างเหมาะสม ด้วยการจัดทำาระบบ
ระบายน้ำาใหม่ท้ังโครงการ เพ่ือนำาน้ำาเสียจากทุกบ้านมาผ่านการบำาบัด
เพ่ือให้ได้ค่ามาตรฐาน แล้วนำากลับมาใช้ใหม่ในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เป็นการลด
อัตราการใช้น้ำาประปา และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางในอนาคตได้อย่างย่ังยืน

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เป็นโจทย์สำาคัญต่อการตอบสนอง
เป้าหมาย SDGs  ในด้านสิ่งแวดล้อม อารียาฯ จึงเลือกใช้พลังงาน
ธรรมชาติจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
ส่วนกลางของโครงการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกบ้านในระยะยาว



แปลงผักปลอดสารพิษ ‘โครงการปลูกผัก ปลูกรัก’

‘โครงการปลูกผัก ปลูกรัก’ เกิดจากความใส่ใจในสุขภาพที่ดีของลูกบ้าน 
อารียาฯ จึงพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำาเป็นแปลง
ปลูกผัก และปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถนำามารับประทานได้ โดยมีเป้าหมาย
ให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และมีส่วนร่วมในสังคม ทั้งร่วมกัน
ปลูก ร่วมกันดูแล สร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อให้เกิดเป็น
สังคมแห่งความยั่งยืนตลอดไป  

ทั้งนี้ยังมีการต่อยอดสู่ กิจกรรม ‘A Green Market’ ตลาดนัดคนรุ่นใหม่
ใส่ใจสุขภาพ ภายในงานจำาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ งดการใช้ถุงพลาสติก 
และโฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้ลูกบ้านและชุมชนรอบข้างตระหนักถึง
การใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีอย่างยั่งยืน

การจัดการขยะ

รณรงค์ให้ลูกบ้านในโครงการร่วมกันดำาเนินการคัดแยกขยะ  ลดปริมาณ
ขยะ และนำาขยะที่สามารถใช้ได้สู่กระบวนการรีไซเคิล  เพื่อเป้าหมายของ
การก้าวไปสู่ Zero Waste Society ในที่สุด อาทิ

• ส่งเสริมให้ลูกบ้านรู้วิธีคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ผ่าน ‘คู่มือรณรงค์การคัดแยกขยะ’ 
• สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทาง 
   ‘Facebook Fanpage อารียารักษ์โลก’ 
• ‘โครงการรณรงค์คัดแยกขยะผ่านกิจกรรม DIY’ สนับสนุนให้นำาขยะ
   รีไซเคิลมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งความสุขสู่สังคมต่อไป
• ‘กิจกรรม Recycling Day’ (วันรับซื้อของ Recycle ถึงหน้าบ้านคุณ) 
   ด้วยการนัดให้ไปรับซื้อถึงหน้าบ้านผ่านแอปพลิเคชัน Recycle Day





CORPORATE

—



วิสัยทัศน์ และ พันธกิจองค์กร

ปรัชญาองค์กร

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่มุ่งสร้างความ
สุขที่ยั่งยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในเรื่องการออกแบบ 
คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชน และสังคม
มีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข

พันธกิจ
ดำาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เพื่อเป็นผู้นำาใน
การทำาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อทั้งพนักงาน ลูกค้า และต่อสังคม

เราไม่ได้ทำาบ้านจัดสรร
แต่เราออกแบบสังคม ชีวิต 

และความเป็นอยู่

การสร้าง ‘บ้าน’ ไม่ใช่การพัฒนาเพียงสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งแวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน แต่หมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน 
เพื่อการมีชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่มั่นคงสมบูรณ์ และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

A



PIPCO คือ แนวทางท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทุกแผนก ของอารียาฯ 
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้างวิถีและทิศทางในการทำางานที่สอดคล้อง โดย
คำานึงถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก 
หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกปลูกฝังจนเป็นหนึ่งใน DNA ของเรา 

อารียาฯ จึงพร้อมที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำา
ด้าน Leading Boutique Developer  อย่างแท้จริง

คุณค่าและค่านิยมขององค์กร

Proactive 
ทำางานเชิงรุก ด้วยความคิดบวก

Passionate 
กระหายความสำาเร็จ

Innovative
กล้าแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

Collaboration 
ร่วมมือร่วมใจกันทำางาน

Sense of Ownership 
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ



ประวัติที่มาขององค์กร

19 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

สำาหรับอารียาฯ ‘บ้าน’ คือที่อยู่อาศัย... คือ ที่ที่เราสร้างครอบครัว บน
พื้นฐานของคำาว่า ‘ความสุข’... ซึ่งความสุขของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป 
ทั้งความหมาย ทั้งช่วงเวลา... อารียาฯ จึงทำาหน้าที่เป็นผู้สร้างพื้นฐาน
ของความสุขที่แข็งแรงและยั่งยืนนั้น เป็นความสุขที่ได้สร้างสรรค์ ที่พร้อม
จะส่งมอบให้กับลูกบ้านทุกคน เพื่อให้ความสุขดำาเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 

ในวันนี้ อารียาฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 กับประสบการณ์ที่มากขึ้น เป็นเครื่อง
พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า เรามีความเข้าใจถึงความต้องการที่เปลี่ยน
ไปตามยุคสมัย โดยสามารถออกแบบสังคม และความเป็นอยู่ที่ตรงใจ 
สำาหรับผู้อยู่อาศัยทุกเจเนอเรชัน 

19 ปี ของอารียาฯ
ที่เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

*ปัจจุบัน ปี 2561 ** อนาคต ปี 2562 รวม

รูปแบบผลิตภัณฑ์

บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

ทาวน์โฮม

คอนโดมิเนียม

รวม

จำานวนโครงการ

14

37

11

62

จำานวนโครงการ

1

2

2

5

จำานวนโครงการ

15

39

13

67

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

7,634

16,271

18,997

42,902

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

700

950

12,900

14,550

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

8,334 

17,221

31,897

57,452



4 กลยุทธ์หลักในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการ

‘สุนทรียะของการใช้ชีวิต’ (Aesthetic of Living) คือ แนวคิดหลักท่ี
อารียาฯ ส่งต่อให้ลูกบ้าน ได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านความตั้งใจ
และความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์แต่ละโครงการให้เปี่ยมไปด้วย
คุณภาพโดดเด่นด้วยดีไซน์ ลงตัวด้วยฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึง
งานบริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขที่สัมผัสได้ทุกวัน 

โดยมี 4 กลยุทธ์สำาคัญ ที่ถือเป็นโครงสร้างและเป็นหัวใจของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบให้กับลูกบ้านทุกโครงการ 
ทุกครอบครัว

•  Glasshouse การออกแบบที่ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงาน เปิดรับแสงจากแหล่ง
กำาเนิดธรรมชาติ พร้อมนำาความงามจากพื้นที่สีเขียวภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการใช้ชีวิต ให้ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

•  Hybrid Kitchen เอาใจคนรักการทำาอาหาร สร้างความสุขในการเข้าครัวแบบ  
ไม่จำากัด ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้งแบบครัวไทยและครัวฝรั่ง

•  Water & Light System ระบบสาธารณูปโภคที่คัดสรรวัสดุดีมีคุณภาพ   
เพื่อความปลอดภัย อุ่นใจในการอยู่อาศัย

•  Quality Structure คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ของการออกแบบโครงสร้าง  
ที่เป็นเอกลักษณ์

•  Smart Home Intelligent System ระบบเทคโนโลยีควบคุมผ่านมือถือที่ช่วยให้การ
ใช้ชีวิตสะดวกสบายกว่าที่เคย 

•  Double Gate & Security Guard Center ให้คุณได้อุ่นใจกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มากขึ้น

•  Full HD CCTV 24 hrs. กล้องวงจรปิดที่ดูแลทุกการเข้า-ออกในโครงการตลอด   
24 ชม.

•  Easy Pass Access เข้า-ออกโครงการได้สะดวกและปลอดภัยด้วยระบบ Easy Pass

•  Areeya Clean Living Technology ระบบไหลเวียนของอากาศ ที่สร้างพลังงาน
สะอาดและประหยัดพลังงานได้มากกว่าที่เคย

•  Large Urban Green Space พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รายล้อมรอบโครงการ ไม่ว่าจะ
เป็นพื้นที่สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน ที่จอดจักรยาน

•  Sustainable Concept แนวคิดในการออกแบบโครงการที่มีความสุขแบบยั่งยืน

•  Areeya Family Application แอปพลิเคชัน ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์และอำานวยความ
สะดวกของลูกบ้านในการติดต่อร้องเรียนและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ

•  Areeya Call Center ศูนย์กลางการติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ และรับเรื่องร้อง
เรียนจากลูกบ้าน

•  Areeya & You Member สิทธิประโยชน์พิเศษๆ และกิจกรรมดีๆ ที่มีให้กับสมาชิกลูก
บ้านอารียา

งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อม

กับคุณภาพ

นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ

การให้บริการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและ

หลังการขายอย่างสุดความสามารถ

 ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน



กลยุทธ์การสื่อสาร

ในวันวันนี้อารียาฯ ได้เติบโตขึ้นอีกก้าว นอกจากการมอบ ‘สุนทรียะของ
การใช้ชีวิต’ เรายังตั้งใจที่จะส่งมอบ ‘ความสุขมีตัวตน’ ที่สัมผัสได้ในทุก
ช่วงเวลาของชีวิต เป็นความสุขเล็กๆ ที่เกิดจากสิ่งรอบตัว และเป็นความ
สุขที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน 

ดังนั้น ในปี 2561 อารียาฯ จึงส่งมอบแคมเปญ ‘ความสุขมีตัวตน’ ซึ่ง
เกิดจากสิ่งที่เรามองว่าอารียาฯ มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัว ในแบบฉบับของ
ตัวเอง นั่นคือ ‘Boutique Developer’ ซึ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยบน
ทำาเลที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง อยู่ในสังคม และชุมชนใหญ่ ขนาดไม่ต่ำา
กว่า 2,500 ครัวเรือน โดยเน้นพัฒนาไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ลูกบ้านเป็นสำาคัญ 

แคมเปญนี้ถูกสร้างสรรค์และทำาการสื่อสารให้สอดรับกับรสนิยม และ
ความทันสมัยของผู้บริโภค ตลอดจนสื่อสารถึงความเอาใจใส่สุขภาพ
กาย สุขภาพใจของสังคมเมือง ที่สำาคัญ คือ ความสุข ที่มีอยู่รอบตัวเรา 
โดยเฉพาะในบ้านของเราเอง

‘ความสุขมีตัวตน’ เปิดตัวแคมเปญไปเม่ือวันท่ี 14 กันยายน ท่ีผ่านมา 
ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ อาทิ TVC, สื่อ OOH (Out of 
Home) รวมถึงการปรับโฉมใหม่ของเว็บไซต์หลัก www.areeya.co.th 
ให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Facebook Areeya ยังมีการปรับ
คอนเทนต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น มีความน่าสนใจ น่าติดตาม

การใช้ชีวิตที่ปราศจากสุนทรียภาพ 
เปรียบเหมือนการใช้ชีวิตที่ไม่มีความหมาย

รู้จักเรา ‘อารียาฯ’ อารียาฯ คือ Leading Boutique Developer
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่การพัฒนาชีวิตลูกบ้านให้สะดวก
สบายมากขึ้นเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยยกระดับจิตวิญญาณของ
ลูกบ้านผู้อยู่อาศัยไปพร้อมๆ กัน...



Our Product
To Grow with Thai Consumer 
Lifestyle & Modern Living



โครงการใหม่ในปี 2561

โครงการและทำาเลใหม่

ในปี 2561

อารียาฯ ไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบ ‘บ้าน’ ทุกแบบ
ทุกสไตล์ที่สามารถตอบจินตนาการในการใช้ชีวิตที่ทันสมัย มีระดับ ได้
อย่างตรงตามความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง เพื่อ
จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การมอบความสุขที่ยั่งยืนและส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป



Single House

—

AREEYA BUSABA 

Ladprao – Serithai

Single House

—

AREEYA COMO PRIMO 

Bangna – Wongwaen

อารียา บุษบา ลาดพร้าว-เสรีไทย
โครงการบ้านเดี่ยวแห่งเดียว
ติดถนนเสรีไทย ที่ออกแบบทุก
พื้นที่อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ
เริ่ม 12.9 ล้านบาท

อารียา โคโม่ พรีโม่ 
บางนา-วงแหวนฯ
เหนือระดับกับ
เทรนด์ดีไซน์บ้านยุคใหม่
เริ่ม 6.69 ล้านบาท*



Single House

—

THE VILLAGE 

Bangna – Wongwaen 3

Home + Office

—

THE PARTI 

Kaset – Nawamin

เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 3
แรงบันดาลใจสไตล์โคโลเนียล
เริ่ม 4.29 ล้านบาท

เดอะ พาร์ที เกษตร – นวมินทร์
พื้นที่ความคิด รองรับทุกก้าว
ธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์
เริ่มต้นที่ 12.9 ล้านบาท



Premium Townhome

—

MANDARINA 

Ekkamai – Ramintra

Townhome

—

THE COLORS

Bangna – Wongwaen

แมนดารีน่า 
เอกมัย – รามอินทรา
อิสระ...
จากขีดจำากัดรูปแบบทาวน์โฮม
เริ่ม 6.69 ล้านบาท*

เดอะ คัลเลอร์ส 
บางนา – วงแหวนฯ
เติมเต็มชีวิตให้มีสีสัน
เริ่ม 2.49 ล้านบาท*



Condo

—

A SPACE MEGA 2

เอ สเปซ เมกา 2
ใช้ชีวิตไม่เหมือนใคร 
ตอบครบในที่เดียว
เริ่ม 1.69 ล้านบาท*

สองเทคโนโลยีใหม่ 

สำาหรับบ้านอารียา

Clean Air & Energy Saving Technology
สมาร์ทด้วยเทคโนโลยี Clean Living ให้คุณสัมผัส 
อากาศคลีนในบ้าน สดชื่น พร้อมประหยัดพลังงาน กับอากาศคลีน
ธรรมชาติในโครงการ

Self-Managed Home Automation at Fingertips
สมาร์ทด้วยเทคโนโลยีควบคุมบ้านผ่านปลายนิ้วสัมผัส



งานบริการของเรา อารียาฯ ให้ความใส่ใจในงานบริการทุกด้าน โดยเฉพาะส่วนงานดูแล
ลูกค้า ฝ่ายที่ต้องทำาหน้าที่ประดุจเจ้าบ้าน คอยดูแลต้อนรับและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีเป็นด่านแรกก็คือ ‘พนักงานฝ่ายขาย’ ที่มีความเป็น
มืออาชีพของเราทุกคน ทุกโครงการ

พนักงานฝ่ายขายจะได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐาน
เฉพาะตัวของอารียาฯ ทุกคนจะมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และงาน
บริการ รวมถึงการประสานงาน และให้บริการหลังการขายชั้นเลิศ แม้จะ
ปิดการขายไปแล้วก็ตาม 

และที่อารียาฯ ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ ก็คือพนักงานขายทุกคนของเรา 
ต้องเป็นตัวแทนที่สามารถถ่ายทอดบุคลิกภาพอันบ่งบอกถึงความเป็น 
Brand DNA ของอารียาฯ ได้อย่างชัดเจน นั่นคือ

• มีบุคลิกภาพดี
• มารยาทดี สุภาพ เรียบร้อย
• อารมณ์ดี ใบหน้ายิ้มแย้ม
• รู้จักกาลเทศะ
• ให้ความใส่ใจลูกค้าทุกระดับ

After Sales Services
หนึ่งใน 4 หัวใจหลักในการดำาเนินงานของอารียาฯ คือ Best in Class 
after Sales Services ความใส่ใจตั้งแต่แรกเริ่ม และหลังการขายอย่าง
สุดความสามารถ โดยในปีทีผ่านมา อารียาฯ ได้ดำาเนินโครงการต่างๆ 
อย่างหลากหลาย อาทิ นโยบายเปลือยสเปคโชว์, แคมเปญ Knock Door 
และ Areeya Application



นโยบายเปลือยสเปคโชว์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพงานก่อสร้าง ให้ลูกค้าเห็นจริงว่า 
อารียาฯ เลือกสรรเฉพาะวัสดุชั้นดีมีคุณภาพจริง จึงเกิดเป็นนโยบาย
โชว์สเปคงานก่อสร้างให้ลูกค้าทราบ ได้แก่

STRUCTURE

ARCHITECTURE

งานโครงสร้าง

งานสถาปัตยกรรม



WATER & LIGHTING 
SYSTEM

ระบบท่อน้ำาและสายไฟ

งานโครงสร้าง 
-
การตอกเสาเข็ม ใช้วิธีการ นับ Blow 
Count ทุกต้น เพื่อให้เสาเข็มตอกลงถึง
ชั้นทรายรับน้ำาหนัก อาทิ โครงการ The 
Colors มีการตอกเสาเข็มขนาดเท่า
เสาเข็มตัวบ้าน เพื่อรองรับในส่วนของ
โรงจอดรถ ลูกบ้านจึงสามารถต่อเติม
หลังคาลานจอดได้โดยไม่ต้องลงเสาเข็ม
ใดๆ เพิ่มเติม

การขึ้นแบบโครงสร้างบ้าน
ด้วย Aluminium Formworks 
System
-
คือ การเทคอนกรีตผนังเป็นชิ้นเดียวกัน
ทั้งหลัง โครงสร้างบ้านที่หล่อคอนกรีต
แบบ Aluminium Forms จึงมีความแข็ง
แรงกว่าโครงสร้างแบบการก่ออิฐทั่วไป 
เนื่องจากมีการเสริมเหล็กภายในผนัง ไร้
รอยต่อ จึงลดปัญหาน้ำาซึมจากผนัง และ
ช่วยกันเสียงจากภายนอกได้ดี

Aluminium-Zinc Roof 
Frame System
-
โครงหลังคาสำาเร็จรูป เคลือบด้วย อลู
ซิงค์ ทำาให้หลังคาไม่เกิดสนิม ยืดอายุ
การใช้งานได้ยาวนานขึ้น แข็งแรง ทนทาน
มากกว่าโครงหลังคาทั่วไป รับประกัน
วัสดุยาวนานถึง 15 ปี และรับประกัน
หลังคารั่ว 5 ปี 

ท่อน้ำาประปาสีเขียว 
PPR Water Pipe
-
ไร้สารก่อมะเร็ง ไร้ปัญหาการรั่วซึม 
เพราะใช้ความร้อนในการเชื่อมข้อต่อให้
เป็นชิ้นเดียวกัน ทนทานต่อแรงกระแทก
สูง ไม่เปราะแตกง่าย

ระบบวาล์วน้ำาแบบ Gate Value 
แยกชั้น
-
ง่ายต่อการใช้งานและการบำารุงรักษา 
สะดวกต่อการแยกซ่อมแซม โดยชั้นที่ไม่
ชำารุดยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติ 

ท่อน้ำาทิ้งสีน้ำาตาล PP Brown
-
แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนของสาร
เคมีและอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำา ไร้การรั่วซึม
ด้วยระบบข้อต่อแบบแหวนยางปากระฆัง 
(Bell-Fit Type) ง่ายต่อการติดตั้ง และ
สะดวกต่อการบำารุงรักษาในอนาคต

ก่อผนังสูงชนหลังคา 
(ก่อกั้นห้อง)
-
เพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านรูปแบบ
ทาวน์โฮม ทำาให้บ้านที่ติดกันไม่สามารถ
ข้ามผ่านฝ้าด้านบนหลังคาถึงกันได้

ระบบ Circuit Breaker 
แบบแยกชั้น
-
เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแยกซ่อม
เฉพาะชั้นที่มีปัญหา โดยชั้นที่ไม่ชำารุดยัง
คงเปิดใช้งานได้ตามปกติ



แคมเปญ Knock Door

ตลอดปีท่ีผ่านมา อารียาฯ ได้จัดแคมเปญดูแลความพึงพอใจของลูกบ้าน 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ‘โครงการนายอำาเภอยอดรัก’ ที่จะเข้าพบปะพูดคุย 
และสำารวจปัญหาของลูกบ้าน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้ตรงจุด และ 
แคมเปญ ‘Knock Door’ อีกหนึ่งแคมเปญ ที่ฝ่ายบริหารหลังการขาย
แนวราบ นำาทีมนิติบุคคลเข้าพบลูกบ้านเพื่อสำารวจความพึงพอใจ 
ด้วยการส่งจดหมายแจ้งลูกบ้านก่อนเข้าพบ พร้อมมอบของที่ระลึก 
เพื่อแสดงให้เห็นว่า อารียาฯ คำานึงถึงทุกบริบทที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของ
ลูกบ้านเป็นสำาคัญ 

แอปพลิเคชัน Areeya Family

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเน้นเรื่องคุณภาพบ้าน
เป็นสำาคัญ เพื่อตอกย้ำาความเป็นผู้นำาเรื่องบ้านในทุกมิติ อารียาฯ จึง
ยกระดับด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Areeya Family ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ อารียาฯ ให้ความสำาคัญ 
และสร้างสรรค์เพื่อมอบสิ่งอำานวยความสะดวกสูงสุดแก่ลูกบ้าน 

แอปพลิเคชัน Areeya Family สามารถรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS 
และ Android เพื่อให้เข้าถึงลูกบ้านทุกโครงการ โดยใช้เป็นช่องทางเสริม
สำาหรับรับข้อมูลสิทธิพิเศษต่างๆ ข้อเสนอแนะ ข้อติชม รวมถึงการแจ้ง
ปัญหาร้องเรียนกับฝ่ายนิติบุคคลและฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งจุดเด่นของ
แอปพลิเคชัน Areeya Family มีดังนี้ คือ



ทั้งนี้ อารียาฯ ยังเดินหน้าพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพื่อที่อยู่อาศัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตและเพื่อความสุข
ของลูกบ้านอย่างยั่งยืน โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Areeya 
Family ได้ที่ www.areeya.co.th/AreeyaFamilyApplication

สามารถแจ้งซ่อมแซมบ้านได้อย่าง

ง่ายดายโดยเลือกเมนู ‘แจ้งซ่อม’

เลือกหมวดหมู่บริการได้

ตามความต้องการลูกบ้านสามารถประเมินความ

พึงพอใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

พัฒนาทีมช่าง ตลอดจนทีมบริหารงาน

ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถกำาหนดวัน เพื่อให้ทีมช่างเข้าไป

ดำาเนินการและขยายวันซ่อมแซมได้

หากงานยังไม่เสร็จเรียบร้อย 
แจ้งสถานะอัพเดต ว่าการดำาเนินงาน

อยู่ในขั้นตอนใด ต่อเนื่องจนการให้

บริการเสร็จสิ้นลง
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2

3
4
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ARE
EYA & YOU



ลูกบ้านของเรา Areeya & You Activity
 
กิจกรรม Areeya  & You กับ ‘Areeya Kids on Ice’ ครั้งที่ 4 ที่อารียาฯ 
ชวนน้องๆ หนูๆ มาฝึกทักษะการเล่น Ice Skate ให้แม่นยำา และกิจกรรม
พิเศษที่น้องๆ ได้ระบายสีลงบนลานน้ำาแข็ง ครั้งแรกในไทย ที่ Mega 
Bangna Sub-Zero Ice Skate

การสำารวจความพึงพอใจของลูกบ้าน 

เปิดตัวตนความสุขลูกบ้านอารียาฯ แบบ 360 องศา ผ่านการสำารวจ
ความคิดเห็นและมุมมองที่บ่งบอกถึง ความสุขมีตัวตนตน
ในแบบที่คุณเป็น

การทำาทุกมุมในคอนโด
ให้เป็นโลกของเรา

คุณนุจรี ตัญจพิพัฒน์กุล (คุณอ้อ) 
25 ธ.ค. 2561 

ลูกบ้าน เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา



การมีพื้นที่พักผ่อนที่มากขึ้น 
ทำาให้ผ่อนคลายได้มากกว่า

สวนที่เราชอบ คือ มุมพักผ่อน
ที่ช่วยชาร์จพลังให้เรา

คุณวรุตม์ ศรกิจ (คุณเข้ม) 
25 ธ.ค. 2561

ลูกบ้าน อารียา โคโม่ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

คุณชลาลัย เวทยะธีรางค์ (คุณทราย)
25 ธ.ค. 2561

ลูกบ้าน อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ



บ้านต้องตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการของทุกคนในบ้าน

คุณนาริสา มีราศี (คุณบิ๊บ)
25 ธ.ค. 2561 

ลูกบ้าน อารียา ทูบี เกษตร-นวมินทร์

สามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน QR Code
ด้านล่างนี้



นอกจากนี้ อารียาฯ ยังคำานึงถึงคุณภาพการให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพงาน
ตรวจสอบ เช่น

• กล้องติดหมวก Foreman ระบบ GPS ตรวจสอบได้แบบ Real Time 
•  แผนบริหารจัดการมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยภายใน

โครงการ อาทิ การตรวจสอบระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้วย
กล้องวงจรปิดภายในตู้ยามและรอบๆ หมู่บ้าน พร้อมคอยติดตาม   
ผลอย่างเป็นขั้นตอน

•  ‘โปรแกรมนายอำาเภอยอดรัก’ การเข้าเยี่ยมลูกบ้านในแต่ละเดือน เพื่อ
พบปะสังสรรค์ รับฟังประเด็นปัญหา เพื่อการให้บริการที่เกิดความ  
พึงพอใจสูงสุด 

•  ‘แผนงานเยี่ยมลูกบ้านก่อนหมดประกัน’ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบทุก
ขั้นตอน ให้แน่ใจว่าทางอารียาฯ จะส่งมอบความพึงพอใจจนครบถ้วน

ในปี 2561 ได้วางเป้าหมายความพึงพอใจสูงสุดของลูก
บ้านที่ 95% ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้

1 2

3 4

ความรวดเร็วในการบริการ

การบริการด้วยมาตรฐาน 
และการจัดอบรม

การบริการด้วยคุณภาพ

การเข้าถึงบริการด้วยคำาสั่งจาก
ปลายนิ้ว ผ่านทางแอปพลิเคชัน 
Areeya Family





ข่าวประชาสัมพันธ์  : 6 มีนาคม 2561

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตั้งเป้าโต 30% ปี 61 

ชูกลยุทธ์ สุนทรียะของการใช้ชีวิต

อารียาฯ มอบทั้ง Function และ Emotional Engagement ให้ลูกบ้าน
สัมผัส ‘สุนทรียะของการใช้ชีวิต’ (Aesthetic of Living)

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ผู้นำาด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เผยในปี 
2561 ตั้งเป้าเติบโต 30% ด้วยผลประกอบการรายได้จากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง ชี้ลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยมี
ความต้องการทั้งด้าน Function และ Emotional Engagement จึงนำา
เสนอผ่านแนวคิด ‘สุนทรียะของการใช้ชีวิต’ (Aesthetic of Living) และ
กลยุทธ์หลัก 4 ข้อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของอารียาฯ

•  งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มาพร้อมกับคุณภาพ (Aes-
thetic Design & Premium Quality) ตอกย้ำาผู้นำาด้านนวัตกรรมและ
ระบบก่อสร้าง เพื่อสิ่งที่ดีสำาหรับลูกค้า 

•  ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) อารียาฯ 
ยึดหลักสร้างความสุขในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งหมด 6 สุข ได้แก่  
1. สุขคนสร้าง   2. สุขเจ้าบ้าน   3. สุขลูกบ้าน   4. สุขเพื่อนบ้าน     
5. สุขสิ่งแวดล้อม   6. สุขสังคม

•  นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ (Innovative Living)      
อารียาฯ มีแผนเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Areeya Family เวอร์ชัน 2  
สำาหรับลูกบ้าน เพื่ออำานวยความสะดวกด้านบริการหลังการขายใน
ช่วงรับประกัน

•  การให้บริการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างสุดความ
สามารถ  (Best in Class after Sales Services)

ซึ่งในปี 2561 ได้วางเป้าหมายความพึงพอใจสูงสุดของลูกบ้านที่ 95% 
ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
1. ความรวดเร็วในการบริการ
2. การบริการด้วยคุณภาพ
3. บริการด้วยมาตรฐาน และการจัดอบรม
4.  การเข้าถึงบริการด้วยคำาสั่งจากปลายนิ้ว ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

Areeya Family



ข่าวประชาสัมพันธ์  : 23 เมษายน 2561

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชูต้นแบบการพัฒนาความรู้

และทักษะบุตรหลานแรงงาน นำาร่อง ‘ศูนย์การเรียนรู้

สำาหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง’

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ผู้นำาด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูง ในประเทศไทย ดำาเนินธุรกิจบนพื้น
ฐานของธรรมาภิบาล เน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มาตลอด 3 ปี (Sustainable Happiness) นำาร่องสร้างศูนย์การเรียนรู้
ในสถานที่ก่อสร้าง มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะใหักับบุตรหลานแรงงาน 
ส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรที่เป็นแรงงานในทุกระดับ เพื่อการทำางาน
ที่มีความสุข ‘สุขที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสร้างบ้าน’ ส่งผลถึงการสร้างงานที่
มีประสิทธิภาพ โดยจัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้เกิดการดูแล
พนักงานอย่างครบวงจร ให้เด็กอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ในพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งยังได้รับการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์



อารียา พรอพเพอร์ตี้ ผู้นำาด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เปิดตัว 8 
โครงการใหม่ในครึ่งปีหลัง มูลค่ารวมกว่า 7,275 ล้านบาท พร้อมเปิดตัว
แคมเปญใหม่ ‘ความสุขมีตัวตน” เพื่อสื่อสารให้สอดรับกับ 5 เทรนด์ใหม่
ของผู้บริโภค ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องจับตามองในปี 2561 

เพื่อการปรับขยับตามเทรนด์ของลูกค้า สรุปออกมาได้เป็น 5 เทรนด์ 
ดังนี้
1. สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
2.  เทคโนโลยีการบริการในบ้านที่ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอน และเพื่อ

ความสะดวกสบายที่ควบคุมได้ จนกลายเป็นเรื่องปกติของทุกคน 
(Automation Becoming the New Norm) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : 19  กันยายน 2561

อารียา พรอพเพอร์ตี้ เปิดตัว 8 โครงการใหม่ ในครึ่ง

ปีหลัง พร้อมเผย 5 เทรนด์ผู้บริโภคที่เหมาะกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

3.  รสนิยมที่ยกระดับความหรูหราของสินค้าและการบริการ (Ultra – 
High – Net – Worth – Individuals Meets Ultra Luxury Real 
Estate Market)  

4.  การมองหาชีวิตที่ดี เข้าใกล้ธรรมชาติ เน้นสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น 
(Seek for Green & Clean Living) 

5.  งานบริการหลังการขาย ที่กลายมาเป็นเรื่องหลักในการตัดสินใจซื้อ
บ้าน (Life at Home Begins After Sales)
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53

ปี 2561 ท่ีผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมยังอยู่ในภาวะชะลอตัว เน่ืองจากมาตรการ 
คุมเข้มสินเช่ือบ้านและการปรับข้ึนดอกเบ้ียของสถาบันการเงิน อีกท้ังหน้ีสินภาคครัวเรือน 
ที่ยังอยู่ในระดับสูง ตลอดจนการลดการลงทุนจากภายนอกประเทศ ปัจจัยดังกล่าวนี้
ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในภาคธุรกิจ ซึ่งต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2560  

แม้ยอดขายในปี 2561 ของบริษัทฯ จะปรับตัวลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลในทาง
สอดคล้องกันกับภาพรวมของภาคธุรกิจอสังหาฯ ที่ชะลอตัว แต่บริษัทฯ ก็มีโครงการ
คอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ ท่ียังมียอดขายอยู่ในเกณฑ์เป็นท่ีน่าพอใจ ในด้านการ
ดำาเนินงาน บริษัทฯ ยังมีการเปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 
1 โครงการ และโครงการแนวราบ 7 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวม 5,662 ล้านบาท 
ซึ่งจากการเปิดโครงการใหม่ดังกล่าว บริษัทฯ ยังสามารถปิดการขาย 100 % ได้อย่าง
รวดเร็ว สำาหรับโครงการคอนโดมิเนียม   

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังยึดม่ันในพันธกิจหลัก 4 ประการ ท่ีได้วางเป็นแนวทางในการดำาเนิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเฉกเช่นเดิม โดยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ทั้งในด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่มาพร้อมคุณภาพ (Aesthetic 
Design & Premium Quality) การบริการที่ดีและการเอาใจใส่ทั้งก่อนและหลังการขาย 
(Best in Class After Sales Services) การดูแลชุมชนและลูกบ้านให้มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Happiness) ตลอดจนการนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม
กับ Lifestyle ของ Smart Buyer (Innovative Living) เหล่านี้จะเป็นจุดแข็งให้บริษัทฯ 
สามารถเติบโตอย่างมั่นคงในธุรกิจต่อไปได้  

บริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจและความเช่ือม่ันจากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบัน
การเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การ
สนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจ ช่วยดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น 

ผมในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำาเนิน
ธุรกิจ ภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

สารจากประธานกรรมการ
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โครงสร้างองค์กร

ประธานกรรมการ

คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

สายงานออกแบบและ
พัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายออกแบบและตกแต่ง
ภายใน

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและ
ภาพลักษณ์องค์กร

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ฝ่ายการขายและการตลาด

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (แนวสูง)

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ)

ฝ่ายประเมินราคาและออกแบบ
เทคนิคเชิงวิศวกรรม

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและจัดตั้ง
มาตรฐานโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์

สำานักงานเลขานุการ

สายงานการตลาดและ
ภาพลักษณ์องค์กร

สายงานก่อสร้าง

คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ 
(SFEVP)

หน่วยงานเชิงธุรกิจ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ฝ่ายบัญชีและการเงินปฏิบัติการ

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อและการโอน

ฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบริหารงานหลัง
การขาย-แนวราบ

ฝ่ายการเงิน

สายงานบัญชีและการเงิน

คุณสุชาญา 
รัตนไชยพันธ์ (EVP)

คุณจิรโรจน์ 
วงศ์เลิศธนกิจ (EVP)

กรรมการกำากับงาน
สายงานการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

ฝ่าย Call Center

ฝ่าย Digital & Innovation

ฝ่ายประสานงานราชการ

ฝ่ายบริหารงานหลัง
การขาย-แนวสูง

สายงานสนับสนุน
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โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัท

บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์

บจก. คูลสเปซ

บจก. ไวต์ลิฟวิ่ง

บจก. ชิลล์สเปซ

บมจ. วันอัพ บมจ. อารียา แมนเนจเม้นต์

บมจ. อารียา เซอร์วิส บมจ. อารียา ฮอลพิทอลลิตี้

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริหารนิติบุคคล
อาคารชุด

ธุรกิจบริหารหลังการขาย
และปล่อยเช่า

ธุรกิจร้านอาหาร
และบริการ
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คณะกรรมการ

1
นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
—
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
—

4
นายทัน เทียนสุวรรณ 
—
กรรมการ
—

2
นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
—
กรรมการ
—

6
นายวันชัย  ตันติกุล 
—
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
—

3
นางนิภาพัฒน์
โรมรัตนพันธ์
—
กรรมการ
—

7
นายปรีชา  บุณยกิดา
—
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
—

5
นายอาชวัน
เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
—
กรรมการ
—

8
นายสมพล เทียนสุวรรณ
—
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
—
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นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี 
—
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ:
ปี 2547

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•  การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547                    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

อายุ: 52

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการ บจก. เดลี่ บาย อารียา
• กรรมการ บจก. เอ แอททิทูด
• กรรมการ บจก. แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท์
• กรรมการ บจก. เดอะ คัลเลอร์ส

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

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

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
320,897,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
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นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังษี 
—
กรรมการ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ:
ปี 2556

คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เศรษฐมิติ และการคลัง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•  ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
•  ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”  รุ่นที่ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำาหรับผู้บริหาร

ระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ 1

อายุ: 58

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการ บจก. ดับบลิวโซล่าร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
• กรรมการ บจก. ดับบลิวเพาเวอร์ 
• กรรมการ บจก. เทวาละไม 

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
• กรรมการผู้จัดการบริษัท เลค การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
• ประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
• กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเอเชีย จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
132,031,096 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
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นางนิภาพัฒน์  โรมรัตนพันธ์
—
กรรมการ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ:
ปี 2547

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม
•  การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547                    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

อายุ: 60

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการ บจก. แซฟ888
• กรรมการ บจก. เดลี่ บาย อารียา

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
• กรรมการบริหาร บจก.ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก.มิตรภาพการค้า

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
19,400,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
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นายทัน  เทียนสุวรรณ 
—
กรรมการ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ:
ปี 2547

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรม
•  การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547   

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

อายุ: 87

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
• กรรมการ บจก.เอส ที ซี คอร์ปอเรชั่น
• ผู้ชำานาญการของบริษัท บงล.ธนสยาม
• หัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์   
• เจ้าพนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
-ไม่มี-
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นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
—
กรรมการ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ:
ปี 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
-ไม่มี-

อายุ: 47

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
• กรรมการ บจก. วันอัพ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
 2,365,000  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
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นายวันชัย  ตันติกุล 
—
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ:
ปี 2547

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•  การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547                    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

อายุ: 69

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
•  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการ บจก. ไดโช (ประเทศไทย)
• กรรมการ บจก. คณิต อัญชัญ

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
• กรรมการ บจก. เทพ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
-ไม่มี-
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นายปรีชา  บุณยกิดา
—
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
ปี 2547

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม
•  การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547   

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อายุ: 56

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวร อพาร์ทเม้นท์
• กรรมการ บจก. ยิ่งถาวรปิโตรเลียม

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

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

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
-ไม่มี-
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นายสมพล เทียนสุวรรณ
—
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
—

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
ปี 2554

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรม
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
•  ปรึกษากฎหมาย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด 

(มหาชน)

อายุ: 61

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ที่ปรึกษา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำารวจนครบาล
• ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท เชสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำากัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จำากัด
• ผู้อำานวยการ สำานักกฎหมายคุณธรรมทนายความ 
• คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
•  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการตั้งนิคมอุตสาหกรรมและการ

ใช้พลังงานถ่านหิน สภาผู้แทนราษฎร  
•  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการไฟฟ้า และท่าเรือ  

สภาผู้แทนราษฎร   
•  กรรมการ บริษัท วันอัพ จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
-ไม่มี-



วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

ระยะสั้น 

- ด�ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจประจ�ำปี

- มุ่งสร้ำงควำมสุขท่ียั่งยืน และสร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่นใน
เรื่องกำรออกแบบ คุณภำพกำรก่อสร้ำงและกำรบริกำร เพื่อให้ 
ลูกบ้ำนชุมชนและสังคมมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีและเปี่ยมสุขโดยด�ำเนิน
ธุรกิจตำม 4 คุณลักษณะหลัก: 

1. Aesthetic Design & Premium Quality  งำนออกแบบท่ีเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นมำพร้อมกับคุณภำพ

2. Sustainable Happiness ควำมสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

3. Innovative Living นวัตกรรมที่เสริมควำมเป็นอยู่ทุกรูปแบบ

4. Best in Class After Sale Services กำรเอำใจใส่ดูแลลูกบ้ำนต้ังแต่
เริ่มและหลังกำรขำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

เป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ระยะกลำง

- พัฒนำโครงกำรท้ังแนวรำบและแนวสูงในท�ำเลท่ีมีศกัยภำพ อยูก่ลำง
ใจเมอืง หรอืแหล่งชมุชน มีกำรคมนำคมสะดวก มรีะบบขนส่งมวลชน
สมัยใหม่ 

-  ด�ำเนินธุรกิจตำม 4 คณุลักษณะหลัก ข้ำงต้น เพ่ือพันธกิจในกำรดแูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล ต่อทั้งคู่ค้ำ พนักงำน ลูกค้ำ และต่อ
สังคม

-  มุ่งสร้ำงให้อำรียำเป็นแบรนด์อันดับแรกๆที่อยู่ในใจลูกค้ำ

ระยะยำว

- ผลประกอบกำรณ์เติบโตอย่ำงม่ันคงและย่ังยืน สำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับสภำพเศรษฐกิจได้อย่ำงดี

-  ให้อำรียำเป็นแบรนด์อันดับแรกๆท่ีอยู่ในใจลูกค้ำเพื่อกำรเติบโตท่ี
ยั่งยืน
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สรุปภาพรวมการด�าเนินงานปี 2561

ปี 2561 ในภำคอสังหำรมิทรพัย์น้ันก็มีกำรปรบัตัวปรบัเปล่ียนไปตำมนโยบำย
รัฐท่ีออกมำกันอย่ำงต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องดอกเบ้ียท่ีมีกำรปรับตัว 
สูงขึ้น และมำตรกำรคุมเข้มในกำรปล่อยสินเชื่อท่ีอยู่อำศัยใหม่ของแบงก์
ชำติ ซ่ึงมีผลกระทบตลอดช่วงปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ อกีท้ังตลำด Luxury ไม่โต 
เท่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้  จึงส่งผลให้บริษัทได้รับผลพวงจำกสถำนกำรณ์ดัง
กล่ำว  แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในกำรขำยโดยมุ่งเน้นตลำด
ระดับกลำงและระดับล่ำง โดยไล่เรียงเหตุกำรณ์ดังนี้

1. Sold out -  A Space Mega1

2. เปิดตัว Branding สุขมีตัวตน

3. เปิดธุรกิจร้ำนอำหำรใจกลำงเมือง – White Lies Restaurant

4. จับมือกับ SCB

5. รำงวัลปี 2018

5.1 จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำน “สุขคนสร้ำง” ของอำรยีำ ทำง Unicef  
ได้เชิญให้ร่วมงำน Building Futures in Thailand : Support 
to Children Living in Construction Site Camps

5.2 Asia Responsible Enterprise Awards 2018  สำขำ 
Investment in people

5.3 Thailand Property Awards (2 รำงวัล)

• Developer Award : The Special Recognition in CSR

• Special Awards : Rakthai Special Recognition for 
Community Project Award

SCB 
Partnership

เปิดตัว Branding

“สุขมีตัวตน”

Sold out - 
A Space Mega1

Reward 

Areeya in  
2018

Open New Business 
White Lies Restaurant
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หน่วย : ล้ำนบำท

สินทรัพย์ 2561 2560 2559 2558 2557

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 11,491.6 10,716.9 11,396.0 10,930.7 9,841.7

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 451.7 454.2 494.2 535.2 510.2

สิทธิกำรเช่ำ 902.5 757.3 - - -

สินทรัพย์รวม 14,297.3 13,509.8 13,515.8 12,861.2 11,956.5

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,124.1 2,101.1 5,149.3 3,923.4 3,807.7

เงินกู้ยืมระยะยำว 5,215.1 6,976.7 4,203.3 4,929.2 4,414.8

หนี้สินรวม 10,965.2 10,169.3 10,201.3 9,770.9 9,082.9

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,332.1 3,340.5 3,314.5 3,090.3 2,873.6

ผลกำรด�ำเนินงำน

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 3,936.1 4,958.1 4,643.3 5,398.0 2,437.6

รำยได้รวม 4,038.9 5,057.1 4,725.0 5,427.8 2,559.4

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 2,474.8 3,301.6 3,056.2 4,016.7 1,632.1

ก�ำไรขั้นต้น 1,461.3 1,656.5 1,587.1 1,381.3 805.5

ก�ำไรสุทธิ 30.8 97.7 263.4 216.7 41.3

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

มูลค่ำตำมบัญชี (บำท/หุ้น) ** 3.46 3.42 3.38 3.15 2.93

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท/หุ้น) ** 0.03 0.10 0.27 0.22 0.04

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม (%) 0.76 1.93 5.57 3.99 1.61

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.92 2.94 8.22 7.27 1.44

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 2.11 2.98 4.38 3.53 0.39

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท/หุ้น) - 0.04 0.05 0.04 0.03

** คิดจำกจ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย

หมำยเหตุ : 1. เป็นข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม

  2. กำรค�ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงนิใช้หลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ในกลุ่มอตุสำหกรรม

สรุปข้อมูลทางการเงิน

Areeya68 รายงานประจำาปี

2561



งบดุล 2561 หน่วย : ล้ำนบำท

งบก�ำไรขำดทุน 2561 หน่วย : ล้ำนบำท

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2561 หน่วย : ล้ำนบำท
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มูลค่ำตำมบัญชี 
(บำท/หุ้น)** 
3.46

รำยได้รวม 
4,038.9

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์
3,936.1

ก�ำไรขั้นต้น 
1,461.3

ก�ำไรสุทธิ 
30.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
3,332.1

หนี้สินรวม 
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สินทรัพย์รวม 
14,297.3

อัตตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 
0.92

อัตตรำผลตอบแทนจำกทรัพย์สิน (%) 
2.11

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
(บำท/หุ้น)** 
0.03
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1. Building Futures in Thailand : Support to Children Living in Construction Site Camps

จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำน “สุขคนสร้ำง” ของอำรียำ ทำง Unicef  ได้เชิญให้ร่วมงำน Building Futures in Thailand : Support to Children Living 
in Construction Site Camps ในวันที่ 29 มีนำคม 2561  และได้ตีพิมพ์ผลงำนไปสู่สำธำรณชนในวงกว้ำง  และท�ำให้สื่อมวลชนหลำยส�ำนักให้ควำม
สนใจ และติดตำมท�ำข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง

รางวัลและความส�าเร็จ
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2. Asia Responsible Enterprise Awards 2018  สาขา Investment in people

3. Thailand Property Awards (2 รางวัล)

 Developer Award : The Special Recognition in CSR

 Special Awards : Rakthai Special Recognition for Community Project Award
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บริหารจัดการ 
บนพื้นฐาน 
ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม



ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทอำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นคุณภำพชีวิต
ท่ีดีซึ่งได้มำจำกสังคมคุณภำพที่เกิดจำกกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสำมัคคีในชุมชนแห่งกำรเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ภำยใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สุขภำพท่ีดี จึงเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมสุขที่ย่ังยืน “Sustainable Happiness” โดยด�ำเนินกำรนโยบำยน้ีนับต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นมำกระทั่งในปี 2561 บริษัทฯ 
ยังคงมุ่งม่ันพัฒนำในทุกกระบวนกำรท�ำงำน เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบในสินค้ำและกำรบริกำร โดยได้สำนต่อกระบวนกำรเดิมและเพิ่มจุดเน้นเพ่ือมุ่ง
สู่กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ตำมนโยบำย “Sustainable Happiness” “ความสุขและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน” (Sustainable Happiness) 
แบ่งเป็น 6 สุข ดังนี้

1. สุขคนสร้ำง : คนงำน หรือ แรงงำน

2. สุขเจ้ำบ้ำน : พนักงำน

3. สุขลูกบ้ำน : ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้ำน  

4. สุขเพื่อนบ้ำน : ผู้รับเหมำ และคู่ค้ำวัสดุก่อสร้ำง

5. สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียง

6. สุขสิ่งแวดล้อม : ทุกคนในสังคม 

การด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน
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1. สุขคนสร้าง : คนงาน หรือ แรงงาน
อำรียำให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ “คนสร้ำงบ้ำน” ซึ่งได้แก่คนงำนและ
แรงงำน จึงมีกำรดูแลแรงงำนให้อยู่ดีมีควำมสุข มีคุณภำพในทุกๆ ด้ำน 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมสุขอย่ำงยั่งยืนทั้งกำยและใจ สอดคล้องกับ
นโยบำย Sustainable Happiness ซึง่เป็นแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรของบริ
ษัทฯ ในกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมย่ังยืน ต่อเนือ่งนับตัง้แต่ พ.ศ.2559 
และยังเป็นไปตำมหลักสิทธิมนษุยชนและมำตรฐำนสำกล โดยเริม่ต้ังแต่กำร
วิจัยภำคสนำม ส�ำรวจสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ภำยในท่ีพักคนงำน และ
พื้นที่ก่อสร้ำง สู่กำรน�ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรด�ำเนินงำน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นที่มำของโครงกำร  “Better Life”  โดยมีมำตรกำรดังนี้

1) จ้างงานและให้สวัสดิการที่เป็นธรรม

ให้คนงำนได้รับสิทธิตำมกฎหมำยอย่ำงสมบูรณ์  ท้ังเรื่องของสวัสดิกำร
ตำมกฎหมำยก�ำหนด  และค่ำแรงที่ไม่ต�่ำกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด  โดยอำรี
ยำมีนโยบำยให้ทุกบริษัทในเครือ ใช้แรงงำนต่ำงชำติท่ีถูกกฎหมำยท�ำงำน
ในทุกโครงกำรเท่ำนั้น 

• จ่ำยค่ำแรงไม่น้อยกว่ำค่ำแรงขัน้ต�ำ่ตำมทีก่�ำหนด และใช้ระบบกำรโอน
เงินเข้ำบัญชี ให้สำมำรถเบิกจ่ำยผ่ำนระบบ ATM ได้ เป็นกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้คนงำนได้รับค่ำจ้ำงอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม ตรง
เวลำ และสำมำรถตรวจสอบได้

• จดัให้มีสวสัดิกำรตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด เช่น มีกำรขึน้ประกนัสังคม
ให้คนงำนไทย และคนงำนต่ำงชำติที่ถูกต้องตำมกฎหมำย สิทธิกำร
รักษำขั้นพื้นฐำน กำรตรวจสุขภำพ  นอกจำกนี้ ยังจัดที่พักอำศัยที่
ดีและปลอดภัย 

2) พัฒนามาตรฐานแคมป์คนงาน 

เพื่อดูแลชีวิตควำมเป็นอยู่ ท้ังในเรื่อง ท่ีพักอำศัยท่ีมีสภำพส่ิงแวดล้อม
ท่ีดี มีระบบจัดกำรภำยในที่ดี เน้นควำมสะอำดและถูกสุขอนำมัยพื้นฐำน  
ประกอบไปด้วย

2.1 มีรั้วรอบแคมป์

2.2 อำคำรที่พักสะอำด ปลอดภัย ได้มำตรฐำน

2.3 สถำนที่อำบน�้ำ และห้องน�้ำ แยกหญิงชำย ถูกสุขลักษณะ

2.4 สถำนท่ีล้ำงจำน มีกำรวำงระบบระบำยน�้ำและท�ำควำมสะอำด
ทุกวัน

2.5 โรงคัดแยกขยะ พื้นท่ีคัดแยกขยะประเภทต่ำงๆ แยกเป็นสัดเป็น
ส่วน

2.6 ระบบสนับสนุนภำยในแคมป์คนงำน บริษัทฯ จัดให้มีตู้น�้ำดื่มและ
เครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญให้บริกำร

2.7 พ้ืนท่ีออกก�ำลังกำย เป็นลำนอเนกประสงค์ มีอปุกรณ์กีฬำให้คน
งำนใช้เป็นที่พบปะ ออกก�ำลังกำยร่วมกันหลังเลิกงำน

2.8 ระบบสำธำรณูปโภค จัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนครบ
ครนั ทัง้ในเรือ่งของ ถนน พืน้ทำงเดิน ภำยในแคมป์คนงำน  ระบบ
น�้ำ-ไฟ ระบบระบำยน�้ำ 
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3) ระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญส�ำหรับ “คนสร้ำง” จึงได้จัดให้มีกำรอบรม
และพัฒนำฝีมือแรงงำนต่อเนื่องในทุกๆ ปี ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำ
หลักสูตรอบรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  เพื่อเพิ่มทักษะและควำมเชี่ยวชำญใน
วิชำชีพให้แก่คนงำน  จ�ำนวน 2 หลักสูตร  

หลักสูตร

1 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ปูนกำว ยำแนว กันซึม

2 งำนสกิม (Skim Coat)

และในระยะยำว บรษัิทฯได้ด�ำเนินกำรจดัต้ังศนูย์ฝึกอบรมฝีมอืแรงงำน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในปี 2562 เป็นกำรยก
ระดับขีดควำมสำมำรถของแรงงำนในระยะยำว รวมถึงเสริมสร้ำงให้กำร
ฝึกอบรมเป็นมำตรฐำน ต่อยอดและขยำยผลเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมต่อไป

4) พัฒนาพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก 

ศนูย์กำรเรยีนรูส้�ำหรบัเด็กเกิดขึน้ต้ังแต่ปี 2558 เพือ่ป้องกันคนงำนน�ำเดก็
เข้ำไปยังพื้นท่ีก่อสร้ำงซึ่งมีควำมเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ โดยศูนย์ฯเปิด
ท�ำกำรวันจันทร์-ศุกร์  ซึ่งจะครูจำกมูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แรงงำนมำประจ�ำศนูย์ฯ ท�ำหน้ำท่ี ดแูลเด็กๆ ท�ำกิจกรรมเสรมิทักษะ ท้ังด้ำน
กำรอ่ำน กำรเขียน และอื่นๆ ตำมปฏิทินกิจกรรมประจ�ำวัน  

นับต้ังแต่ปี 2558 มศีนูย์กำรเรยีนรูส้�ำหรบัเด็กแล้วท้ังส้ิน 6 แห่ง  ได้แก่  หทัย
รำษฎร์  ไทรน้อย  บำงบัวทอง  รังสิตคลอง 4  รังสิตคลอง 5  และบำงนำ  
มีเด็กเข้ำมำเรียนรู้ที่ศูนย์ท้ังส้ิน 152 คน  ซึ่งในปัจจุบันได้ด�ำเนินงำนร่วม
กับมูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน  โดยได้ผลักดันเด็กเข้ำ
สู่ระบบกำรศึกษำของรัฐบำล ผ่ำนโรงเรียนวัดคลองขวำง จ�ำนวน 17 คน 
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รางวัลและความส�าเร็จด้านการดูแลแรงงาน

1. Building Futures in Thailand : Support to Children Living in 
Construction Site Camps

จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำน “สุขคนสร้ำง” ของอำรียำ ทำง Unicef  ได้เชิญให้
ร่วมงำน Building Futures in Thailand : Support to Children Living 
in Construction Site Camps ในวันที่ 29 มีนำคม 2561  และได้ตีพิมพ์
ผลงำนไปสู่สำธำรณชนในวงกว้ำง  และท�ำให้ส่ือมวลชนหลำยส�ำนักให้
ควำมสนใจ และติดตำมท�ำข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง

2. Asia Responsible Enterprise Awards 2018  สำขำ Investment 
in people

3. Thailand Property Awards (2 รำงวัล)

• Developer Award : The Special Recognition in CSR

• Special Awards : Rakthai Special Recognition for 
Community Project Award
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2. สุขเจ้าบ้าน : พนักงาน  
พนักงำน ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยและ
กำรด�ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำน สร้ำงแรง
จงูใจ พฒันำศกัยภำพ รวมถงึให้ควำมส�ำคญัต่อกำรดแูลพนักงำนในด้ำน
ต่ำงๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงำนท�ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข และมีประสิทธิภำพ
ไปพร้อมๆกัน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของ
บุคลำกร รวมไปถึง กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน  โดยก�ำหนดให้เป็น
หน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบของทกุคน โดยเฉพำะส�ำหรบักลุ่มพนักงำนในระดบั
หัวหน้ำงำนขึ้นไป ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและจูงใจให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญเรื่องควำมปลอดภัยมำเป็นอันดับแรก 
นอกจำกนี้ยังยึดถือหลักปฏิบัติในเรื่องควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยใน
กำรท�ำงำน ดังต่อไปนี้

• ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถงึหลักปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรือ่งควำม
ปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม รวมถงึข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง
ต่ำงๆของภำครัฐ

• สนับสนุนให้มีกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ท้ังกำรประชำสัมพนัธ์และกำรฝึกซ้อมรบัมือหำกมเีหตุกำรณ์ไม่คำด
คดิเกดิขึน้ รวมถงึสนับสนุนให้มกีำรฝึกอบรมพนักงำนในด้ำนควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

• จัดให้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในระดับหัวหน้ำงำน และ
ระดับบริหำร

• จัดให้มีกำรรณรงค์เรื่องสุขอนำมัยและกำรป้องกันโรคติดต่อตำม
ฤดูกำลต่ำงๆ 

• สนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสิทธภิำพสูงสุด 
ลดปรมิำณขยะ และก�ำหนดให้มกีำรบรหิำรจัดกำรขยะของเสียอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

• มุ่งม่ันในกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเป้ำหมำยลดกำรเกิด
อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) 

 ตำรำงสรปุสถติิกำรเกิดอบุติัเหตุและกำรขำดงำนท่ีมีสำเหตุจำกกำร
ท�ำงำนในปี 2561 

รำยละเอียด เพศ จ�ำนวน (รำย)

สำยงำนก่อสร้ำง   

จ�ำนวนพนักงำน 
เกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน

ชำย 7

หญิง 0

จ�ำนวนพนักงำน 
เกิดโรคจำกกำรท�ำงำน

ชำย 0

หญิง 0

จ�ำนวนวันขำดงำน 
สำเหตุจำกกำรท�ำงำน

ชำย 14

หญิง 0

รำยละเอียด เพศ จ�ำนวน (รำย)

จ�ำนวนพนักงำน 
ที่ขำดงำน

ชำย 7

หญิง 0

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต 
จำกกำรท�ำงำน

ชำย 0

หญิง 0

ส�ำนักงำนใหญ่

ไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุ โรค และกำรขำดงำน ที่มีสำเหตุจำกกำรท�ำงำน

การสร้างแรงจูงใจ และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรที่เป็นมำตรฐำนไว้ดังต่อไปนี้

• บริษัทได้จัดให้มีกำรจ่ำย Incentive ให้พนักงำนในสำยงำนขำยและ
สำยงำนก่อสร้ำง ท่ีมีผลกำรปฏบัิติงำนได้ตำมเป้ำหมำย เพือ่เป็นกำร
ตอบแทนพนักงำนท่ีทุ่มเท และเป็นกำรจงูใจพนักงำนคนอืน่ให้ปฏิบติั
ตำม

• กำรให้ควำมส�ำคญักับพนักงำนท่ีท�ำงำนกับบรษัิทเป็นระยะเวลำนำน 
โดยจัดให้มีรำงวัล Long Service Awards เพ่ือเป็นเกียรติและส่ง
เสริมขวัญก�ำลังใจ รวมถึงเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของ
พนักงำนคนอื่นอีกด้วย

รำงวัล Long Service Awards ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อำยุงำน 5 ปี 39 คน 26 คน 63 คน

อำยุงำน 10 ปี 4 คน 13 คน 17 คน

อำยุงำน 15 ปี 6 คน 3 คน 5 คน

รวมจ�านวนผู้ ได้รับรางวัล 49 คน 42 คน 85 คน

• กำรพิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภำวะเศรษฐกิจ และให้มีสวัสดิกำรที่เป็นมำตรฐำนเมื่อเทียบกับ
กลุ่มธุรกิจเดยีวกัน ท้ังน้ีบรษัิทได้ค�ำนึงถงึคณุภำพชีวติและควำมสุข
ของพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

 สวัสดิกำรที่ช่วยเหลือในเรื่องค่ำครองชีพ ได้แก่ กำรให้เงินช่วยเหลือ
ต่ำงๆ เช่น งำนแต่งงำน งำนอุปสมบท กำรให้เงินช่วยเหลืองำนศพ
กรณีพนักงำน บิดำมำรดำ คู่สมรสหรือบุตรของพนักงำนถึงแก่
กรรม กำรจัดชุดยูนิฟอร์มพนักงำน กำรจัดที่พักอำศัยให้พนักงำน 
และกำรบริกำรอำหำรกลำงวันคุณภำพในรำคำประหยัด

 สวสัดกิำรท่ีสนบัสนุนกำรออมของลูกจ้ำง ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลีย้ง
ชพี ซึง่บรษัิทได้จดัสรรทำงเลือกไว้ส�ำหรบัให้พนักงำนเลือกแผนกอง
ทุน และสัดส่วนเงินสะสม ได้ตำมควำมสมัครใจ

 สวัสดกิำรที่พัฒนำสถำบันครอบครัวของลกูจ้ำง  ได้แก่ กำรประกนั
ชีวติให้กับลูกจ้ำง กำรช่วยค่ำรกัษำพยำบำล และกำรรบัขวญัคลอด
บุตร
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 สวัสดิกำรท่ีส่งเสริมควำมม่ันคงในอนำคต  ได้แก่ เงินกู้ดอกเบ้ียต�่ำ 
สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อำศัย และรำงวัล Long Service Award ส�ำหรับ
พนักงำนที่ท�ำงำนกับองค์กรมำอย่ำงยำวนำน 

 สวัสดิกำรท่ีส่งเสริมสุขอนำมัย ได้แก่ กำรจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพ
ก่อนเริ่มงำนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อร้ำยแรง กำรประกันสุขภำพ
ท่ีคุ ้มครองท้ังกรณีผู ้ป ่วยนอกและผู ้ป ่วยใน กำรจัดของเย่ียม
กรณีพนักงำนเจ็บป่วย กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี กำรให้ควำมรู้
ประชำสัมพันธ์เรื่องสุขภำพอนำมัย กำรจัดให้มีห้องพยำบำลและ
แพทย์พยำบำลประจ�ำ กำรรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อโดยจัดให้
มีบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่ระบำดตำมฤดูกำล

 สิทธิกำรลำ นอกเหนอืจำกสวสัดกิำรต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ บรษัิทได้จดัให้
พนักงำนสำมำรถลำงำนได้ตำมสิทธแิละควำมจ�ำเป็นต่ำงๆ ได้แก่ ลำ
พักร้อน ลำป่วย ลำกิจ ลำคลอด ลำอุปสมบท ลำรับรำชกำรทหำร 
ลำท�ำหมัน และลำฝึกอบรม 

กิจกรรมพนักงาน 

กิจกรรมพนักงำน (Employee Relation Activity) ถือว่ำเป็นส่ิงท่ีเชื่อม
ควำมสัมพนัธ์อนัดีในบรษัิทฯ ส่งเสรมิแรงบนัดำลใจ และช่วยให้กำรท�ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมต่ำงๆ แก่พนักงำนตลอดทั้งปี เช่น 

• กิจกรรมงำนปีใหม่ 

• กิจกรรมท�ำบุญประจ�ำปี 

• Inspirational Talk ส่งเสริมให้พนักงำนเกิดแรงบันดำลใจ

• Town Hall  พบปะระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำร

• Areeyaism : The Journey ให้พนักงำนทุกฝ่ำยงำนได้เย่ียมชม
กำรด�ำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ ไปพร้อมกันกับผู้บริหำร เพื่อให้
พนักงำนเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ (Sense of Ownership) 

• Areeya Go Green กิจกรรมรณรงค์ให้พนักงำนตระหนักในเรือ่งของ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 3R  Reuse  Reduce และ Recycle  และ
เชิญชวนให้พนักงำนแยกขยะ ด้วยกำรท�ำจุด Recycle Drop off ใน
แต่ละชั้น เพื่อน�ำเงินที่ได้จำกกำรขำยขยะไปท�ำบุญร่วมกัน

การจัดสถานที่ท�างานและการสร้างบรรยากาศในการ
ท�างาน

บริษัทฯ มีกำรปรับรูปแบบและจัดสถำนท่ีท�ำงำนให้มีบรรยำกำศท่ีด ี
(Happy Workplace) ท้ังบรรยำกำศภำยนอก และกำรตกแต่งภำยใน
ส�ำนักงำน มีพื้นที่ส�ำหรับรับประทำนอำหำรพร้อมจัดเตรียมอำหำรกลำง
วันในรำคำประหยัดส�ำหรับพนักงำน พ้ืนท่ีส�ำหรับเล่นกีฬำปิงปองในช่วง
เวลำพักกลำงวันและหลังเลิกงำน เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำน
ท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและเกิดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรคิดสร้ำงสรรค์ 

Areeya78 รายงานประจำาปี

2561



นโยบายการประเมินผลปฏิบัติงานและการพิจารณา 
ค่าตอบแทน

ในแต่ละปี บรษัิทได้ก�ำหนดให้มีระบบกำรพจิำรณำประเมินผลกำรปฏบัิติงำน 
(Performance Appraisal) โดยหัวหน้ำงำนจะพจิำรณำจำกผลกำรปฏบัิติ
งำนตำมที่ก�ำหนดในตัวชี้วัด (KPI) ของพนักงำนในแต่ละต�ำแหน่งงำน โดย
ตัวชี้วัดน้ีได้สะท้อนมำจำกเกณฑ์กำรชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
โดยกำรพจิำรณำดงักล่ำวจะถกูน�ำมำประกอบกับผลประเมินคณุลักษณะ
เชงิพฤตกิรรมของพนกังำนตำมทีบ่รษิทัได้ก�ำหนดควำมคำดหวงัไว้ และมี
กำรน�ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) ให้พนักงำน
ได้ทรำบในส่ิงที่ต้องพัฒนำเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น รวมถึงเพื่อเตรียมควำมพร้อมไปสู่ต�ำแหน่งงำนท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้ บริษัทมี
กำรน�ำผลกำรประเมินท่ีได้มำใช้วำงแผนพัฒนำพนักงำนเป็นรำยบุคคล 
(IDP: Individual Development Plan) 

ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทได้เปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วน
ร่วมแสดงควำมคดิเห็น โดยพนักงำนสำมำรถให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเกีย่วกับ
หัวหน้ำงำนของตนเอง และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลไว้อย่ำงเหมำะสมเพื่อใช้ในกำรก�ำหนดแผนพัฒนำต่อไปในอนำคต

นอกจำกน้ี บริษัทได้มีกำรน�ำผลกำรด�ำเนินธุรกิจท้ังในระยะส้ันและระยะ
ยำวมำเป็นหลักเกณฑ์ตั้งต้นในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
และกำรปรับขึ้นเงินเดือน โดยพิจำรณำร่วมกับกำรก�ำหนดอัตรำกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้เหมำะสมตำมโครงสร้ำงเงินเดือนอีกด้วย

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคคลำกร ถือเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่ำง
ย่ังยืน บริษัทจึงมีนโยบำยในด้ำนกำรฝึกอบรมพัฒนำ โดยในปี 2561 
บริษัทได้มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของพนักงำนด้วยกำรจัดให้มี
กำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง  มี Training Roadmap เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำพนักงำนในระยะยำว และให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกรในทุกระดับ 
ต้ังแต่พนักงำนระดับปฏิบัติกำรจนถึงระดับบริหำร ท้ังน้ีกำรจัดสรรงบ
ประมำณเพื่อสนับสนุนเรื่องกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรท้ังในส่วนกำร
ฝึกอบรมภำยในและกำรฝึกอบรมภำยนอก ถือเป็นเรื่องที่บริษัทให้ควำม
ส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก 

การปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่ 

กำรปฐมนิเทศ (New Employee Orientation) ถือเป็นเรื่องที่บริษัทฯให้
ควำมส�ำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมพร้อมให้พนักงำน
ใหม่ที่เข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 

• สร้ำงควำมรูสึ้กเป็นเจ้ำของร่วมกันในองค์กร (Sense of Ownership) 

• เสริมสร้ำงให้พนักงำนได้ปรับตัวกับส่ิงแวดล้อมของงำนใหม่อย่ำงมี
ควำมสุข 

• เพื่อให้พนักงำนใหม่เข้ำใจกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รูปแบบกำร
ท�ำงำน และวัฒนธรรมองค์กร 

• เพื่อให้พนักงำนใหม่ได้รับทรำบถึงสวัสดิกำร 

• เพ่ือให้พนกังำนทรำบถงึขอบเขตหน้ำท่ีงำนของตนเอง ควำมเกีย่วข้อง
กับฝ่ำยงำนอืน่ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บรษิทัได้จดัให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมพนักงำนตลอดปี 2561 รวมจ�ำนวน
ท้ังส้ิน 54 หลักสูตร คิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 14 ชั่วโมง ต่อ
คนต่อปี โดยหลักสูตรกำรฝึกอบรมสำมำรถจ�ำแนกได้เป็น หลักสูตรฝึก
อบรมภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน หลักสูตรฝึกอบรมภำยในเพื่อส่ง
เสริมกำรท�ำงำน หลักสูตรฝึกอบรมภำยในเพื่อพัฒนำทักษะกำรบริหำร 
และหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก โดยมีสำระส�ำคัญดังนี้

• หลักสูตรฝึกอบรมภำยในเก่ียวกับกำรปฏบิติังำน เพือ่ส่งเสรมิให้กำร
ท�ำงำนของพนักงำนเกิดประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนของบรษิทั  โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมหน้ำท่ีงำนให้กับพนักงำน
ในฝ่ำยงำนต่ำงๆ  เช่น เทคนิคกำรก่อสร้ำง เทคนิคกำรขำย กำร
สร้ำงมำตรฐำนบริหำรงำนหลังกำรขำย กฎหมำยอำคำรชุด ควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็นต้น

• หลักสูตรฝึกอบรมภำยในเพื่อส่งเสริมกำรท�ำงำน มีขึ้นเพื่อให้
พนักงำนทุกฝ่ำยงำนได้เข้ำร่วมเพื่อเตรียมควำมพร้อม และส่งเสริม
กำรท�ำงำนของตนเองให้มีประสิทธภิำพมำกขึน้  รวมไปถงึ A-Home 
ซึ่งเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศเพื่อเสริมสร้ำงควำมพร้อมให้พนักงำน
ใหม่ในเรือ่งต่ำงๆ และถอืเป็นกำรต้อนรบัพนักงำนสู่ครอบครวัอำรยีำ

• หลักสูตรฝ ึกอบรมภำยในเพื่อพัฒนำทักษะกำรบริหำร มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนำทักษะกำรบริหำร ท้ังกำรบริหำรงำน
ให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย และบริหำรคนให้สำมำรถท�ำงำนได้
เต็มศักยภำพ โดยจัดให้มี One-on-One Coaching ให้แก่ผู้บริหำร
ระดับสูง มีกำรอบรมหลักสูตรเก่ียวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
งำน กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน รวม
ถึงมีกำรจัดสรรให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้บริหำรเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
ศักยภำพอีกด้วย

• หลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก (Public Training) นอกเหนือจำกกำร
จดัฝึกอบรมภำยในแล้ว เพือ่ให้พนักงำนได้รบัประสบกำรณ์เพิม่มำก
ขึน้จำกหน่วยงำนภำยนอก บรษิทัจงึสนบัสนุนให้พนกังำนได้เข้ำร่วม
ในหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับกำรบริหำร
ควำมเส่ียง มำตรฐำนภำษี เทคโนโลยี กฎหมำยและข้อบังคับกำร
บริหำรทรัพย์สิน เป็นต้น

กำรเก็บรกัษำ Knowledge & Know-how บรษัิทได้ส่งเสรมิให้มีกำรจดัท�ำ
สื่อควำมรู้ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคนิคให้กับพนักงำน 
ส�ำหรบัพนักงำนปัจจบัุนและพนักงำนใหม่ทีเ่พิง่เข้ำมำร่วมงำนกับบรษัิท ให้
สำมำรถเรยีนรู ้ทบทวน และรกัษำคณุภำพกำรปฏบิติังำนให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน ผ่ำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ได้แก่

• จัดท�ำส่ือกำรสอน คู่มือกำรท�ำงำน เพ่ือส่งต่อควำมรู้ให้พนักงำน
ใหม่ของบริษัท และยังเป็นแหล่งควำมรู้ส�ำหรับพนักงำนปัจจุบันใน
กำรทบทวนเพิ่มเติม

• สนับสนุนให้พนักงำนอำวุโสท่ีมีทักษะควำมสำมำรถของแต่ละฝ่ำย
งำน มำร่วมจัดท�ำหลักสูตร และเป็นวิทยำกร โดยเฉพำะหลักสูตรที่
เป็นเทคนิคเฉพำะ เช่น งำนขำยและงำนก่อสร้ำง 
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3. สุขลูกบ้าน : ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน  
ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้ำน นับเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมส�ำคัญในงำน
ด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ปัจจุบันงำนนวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบ
กำรก่อสร้ำงท่ีเป็นมิตรต่อผู้บริโภคเกิดกำรแข่งขันกันสูง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
ควำมสวยงำม ควำมทนัสมัยผลิตภัณฑ์ กระท่ังเรือ่งของท�ำเลท่ีต้ังโครงกำร  
อย่ำงไรก็ตำมทำงบรษัิทฯ  ยังมุง่หวงัท่ีจะคดิค้นและสร้ำงควำมแตกต่ำงเพือ่
ให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรอยู่อำศัย

เรำได ้พยำยำมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมควำมสุขแก่ผู ้บริ โภค หรือ 
ลูกบ้ำน โดยเริ่มต้นจำกกำรสร้ำงควำมสุขด้วยกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และออกแบบกำรใช้ชีวิตเพ่ือกำรอยู่อำศัยท่ีมีควำมสุขอย่ำงย่ังยืน  โดย
ค�ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม คุณภำพชีวิต และกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนำคต  มีกำรด�ำเนินงำนดังนี้

3.1 Community Service

• งำนบริหำรชุมชน  

 เริ่มต้นพัฒนำงำนต้ังแต่กำรบริกำรพื้นฐำน ให้มีควำมปลอดภัย 
สะอำด และน่ำอยู่ เป็นมำตรฐำน  โดยมีกำรใช้กรอบกำรด�ำเนินงำน
ของ ISO หรือ ระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเข้ำ
มำปรับใช้ในกำรด�ำเนินงำนบริหำรชุมชน  โดยมีกำรพัฒนำระเบียบ
ปฏิบัติ(QP) วิธีปฏิบัติงำน(WI) และเอกสำรควบคุมต่ำงๆ เพื่อให้มี
มำตรฐำนในกำรด�ำเนินงำน  โดยจะมีกำรควบคุมและตรวจสอบ
กำรท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอในทุกเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
คุณภำพในกำรบริกำรลูกบ้ำน

• งำนบริกำรซ่อมแซมในระยะประกัน (After Sale Service) 

 ได้น�ำ Application Areeya Family มำเป็นช่องทำงในกำรแจ้งซ่อม
ต้ังแต่ปี 2559  และมีกำรปรบัปรงุพฒันำอยู่เสมอ โดยลูกบ้ำนสำมำรถ
เลือกวนัทีส่ะดวกและติดตำมสถำนะใบงำนผ่ำน Application ได้ด้วย
ตนเอง  และเพื่อให้มีกำรควบคุมงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนงำนท่ี
ก�ำหนด  โดยได้น�ำข้อมูลรวมถงึข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำปรบัปรงุแก้ไข
พฒันำต่อยอด จนท�ำให้ในปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.61)ได้รบัคะแนนประเมิน
ควำมพงึพอใจในระดับดแีละดมีำก เฉล่ียตลอดท้ังปีท่ีร้อยละ 89.71 

• ศูนย์บริกำรข้อมูลลูกบ้ำน (Call Center)  

 เป็นศูนย์บริกำรข้อมูลลูกบ้ำน  ท่ีให้บริกำรข้อมูลครบวงจรเพื่อ
อ�ำนวยควำมสะดวกต้ังแต่เป็นลูกค้ำจนกระทั่งมำเป็นลูกบ้ำน ผ่ำน
หลำกหลำยช่องทำง 

 1. โทรศัพท์  1797 และ 02-7989800

 2. Application Areeya Family  

 3. Live Chat ผ่ำน website: www.areeya.co.th  

 โดยจะให้ข้อมูลต่ำงๆ เช่น ให้ข้อมูลสินค้ำ ท�ำเลที่ตั้ง  กำรเดินทำง  รับ
แจ้งซ่อมแซมบ้ำนในประกัน  รับเรื่องร้องเรียน  พร้อมมีกำรติดตำม
ผลกำรให้บริกำรและตรวจสอบกำรให้บริกำร 100%  เพื่อให้มีกำร
ควบคมุงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนงำนท่ีก�ำหนด  และได้มีกำรส�ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรของ Call Center เดือนมกรำคม - 
ตุลำคม 2561 พบว่ำผู้ใช้บรกิำรมีควำมพงึพอใจมำก 73.97%  รอง
ลงมำได้แก่พึงพอใจ 22.23% 

• งำนบริหำรกองทุนและกำรส่งมอบโครงกำร

 เน้นกำรบริหำรกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกบ้ำน คณะ
กรรมกำรนติบิคุคล และต่อบริษทัฯ โดยกระบวนงำนหนึง่ทีเ่ป็นหวัใจ 
คือ กำรดูแลสำธำรณูปโภคส่วนกลำงของโครงกำรให้ครบถ้วนและ
อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ไม่กระทบต่อกำรอยู่
อำศยัของลูกบ้ำน ซึง่สำมำรถลดระยะเวลำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบ
สำธำรณปูโภคให้ตรงเวลำเม่ือครบก�ำหนดกำรดแูลตำมกฎหมำย ถอื
เป็นส่วนส�ำคญัท่ีลดค่ำใช้จ่ำยของบรษัิทได้ โดยในปี 2561 สำมำรถจดั
ต้ังคณะกรรมกำรนิติบุคคลหมูบ้่ำนจดัสรรและส่งมอบได้ 5 โครงกำร 

3.2 กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

จำกกำรด�ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs)  มุ่งหวังให้เกิดควำมสุข เพื่อสนองควำม
ต้องกำรแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของกิจกรรมส�ำหรับลูกบ้ำนน้ันเรำจึง
เน้นให้เกิดประโยชน์ใน 3 ส่วน คือ สัมพันธภำพ  สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสนับสนุนเป้ำหมำย SDGs  สู่กำรพัฒนำไปสู่สังคมแห่งควำมยั่งยืน  

สุขภาพ

สัมพันธภาพ

สิ่งแวดล้อม

Areeya80 รายงานประจำาปี
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เรำได้จึงได้ท�ำกิจกรรมท่ีสร้ำงควำมสัมพันธ์มำรวมไว้กับกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภำพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมปลูกผักปลูกรัก

กิจกรรมปลูกผัก ปลูกรัก เกิดขึ้นจำกกำรร่วมมือร่วมใจของลูกบ้ำน มำ
ร่วมกันปลูกผักปลอดสำรพิษลงแปลงส่วนกลำง ส่งผลให้เกิดเป็นจุดเริ่ม
ต้นของเครือข่ำยลูกบ้ำน  ในนำม A Hero  ที่จะมำช่วยกันปลูก และช่วย
กันดูแลแปลงผักส่วนกลำง เกิดเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกบ้ำนภำยใน
โครงกำร  ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงสังคมที่มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสมำน
สำมัคคีต่อไปในอนำคตและได้มีกำรต่อยอดกิจกรรมไปสู่ตลำดนัดคนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสุขภำพ ภำยใต้ชื่อ A Green Market

4. สุขเพื่อนบ้าน : ผู้รับเหมา และคู่ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 
แนวคิดหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ  บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ ต้ี 
จ�ำกัด(มหำชน) มิได้เพียงค�ำนึงถึงผลก�ำไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในภำคธุรกิจเท่ำน้ัน แต่ยังค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนงำนก่อสร้ำง โดยมุ่ง
หวังให้บ้ำนเป็นจุดเริ่มต้นของควำมสุข โดยด�ำเนินกำรดังนี้  

1. Construction Site Standards

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภำพแวดล้อมของโครงกำรให้มีควำมเป็นระเบียบ 
สะอำด และปลอดภัย โดยมีข้อก�ำหนดด้ำนมำตรฐำนครอบคลุมตั้งแต่เริ่ม
เข้ำพืน้ท่ีพฒันำโครงกำร ระหว่ำงงำนก่อสร้ำง และเม่ือปิดโครงกำรก่อสร้ำง 

2. A Subcontract

กำรพัฒนำระบบ A Subcontract ช่วยสนบัสนุนกำรกำรท�ำงำนของผู้รบั
เหมำ กับ บริษัทฯ ในเรื่องลดเวลำลดขั้นตอนกำรท�ำงำน และลดปริมำณ
เอกสำร บันทึกกำรก่อสร้ำง ในแต่ละงำนด้วยระบบ เพื่อสะท้อนคุณภำพ
กำรท�ำงำนของผู้รบัเหมำในแต่ละรำย เป็นข้อมูลในกำรปรบัรำคำจ้ำงเหมำ
ให้เหมำะสมตำมอตัรำตลำด วเิครำะห์จดัเกรดผูร้บัเหมำ เพือ่สำมำรถปรบั
อัตรำจ้ำงพิเศษให้แก่ผู้รับเหมำฝีมือดีท่ีได้รับควำมไว้วำงใจหลังจำกที่ได้
ร่วมงำนกันมำระยะหนึ่งแล้ว  

3. A Supplier Online System

กำรพฒันำระบบ A Supplier Online System จะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก
ระหวำ่งบริษทัคูค่้ำของอำรียำฯ ในกำรส่งของวำงบลิ โดยผู้ขำยจะควบคุม
กำรส่งสินค้ำให้ถูกต้องและสำมำรถตรวจสอบกำรส่งของ ลดควำมผิด
พลำดในกำรส่งของระหว่ำง ผู้ขำยกับคลังเก็บของท่ีหน้ำงำนของบริษัท 
ลดเวลำ ลดเอกสำร ลดขั้นตอนในกำรวำงบิล และขั้นตอนกำรตรวจสอบ
เอกสำร  กำรใช้ระบบออนไลน์ท�ำให้ผู้ขำยสำมำรถวำงบิลได้ทุกวัน

4. Safety

A Model for Better Life เป็นหนึ่งในกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
แรงงำนให้เกิดกำรดูแลคนงำนอย่ำงครบวงจร โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญเพื่อ
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนมีฝีมือ ด้วยกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้แก่
แรงงำนต่ำงด้ำว กำรสร้ำงสุขภำวะในชีวิตประจ�ำวันให้มีสุขอนำมัยท่ีดี 
สร้ำงสภำพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมที่น่ำอยู่ และกำรลดควำมห่วงกังวล
ต่อบุตรหลำนโดยกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กในพื้นท่ีก่อสร้ำง
ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย 

5. Supplier ABC

คณุภำพและมำตรฐำนของงำนก่อสร้ำง ถอืว่ำเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะช่วยเสรมิ
ให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงเข้มงวดท้ังในเรื่องของคุณภำพ มำตรฐำนของงำนก่อสร้ำง ระยะเวลำ 
และต้นทุน ให้เป็นไปตำมแผนท่ีก�ำหนดไว้ โดยทำงบรษัิทฯ ได้มีกำรน�ำระบบ

2) กิจกรรม DIY (รณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรคัดแยกขยะ)

จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ควำมรู ้และสร้ำงจิตส�ำนึกตำมหลักกำร 3R  
Reused Reduce Recycle ผ่ำนกิจกรรม DIY เป็นกิจกรรมส�ำหรบัเตรยีม
ควำมพร้อมไปสู่กำรคัดแยกขยะจริงในอนำคต  โดยในปี 2561 ด�ำเนินกำร
จดักิจกรรมไปแล้วท้ังหมด 8 ครัง้ ลูกบ้ำนให้กำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี  มผีูเ้ข้ำ
ร่วมกิจกรรม 318 คน จำก 5 โซน คือ โซนไทรน้อย โซนบำงบัวทอง โซน
บำงนำ โซนหทัยรำษฎร์ และโซนรังสิต 
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กำรบรหิำรคณุภำพ ISO เข้ำมำใช้กับงำนก่อสร้ำง และมีทีม QC ส่วนกลำง 
ท่ีท�ำหน้ำทีต่รวจสอบคณุภำพและปรมิำณของงำนก่อสร้ำงให้ถกูต้องตำม
แบบและตำมมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงของบรษัิท อนัก่อให้เกิดกำรท�ำงำนท่ีมี
ประสทิธิภำพ และประสิทธผิล  โดยได้ด�ำเนินกำรจัดเกรดผู้รบัเหมำในส่วน
ท่ีได้ร่วมงำนกันมำระยะหน่ึง เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์และกำรเป็นคู่ค้ำท่ี
ดีด้วยกำรปรับรำคำค่ำจ้ำงให้เหมำะสมตำมคุณภำพงำน และปรับอัตรำ
จ้ำงพิเศษให้แก่ผู้รบัเหมำฝีมอืด ี ซึง่เป็นวธิท่ีีจะช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนได้อย่ำงยั่งยืน

5. สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียง
ส่ิงท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินงำนมำตลอดคือกำรมุ่งม่ันพัฒนำในทุกกระบวนกำร
ท�ำงำนบนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำโดยตลอด ใส่ใจในทุก
บรกิำรและควำมต้องกำรของลูกบ้ำนและชมุชนโดยรอบ เพือ่สร้ำงควำมสขุ 
ควำมสัมพันธ์และควำมเข้มแข็ง  น�ำไปสู่กำรพัฒนำและเกิดเป็น “ชุมชนสุข
ยั่งยืน” ตำมหลัก Sustainable Happiness มุ่งสู่กำรพัฒนำธุรกิจเพื่อ
สังคมอย่ำงแท้จริง  โดยมุ่งเน้นพัฒนำ 2 ส่วน

1) ส่วนของชุมชนในโครงกำร

จำกนโยบำย “Sustainable Happiness” รักษ์โลก รักเรำ  จึงได้จัดท�ำ
แนวทำงพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงส่ิง
แวดล้อมและพัฒนำชุมชนยั่งยืนเป็นหลัก ดังนี้

• ปรบัสวนในพืน้ทีส่่วนกลำง  ให้เป็นสวนสวยงำมปลอดสำรพษิ ปลกู
ผักสวนครัวและไม้ยืนต้นที่สำมำรถน�ำมำรับประทำนได้ 

• กำรเลือกใช้พลังงำนธรรมชำติจำกแสงอำทิตย์เข้ำมำทดแทน
พลังงำนไฟฟ้ำในพืน้ท่ีส่วนกลำงของโครงกำร เพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยระยะ
ยำวให้กับลูกบ้ำน  

• กำรออกแบบระบบจัดกำรน�้ำให ้สำมำรถน�ำน�้ำท่ีใช ้แล ้วผ่ำน
กระบวนกำรคัดกรองบ�ำบัดน�้ำจนมีค่ำที่ปลอดภัยตำมมำตรฐำน 
และน�ำกลับมำใช้ในพืน้ทีส่่วนกลำงของโครงกำรเพือ่ลดปรมิำณกำร
ใช้น�้ำประปำและลดค่ำใช้จ่ำย   

• รณรงค์ให้ลูกบ้ำนในโครงกำรร่วมกันด�ำเนนิกำรคดัแยกขยะ  เพือ่ลด
ปริมำณขยะและน�ำขยะที่สำมำรถใช้ได้สู่กระบวนกำรรีไซเคิล 

• เพ่ิมพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำยภำยในโครงกำร เช่น 
ทำงปั่นจักรยำน  และสนำมบำสเก็ตบอล 

2) ส่วนของชุมชนใกล้เคียง  

กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์นั้นชุมชนใกล้เคียงโครงกำรนับว่ำมี
ควำมอ่อนไหวค่อนข้ำงสูง  ดังนั้นบริษัทต้องมีควำมรับผิดชอบและด�ำเนิน
งำนก่อสร้ำงโดยไม่สร้ำงผลกระทบต่อชุมชนข้ำงเคียง  ดังนี้

• ปฏิบัติตำมข้อตกลงในสัญญำโดยสมบูรณ์

• พัฒนำโครงกำรต้ังแต่ขั้นตอนแรกของงำนก่อสร้ำงจนถึงขั้นตอน
สุดท้ำย ด้วยควำมระมัดระวัง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนงำนที่ก�ำหนด 

• เน้นกำรท�ำงำนเชงิป้องกันควำมเส่ียง เพือ่ลดผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ 

• เปิดช่องทำงร่วมประสำนงำนหรือร้องเรียนผ่ำน Call Center

• ก�ำกับ ติดตำม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหำจำกกำรร้องเรียน ให้สิ้นสุด
ทุกเรื่อง ไม่มีกำรเพิกเฉยหรือละเลย

• เพิ่มพันธมิตรคู่ค้ำในพื้นที่รอบโครงกำร 

ผลที่เกิดขึ้น

• ไม่มีกำรคัดค้ำนในพ้ืนท่ีพัฒนำโครงกำรจนไม่สำมำรถพัฒนำ
โครงกำรได้

• เกิดกำรสร้ำงรำยได้ทำงอ้อมแก่ชุมชนรอบโครงกำร ในด้ำนท่ีพัก
อำศัย กำรเช่ำที่ดิน ร้ำนค้ำ และกำรท�ำงำนร่วมกัน

• ลดต้นทุนด้ำนกำรขนส่งหรอืเวลำในกำรสัง่สินค้ำได้ เม่ือเทียบกับกำร
สั่งข้ำมพื้นที่

Areeya82 รายงานประจำาปี
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6. สุขสิ่งแวดล้อม : ทุกคนในสังคม 
บริษัทฯ มีควำมมุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรลดภัยพิบัติจำกธรรมชำติ
ท่ีก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ หรือหรือภำวะโลก
ร้อน  จึงบรรจุให้เป็นหนึ่งในนโยบำยหลักในปี 2560 นั่นคือ Sustainable 
Happiness  ควำมสุขเเละส่ิงเเวดล้อมที่ย่ังยืน  กำรพัฒนำงำนด้ำนส่ิง
แวดล้อมน้ันด�ำเนินงำนบนฐำนของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกบ้ำน  สังคม 
ตลอดจนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้  โดยในปี 2561 ได้ด�ำเนินกำรด้ำนควำม
สุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 5 เรื่อง ได้แก่  

1. ระบบบ�ำบัดน�ำ้เสียเพือ่น�ำน�ำ้กลับมำใช้ใหม่ (Wastewater Treatment 
System)

2. ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar cell)

3. ทำงปั่นจักรยำน (Bicycle Lane) และพื้นที่ออกก�ำลังกำยอื่นๆ

4. แปลงผักปลอดสำรพิษ (Organic vegetable)

5. กำรจัดกำรขยะ (Waste)

1. ระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 
(Wastewater Treatment System)

กำรพัฒนำให้มีระบบบ�ำบัดน�ำ้เสียรวม ท่ีสำมำรถน�ำน�ำ้ท้ิงในส่วนของกำร
ซักล้ำงของแต่ละบ้ำนรวมท้ังโครงกำรมำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดพิเศษท่ีแตก
ต่ำงจำกระบบเดิมเพ่ือให้ได้ค่ำมำตรฐำนจนสำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้   
โดยมีกำรติดตั้งระบบให้น�ำน�้ำที่บ�ำบัดแล้วไปรดน�้ำที่สวนและแปลงผักส่วน
กลำง นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก  เช่น กำรล้ำงถนน
ท�ำควำมสะอำดพื้นที่ส่วนกลำง เป็นกำรลดอัตรำกำรใช้น�้ำประปำ และลด
ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงของโครงกำรในอนำคตได้อย่ำงยัง่ยนื  จำกกำรค�ำนวณ
จำกปรมิำณน�ำ้ประปำทีใ่ช้รดน�ำ้ต้นไม้ท่ีสวนส่วนกลำงท้ังปี  พบว่ำสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยได้ถึง 21,600 บำท /ปี /โครงกำร  

ทางปั่นจักรยาน

ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

แปลงผัก
ปลอดสารพิษ

‘โครงการ
ปลูกผัก ปลูกรัก’

ระบบบ�าบัด
น้�าเสียเพื่อน�าน้�า
กลับมาใช้ใหม่

การจัดการขยะ

อารียา
รักษ์โลก รักเรา
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2. ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  

บรษิทัได้ผนวกแนวคดิกำรใช้พลังงำนสะอำดไปควบคูกั่บผลประโยชน์ของ
ลูกบ้ำนในระยะยำว  จึงได้ออกแบบโครงกำรโดยให้มีกำรใช้ไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ (Solar cell)  ส�ำหรับเป็นไฟส่องสว่ำงบริเวณถนนส่วนกลำง  
และภำยในสวนส่วนกลำงเป็นมำตรฐำนทุกโครงกำร

4. แปลงผักปลอดสารพิษ “โครงการปลูกผัก ปลูกรัก”

นับตั้งแต่ปี 2559  ได้จัดให้มีแปลงผักมำตรฐำนในทุกโครงกำร  และในปี 
2560 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดกิจกรรมให้ลูกบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรปลูกและ
ดูแลแปลงผักสวนครัวแล้ว 13 โครงกำร ใน 5 โซน ได้แก่  โซนบำงนำ โซน
นกำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์, รังสิต-ล�ำลูกกำ, รังสิต-วงแหวน และโซน
วงแหวน-รำมอินทรำ 

เริ่มต้นจำกกำรปรับเปลี่ยนสวนสวยที่แต่เดิมจะเน้นปลูกต้นไม้ใหญ่ และไม้
ประดบัเพือ่ควำมร่มรืน่และสวยงำมเพยีงอย่ำงเดยีว  มำเป็นปลูกต้นไม้ใหญ่
ท่ีสำมำรถรับประทำนผล หรือยอดได้  นอกจำกน้ันยังได้มีกำรออกแบบ
แปลงผักปลอดสำรพิษท่ีเป็นมำตรฐำนไว้ส�ำหรับทุกโครงกำร  เพื่อให้ลูก
บ้ำนได้บริโภคผักปลอดสำรพิษที่สดใหม่และตรงควำมต้องกำร

กำรใช้ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar cell) นอกจำกจะเป็นกำรใช้
พลงังำนสะอำดเพือ่ให้เกดิควำมย่ังยืนด้ำนพลังงำนแล้ว ยังเป็นกำรลดค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรลงทุนกำรเดินระบบไฟฟ้ำและอปุกรณ์ต่ำงๆ   รวมไปถงึลดค่ำ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงส�ำหรับนิติบุคคลได้ในระยะยำวอีกด้วย   

ประหยัดค่ำไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณสวน 18,000 บำท/ปี/โครงกำร

ประหยัดค่ำเดินระบบไฟฟ้ำ 5,700 บำท/โครงกำร

3. ทางปั่นจักรยาน (Bicycle Lane) และพื้นที่ส�าหรับออก
ก�าลังกายอื่นๆ

ให้มีทำงปั่นจักรยำนในส่วนของถนนส่วนกลำงและท่ีจอดจักรยำนบริเวณ
ด้ำนหน้ำโครงกำร  เพ่ือรณรงค์และส่งเสรมิให้ลูกบ้ำนใช้จกัรยำนและมีส่วน
ร่วมในกำรลดมลภำวะของโลก ตลอดจนเสริมสร้ำงสุขภำพที่แข็งแรงจำก
กำรออกก�ำลังกำยง่ำยๆ ในโครงกำร นอกจำกน้ันในบำงโครงกำรยังได้
จัดให้มีพื้นที่ออกก�ำลังกำยอื่นๆ ภำยในโครงกำร เช่น สนำมบำสเก็ตบอล 
เป็นต้น โดยได้ด�ำเนินกำรแล้วท่ีโซนกำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ และ 
โซนบำงนำ

แปลงผักปลอดสำรพิษน้ันนอกจำกลูกบ้ำนจะสำมำรถเก็บผักไปรับ
ประทำนได้แล้ว  แปลงผักยังสำมำรถเป็นจุดศูนย์กลำงในกำรสร้ำงควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงลูกบ้ำนได้อีกด้วย  คือ จะมีกระบวนกำรสร้ำงควำม
สัมพันธ์ผ่ำนกิจกรรม “ปลูกผัก ปลูกรัก” โดยเชิญชวนลูกบำ้นมำพบปะ
เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กัน  พร้อมกับสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของของแปลง
ผักส่วนกลำง และมีส่วนร่วมในกำรปลูกและดูแลร่วมกัน 
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กำรต่อยอดกิจกรรม

ต่อเน่ืองจำกกำรมีโครงกำรปลูกผัก ปลูกรกั  ได้มีแนวคดิสร้ำงกำรรบัรู้ในเรือ่งสุขภำพผนวกกับเรือ่งส่ิงแวดล้อมให้เกิดกำรรบัรูเ้ป็นวงกว้ำง ผ่ำนกำรจดั
กิจกรรม A Green Market  เป็นตลำดนัดคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภำพ  และส่งเสริมกำรบริโภคผักปลอดสำรพิษให้กับลูกบ้ำน  โดยภำยในงำนจ�ำหน่ำยสินค้ำ
อปุโภค-บรโิภคท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  งดกำรใช้โฟมบรรจอุำหำร  ลดกำรใช้ถงุพลำสติก  เพิม่กิจกรรมท่ีน่ำสนใจเพือ่กระตุ้นกำรตระหนกัถงึกำรใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  ปี 2561 จัดขึ้น 3 ครั้ง  คือ พื้นที่กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์ 2 ครั้ง  และบำงนำ-วงแหวน 1 ครั้ง  โดยจัดครั้งละ 2 วัน มีผู้เข้ำร่วมเฉลี่ยวันละ 
800 - 1,000 คน ได้รับควำมพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้งในระดับดีมำก  คิดเป็นร้อยละ 95.60  โดยในอนำคตมุ่งหวังให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  และปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้มคีวำมหลำกหลำย  เพือ่เป็นส่งเสรมิให้ลกูบ้ำนและชมุชนรอบข้ำง ตระหนักถงึกำรใส่ใจสุขภำพและส่ิงแวดล้อม เพือ่อนำคตท่ีดแีก่สงัคมทีย่ั่งยืน
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5. การจัดการขยะ (Waste)

5.1 กำรจัดกำรขยะ Recycle 

โครงกำรขยะจึงเป็นโครงกำรหน่ึงท่ีทำงบริษัทฯ เร่งด�ำเนินกำร โดยมีกำร
ส่งเสริมให้ลูกบ้ำนรู้จักวิธีกำรคัดแยกขยะ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรคัดแยก
ขยะรีไซเคิล น�ำขยะรีไซเคิลไปสร้ำงสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อน�ำกลับไปเป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรบัสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น เสือ้ท่ีท�ำจำกขวดพลำสตกิ  ชุดโต๊ะ
นักเรียนที่ท�ำจำกกล่องนม  เพื่อส่งต่อควำมสุขไปสู่สังคมต่อไป โดยได้วำง
ขัน้ตอนของกำรน�ำไปสู่กำรแยกขยะ recycle ทีมี่ประสิทธิภำพ ด้วยกำรให้
ควำมรู้ผ่ำนคู่มือกำรคัดแยกขยะ  กำรรณรงค์ให้เกิดกำรรับรู้และตระหนัก  
และกำรคัดแยกขยะ Recycle 

1) คู ่มือรณรงค์กำรคัดแยกขยะ และช่องทำงส่ือสำรทำง social 
Network

 จัดท�ำคู่มือรณรงค์กำรคัดแยกขยะ บอกเล่ำเรื่องรำววิธีกำรคัดแยก
ขยะภำยในบ้ำน เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ และน�ำไปสร้ำงสรรค์สิ่งดีๆ ส่ง
ต่อสู่สังคมต่อไป โดยมี TIPMSE เป็นท่ีปรกึษำทำงด้ำนวชิำกำร โดย
เผยแพร่ผ่ำนทำง  https://www.areeya.co.th/csr_news/ หรือ
โดยกำรสแกน QR Code 

 นอกจำกน้ันยังมีช่องทำงกำรให้ควำมรู้ และสร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกับ
เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่ำนทำง Facebook Fanpage อำรียำรักษ์โลก 
(https://www.facebook.com/AreeyaSustainable/) เป็นอกีช่อง
ทำงในกำรสือ่สำร ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร ภำพกิจกรรม เกรด็ควำม
รู้ต่ำงๆ 

2) โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะผ่ำนกิจกรรม DIY

กิจกรรมรณรงค์กำรคัดแยกขยะผ่ำนกิจกรรม DIY นอกจำกลูกบ้ำน
จะได้ส่ิงของท่ีประดิษฐ์เองจำกเศษวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์แล้ว เรำยัง
สอดแทรกเรื่องรำวของกำรคัดแยกขยะ recycle ไปพร้อมกับกิจกรรม
ด้วย เพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกให้ลูกบ้ำนรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น โดยหัน
มำคัดแยกขยะก่อนท้ิง เพื่อน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล และสร้ำงสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนน�ำไปสู่กำรแยกขยะ
ในโครงกำร Recycling Day  ในปี 2562 เรำยังคงเดินหน้ำรณรงค์เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักเรื่องกำรคัดแยกขยะอย่ำงต่อเนื่อง ให้
ครอบคลุมโครงกำรใหม่ของอำรยีำ และโครงกำรท่ีทำงอำรยีำส่งมอบพ้ืนท่ี
ให้กับนิติบุคคลหมู่บ้ำนดูแลแล้ว ผลักดันให้ทุกครัวเรือนเข้ำร่วมกิจกรรม 
Recycling day
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3) กิจกรรม Recycling Day (วันรับซื้อของ Recycle ถึงหน้ำบ้ำนคุณ) เรำได้ ร่วมกับ Application Recycle Day เป็นกำรไปรับซื้อถึงหน้ำบ้ำนผ่ำน 
Application  เริม่ด�ำเนนิงำนครัง้แรกในเดอืนพฤษภำคม 2561  น�ำร่องโครงกำรแนวรำบท่ีโซนไทรน้อย บำงบัวทองและบำงนำ  แนวสูงทีค่อนโด ID Asoke 
Ratchada  โดยนัดรับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง  กระทั้งพัฒนำวิธีกำรจัดเก็บเป็นสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ที่โซนบำงนำในช่วงเดือนตุลำคม 2561 เป็นต้นมำ

ในปี 2561 นี้(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 61)  จัดกิจกรรมไปทั้งหมดจ�ำนวน 23 ครั้ง ได้ปริมำณขยะ Recycle ทั้งหมด 9,756.69 kg.  3 อันดับแรก ได้แก่  ขวด
แก้ว  กระดำษลัง  และพลำสติกใส  คิดเป็น 41%  16%  และ 15% ตำมล�ำดับ  โดยสำมำรถลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 13,768.45 Kg 
CO2  เทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ได้ถึง 1,530 ต้น  หรือเทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ 30.6 ไร่
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5.2 กำรจัดกำรขยะเปียก

บรษิทัฯ มีแนวคดิท่ีจะศกึษำและพฒันำเครือ่งก�ำจัดขยะเปียกเพือ่ลดปัญหำ
ดังกล่ำว  ปัจจุบัน อยู่ในช่วงของกำรศึกษำเพื่อหำทำงเลือกที่เหมำะสมใน
กำรก�ำจัดขยะเปียก

นอกจำกนั้นขยะอื่นๆ หรือขยะทั่วไปที่เกิดจำกผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร 
ท้ัง ขยะแห้ง (ถุงขนมขบเคี้ยว, กล่องโฟม) และขยะอันตรำย (ซำกถ่ำน
ไฟฉำย, หลอดไฟ) ทำงบริษัทได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด�ำเนินกำรจัดเก็บ
อย่ำงสม�่ำเสมอ 

ในส่วนของภำคกำรก่อสร้ำง ขยะท่ีเกดิจำกงำนก่อสร้ำง จดัให้มีถงัขยะแบบ
ฝำปิดมิดชดิ ต้ังวำงไว้ตำมจดุต่ำงๆ ของพืน้ทีก่่อสร้ำงเพือ่ให้สะดวกต่อกำร
ใช้งำน และจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมำณขยะที่เกิดขึ้น โดยแยกประเภท
เป็นถังขยะเปียกและถังขยะรีไซเคิล โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีคนงำนรับผิด
ชอบในกำรขนย้ำยเศษวสัดุก่อสร้ำงออกจำกพืน้ท่ี หำกยังไม่พร้อมท่ีจะขน
ย้ำยเศษวัสดุดังกล่ำวจะมีกำรปิดคลุมอย่ำงมิดชิด ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่ง
เพำะพนัธ์ุแมลง เพือ่รอรถเก็บขยะเข้ำมำท�ำกำรจดัเก็บและน�ำไปก�ำจดัต่อไป
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1. นโยบายความปลอดภัยในอาคาร

1. ระบบรักษำควำมปลอดภัย  ภำยในและรอบอำคำร

2. แผนฉุกเฉินส�ำหรับอำคำรส�ำนักงำน

• แผนฉุกเฉินกรณีระบบลิฟท์  

• แผนรองรับภำวะฉุกเฉินไฟฟ้ำขัดข้อง

• แผนฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำช๊อต และวิธีปฐมพยำบำลผู้ถูก
ไฟฟ้ำดูดเบื้องต้น

• แผนกำรเดินเครื่องสูบน้ำจ่ำยท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน

• แผนฉุกเฉินระบบสำธำรณูประโภค

3. อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี

2. นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. กำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ (Segregation of duties)

2. กำรควบคุมกำรเข้ำออกห้อง server  และกำรป้องกันควำม
เสียหำย (Physical Security)

3. กำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย (Information and Network Security)

4. กำรควบคุมพัฒนำ หรือแก ้ ไขเปล่ียนแปลงระบบงำน
คอมพิวเตอร์ (Change Management)

5. กำรส�ำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan)

6. กำรควบคุมกำรปฏิ บัติงำนประจ�ำด ้ำนคอมพิวเตอร ์ 
(Computer Operation)

7. กำรควบคุมกำรใช้บริกำรด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจำก
ผู้ให้บริกำรรำยอื่น (IT Outsourcing)

3. มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

1. ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด EIA 

- มำตรกำรด้ำนฝุ่นละออง

- มำตรกำรด้ำนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

- มำตรกำรด้ำนเสียง

- มำตรกำรด้ำนควำมสั่นสะเทือน

2. กำรจัดกำรด้ำนชีวอนำมัยในงำนก่อสร้ำง

3. มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำงอำคำร

- ก้ันรั้วสูงไม่ต�่ำกว่ำ 6 เมตร มีประตูเปิดปิดโครงกำร 
มี รปภ. และไฟสว่ำงตำมมำตรฐำน

- Protection 100% เพ่ือป้องกนัอบัุติเหตุและฝุน่ละออง

- ก�ำหนดให้มีกำรแต่งกำยเพื่อควำมปลอดภัย เช่น 
สวมหมวกนิรภยั  รองเท้ำหุ้มส้น  ใส่ชุดฟอร์มท่ีก�ำหนด 
สวมกำงเกงขำยำว  และแขวนบัตรพนักงำน เป็นต้น

- มำตรฐำนกำรป้องกันควำมปลอดภัยงำนเฉพำะ 
ด้ำน เช่น งำนที่ต้องใช้เครื่องจักร งำนไฟฟ้ำ เป็นต้น

- มีป้ำยควำมปลอดภัย  ป้ำยสถิติควำมปลอดภัย และ
ป้ำยข้อมูลโครงกำร พร้อมเปิดไฟกระพริบตลอด  
24 ชั่วโมง

- แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในกำรก่อสร้ำงเพื่อ
เป็นกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ

นโยบายความปลอดภัย
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ทุกย่างก้าวของเรา...
คือความมั่นคง



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์เป็นหลักและธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หำกมีธุรกิจใดที่น่ำสนใจ
และมผีลตอบแทนดี บรษัิทก็อำจพจิำรณำเข้ำลงทุน โดยกำรเข้ำลงทุนดงักล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษัิท ซึง่ค�ำนึงถงึอตัรำผล
ตอบแทนที่เหมำะสมตำมแต่ประเภทของธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

บริษัทได้มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 7 บริษัท และมีเป้ำประสงค์ดังนี้

บริษัท เป้าประสงค์
บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด เพื่อให้บริกำรหลังกำรขำยด้ำนอสังหำริมทรัพย์ และปล่อยเช่ำทั้งนี้เพรำะบริษัทตระหนักถึง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรได้รับกำรบริกำรจำกบุคลำกรซึ่งได้มำตรฐำน

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด เพื่อให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้วยวิวัฒนำกำรท่ีทันสมัยให้กับโครงกำรต่ำงๆของบริษัท
และลูกค้ำทั่วไป

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท
บริษัท  อำรียำ ฮอลพิทอลลิตี้ จ�ำกัด เพื่อท�ำธุรกิจร้ำนอำหำรและบริกำร
(เดิมชื่อ บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน สโตร์ จ�ำกัด)

 

การลงทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด บริกำรหลังกำรขำยด้ำน

อสังหำริมทรัพย์
หุ้นสำมัญ  
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 

1,000,000 หุ้น
10 บำท
10,000,000 บำท

99.99

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง หุ้นสำมัญ  
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 

1,000,000 หุ้น
10 บำท
10,000,000 บำท

99.99

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
และบริหำรนิติบุคคล

หุ้นสำมัญ  
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 

6,500,000 หุ้น
10 บำท 
65,000,000 บำท

99.99

บริษัท คูลสเปซ  จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ หุ้นสำมัญ  
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 

6,000,000 หุ้น
10 บำท 
60,000,000 บำท

99.99

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ หุ้นสำมัญ  
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 

6,500,000 บำท
10 บำท 
65,000,000 บำท

99.99

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ หุ้นสำมัญ  
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 

1,000,00 หุ้น
10 บำท
1,000,00 บำท

99.99

บริษัท อำรียำ ฮอลพิทอลลิตี้ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน 
สโตร์ จ�ำกัด)

ร้ำนอำหำรและบริกำร หุ้นสำมัญ  
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 

1,000,00 หุ้น
100 บำท
10,000,000 บำท

99.99

โครงสร้ำงเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่าต้นทุนเงินทุน
(ล้านบาท)

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด 10.00 99.99 10.00

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด 100.00 99.99 100.00

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด 65.00 99.99 65.00

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด 60.00 99.99 60.00

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด 65.00 99.99 65.00

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด 1.00 99.99 1.00
บริษัท  อำรียำ ฮอลพิทอลลิตี้ จ�ำกัด 10.00 99.99 10.00
(เดิมชื่อ บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน สโตร์ จ�ำกัด)
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จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนจดช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บำท ช�ำระแล้วจ�ำนวน 980,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทั้งจ�ำนวน มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 รำยชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (จ�ำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561  ยังคงมีจ�ำนวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มีดังนี้

ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มตระกูลเลำหพูนรังษี 1 539,264,696 55.0

2 กลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์ 105,522,600 10.8

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

4 นำงสำว ฐิติพร  อัศวรักษำวงศ์ 48,825,000 5.0

5 นำงพัชรนันท์  ภิญโญชัยอนันต์ 46,310,000 4.7

6 นำงสำวกัลญำ  ศรีเสมอ 46,223,900 4.7

7 นำยฐกร  นิติปัญญำวุฒิ 27,450,000 2.8

8 นำยอ�ำนำจ จันทร์ทนุพงศ์ 21,179,000 2.2

9 นำยวีรศักดิ์  คุนผลิน 20,000,000 2.0

10 นำงนิภำพัฒน์  โรมรัตนพันธ์ 19,400,000 2.0
รวม 934,175,196 95.3

1กลุ่มตระกูลเลำหพูนรังษีประกอบด้วย (1) นำยวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี ถือหุ้นจ�ำนวน 320,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของ
บริษัท (2) นำยวิวัฒน์ เลำหพูนรังษี ถือหุ้นจ�ำนวน 132,301,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของบริษัท และ (3) นำงสำวพัทธมล 
เลำหพูนรังษี ถือหุ้นจ�ำนวน 86,336,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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การออกหลักทรัพย์อื่น

1. หลักทรัพย์ตรำสำรหนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอนจ�ำนวนรวม 6,382  ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ อัตรา
ดอกเบี้ย  
(ต่อปี)

วันครบก�าหนด
ไถ่ถอน

มูลค่า ณ วัน
ออกหุ้นกู้ 
(ล้านบาท)

หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2559 1 เมษำยน 2559 3 ปี 5.45 1 เมษำยน 2562 1,353

หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 2/2559

5 ตุลำคม 2559 3 ปี 11 เดือน 26 วัน 5.40 1 ตุลำคม 2563 หรือ
ไถ่ถอนก่อนครบ

ก�ำหนด

1,000

หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 3/2559

20 ตุลำคม 2559 2 ปี 9 เดือน 5.00 20 กรกฎำคม 2562 647

หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2560

31 มกรำคม 2559 3 ปี 5.25 31 มกรำคม 2563 654

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ 
จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2560

5 เมษำยน 2560 3 ปี 5.95 5 เมษำยน 2563 
หรือไถ่ถอนก่อนครบ

ก�ำหนด

1,500

หุ้นกู้ชนิดทยอยช�ำระคืนเงินต้นของบริษัท อำรียำ 
พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2560 

- ชุดที่ 2

- ชุดที่ 3

- ชุดที่ 4

31 ตุลำคม 2560 3 ปี 5 เดือน 30 วัน 5.95  

31 ตุลำคม 2562

2 พฤศจิกำยน 2563

30 เมษำยน 2564

 

31

31

749

หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2561

18 ตุลำคม 2561 3 ปี 5.95 19 ตุลำคม 2564 250

หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 2/2561

22 พฤศจิกำยน 2561 3 ปี 3 เดือน 6.05 22 กุมภำพันธ์ 2565 167

รวม 6,382

2. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561   บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงค้ำงตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 131 ล้ำนบำท
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นโยบายการจ่ายปันผล 

คณะกรรมกำรของบริษัทมีนโยบำยท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำประมำณร้อยละ 40 
ของก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และทุนเงิน
ส�ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัทได้ก�ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกติของ
บริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ท้ังน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ 
ขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของ
บริษัท กำรขยำยธุรกิจ ควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และ
ปัจจัยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเห็นสมควรหรอืเหมำะสมซึง่กำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ท่ีประชมุสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2561 พจิำรณำอนมุติัจ่ำยปันผลส�ำหรบั
ผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.04 เป็น
จ�ำนวนเงินรวม 39,200,000 บำท ในเดือนพฤษภำคม 2561

ส�ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่
ได้ก�ำหนดอตัรำส่วนในกำรจ่ำยไว้แต่อย่ำงใด ท้ังน้ีขึน้อยูกั่บผลประกอบกำร
ของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยน้ันๆจะพิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีไป
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โครงสร้ำงรำยได้จ�ำแนกสำยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย

แหล่งที่มำของรำยได้ รำยได้ปี 2561 รำยได้ปี 2560 รำยได้ปี 2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

 โครงกำรแนวรำบ 2,936 72.69 3,387 66.98 3,313 70.12

 โครงกำรแนวสูง 980 24.26 1,569 31.02 1,330 28.15

 ที่ดิน 20 0.50 2 0.04 - -

ยอดรวมรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 3,936 97.45 4,958 98.04 4,643 98.27

รำยได้จำกกำรรับสร้ำงบ้ำนและขำยวัสดุก่อสร้ำง1 - - - - 4 0.08

กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สินคดีควำม - - 12 0.24 5 0.11

รำยได้อื่น2 103 2.55 87 1.72 73 1.54

รวมทั้งสิ้น 4,039 100.00 5,057 100.00 4,725 100.00

โครงสร้ำงรำยได้จ�ำแนกสำยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

แหล่งที่มำของรำยได้ รำยได้ปี 2561 รำยได้ปี 2560 รำยได้ปี 2559
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1) รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

1.1  โครงกำรแนวรำบ 2,206 64.56 2,510 58.22 1,876 55.93

1.2  โครงกำรแนวสูง 980 28.68 1,569 36.40 1,330 39.66

1.3  ที่ดิน 20 0.59 - - - -
ยอดรวมรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 3,206 93.83 4,079 94.62 3,206 95.59

2) รำยได้จำกกำรรับสร้ำงบ้ำนและขำยวัสดุก่อสร้ำง1 - - - - 4 0.12

3) กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สินคดีควำม - - 12 0.28 5 0.15

4) รำยได้อื่น2 211 6.17 220 5.10 139 4.14
รวมทั้งสิ้น 3,417 100.00 4,311 100.00 3,354 100.00

รายได้ของกิจการ

หมำยเหตุ : 1 รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรำยได้รวมทั้งสิ้น

 2 รำยได้อื่นประกอบด้วยรำยได้จำกกำรรับบริหำรโครงกำร และดอกเบี้ยรับธนำคำร 
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โครงสร้ำงรำยได้ของกิจกำรที่บริษัทถือหุ้น

(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561, 2560 และ 2559)

ด�ำเนินกำรโดย ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ
กำรถือ
หุ้นของ
บริษัท

รำยได้ปี 2561 รำยได้ปี 2560 รำยได้ปี 2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ - 3,202 79.28 4,091 80.90 3,215 68.05

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด บริกำรหลังกำรขำยด้ำน
อสังหำริมทรัพย์

99.99 - - 1 0.02 1 0.02

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 99.99 9 0.22 4 0.08 4 0.09

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
และบริหำรนิติบุคคล

99.99 379 9.38 462 9.13 546 11.56

บริษัท คูลสเปซ  จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 99.99 12 0.30 35 0.69 227 4.81

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 99.99 381 9.43 283 5.60 449 9.50

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 99.99 56 1.39 181 3.58 282 5.97

บริษัท  อำรียำ ฮอลพิทอลลิตี้ จ�ำกัด

(เดิมชื่อ บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน สโตร์ จ�ำกัด)

ร้ำนอำหำรและบริกำร 99.99 - - - - - -

รวมทั้งสิ้น 4,039 100.00 5,057 100.00 4,725 100.00

โครงสร้างรายได้ของกิจการ
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ส�ำหรับภำพรวมในปี 2561 ท้ังปีสถำนกำรณ์ตลำดที่อยู่อำศัยท้ังในด้ำนอุปสงค์และอุปทำนปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นผลจำกกำร
ขยำยตัวของปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศ ทั้งภำคกำรส่งออก และกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรเมกำโปรเจ็กต์ของ
ภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร รถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง นอกจำกนี้เป็นผลจำกมำตรกำรก�ำกับดูแลสินเชื่อ ที่ได้ส่งผลให้ปลำยปีมีอุปสงค์
เพิ่มขึ้นมำกเป็นพิเศษ และเกิดอุปทำนใหม่ขึ้นทดแทนอุปทำนเดิมที่ได้ขยำยออกไปแล้ว

ภำพรวมโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัเปิดขำยใหม่ในปี 2561 มจี�ำนวนรวม 404 โครงกำร มหีน่วยในผงัรวม 118,271 หน่วย และมมีลูค่ำโครงกำรรวม 538,767 
ล้ำนบำท โดยจ�ำนวนโครงกำรลดลงร้อยละ 2.7 แต่จ�ำนวนหน่วยและมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และ ร้อยละ 10.3 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมี
จ�ำนวน 415 โครงกำร  114,194 หน่วย และมีมูลค่ำโครงกำร 488,537 ล้ำนบำท ส�ำหรับประเภทบ้ำนจัดสรรมีจ�ำนวน 244 โครงกำร ลดลงร้อยละ 9.0 
และมีจ�ำนวน 45,063 หน่วย ลดลงร้อยละ 8.5 แต่มมีลูค่ำโครงกำร 217,811 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.8 เมือ่เทยีบกับปี 2560 ซึง่มจี�ำนวน 268 โครงกำร 
49,241 หน่วย และมีมูลค่ำโครงกำร 209,905 ล้ำนบำท ส่วนอำคำรชุดมีจ�ำนวน 160 โครงกำร 73,208 หน่วย และมีมูลค่ำโครงกำร 320,956 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นทั้งจ�ำนวนโครงกำร จ�ำนวนหน่วย และมูลค่ำโครงกำร โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 15.2 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่ง
มีจ�ำนวน 147 โครงกำร 64,953 หน่วย และมีมูลค่ำโครงกำร 278,632 ล้ำนบำท

 ตารางโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2561

ประเภท โครงกำร หน่วย มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

2560 2561 YoY 2560 2561 YoY 2560 2561 YoY

บ้ำนจัดสรร 268 244 -9.0% 49,241 45,063 -8.5% 209,905 217,811 3.8%

อำคำรชุด 147 160 8.8% 64,953 73,208 12.7% 278,632 320,956 15.2%

415 404 -2.7% 114,194 118,271 3.6% 488,537 538,767 10.3%

ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

ในปี 2561 โครงกำรบ้ำนจัดสรรท่ีเปิดขำยใหม่ส่วนใหญ่เป็นประเภททำวน์เฮ้ำส์ และเปิดขำยในท�ำเลตำมแนวรถไฟฟ้ำและทำงด่วนพิเศษ ซึ่งท�ำเลท่ีเปิด
ขำยมำกที่สุด ได้แก่ ท�ำเลแนวรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงที่ปัจจุบันเปิดให้บริกำรแล้ว รองลงมำเป็นท�ำเลแนวรถไฟฟ้ำสีเขียวที่ก�ำลังก่อสร้ำงอยู่ และบริเวณใกล้
ทำงด่วนพิเศษบูรพำวิถี ส�ำหรับโครงกำรอำคำรชุดที่เปิดใหม่ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นห้องชุดประเภท 1 ห้องนอน และส่วนใหญ่เปิดขำยในท�ำเลตำมแนว
รถไฟฟ้ำเช่นกัน ซึ่งท�ำเลที่เปิดขำยมำกที่สุด ได้แก่ แนวรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงิน (MRT) รองลงมำเป็นตำมแนวรถไฟฟ้ำบีทีเอส (สำยสุขุมวิท)  

ส�ำหรบัจ�ำนวนกำรโอนกรรมสิทธิท่ี์อยู่อำศยัในกรงุเทพฯ-ปรมิณฑลของปี 2561 อยู่ท่ี 196,630 หน่วย และมมูีลค่ำ 565,112 ล้ำนบำท โดยจ�ำนวนหน่วย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 และมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ 163,468 หน่วย และมีมูลค่ำ 427,728 ล้ำนบำท  ทั้งนี้
เป็นกำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมำกที่สุด 97,319 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมำเป็นทำวน์เฮ้ำส์ จ�ำนวน 55,812 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.4 บ้ำน
เดี่ยวมีกำรโอนจ�ำนวน 27,153 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.8  อำคำรพำณิชย์พักอำศัยมีกำรโอนจ�ำนวน 9,414 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.8  และบ้ำนแฝด
มีกำรโอนจ�ำนวน 6,932 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.5%

สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และสภาวะการแข่งขันปี 2561
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 และจำกมำตรกำรควบคมุสินเชือ่บ้ำน (LTV) ท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในเดอืนเมษำยน 2562 ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ชะลอกำรพัฒนำโครงกำร เน้น
กำรแข่งขันในกำรจัดโปรโมชั่นอย่ำงรุนแรง ในช่วงปลำยปี เพื่อเร่งกระตุ้นยอดขำยและยอดโอนก่อนมำตรกำรจะมีผลบังคับใช้  ท�ำให้ในปี 2561 สินเชื่อที่
อยู่อำศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศทั้งปี มีมูลค่ำ 702,900 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีมูลค่ำ 633,990 ล้ำนบำท และ ณ 
สิ้นปี  2561 มีสินเชื่อที่อยู่อำศัยบุคคลคงค้ำงทั้งระบบทั่วประเทศมีมูลค่ำ 3,795,058 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 
ซึ่งมีมูลค่ำ 3,525,103 ล้ำนบำท

 ส�ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำท่ีดินและท่ีอยู่อำศัย รำคำท่ีดินเปล่ำก่อนกำรพัฒนำ และรำคำท่ีอยู่อำศัยมีกำรปรับเพิ่มขึ้นทุกประเภท โดยเฉพำะ
ท่ีดินในท�ำเลท่ีอยู่ในแนวทำงพัฒนำระบบขนส่งมวลชนและมีศักยภำพสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบส่วนใหญ่ต้องประสบกับปัญหำกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนและ
ต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้ำหมำยหลักจำกกลุ่มกลำงไปเป็น กลุ่มกลำง-บน และกลุ่มบน นอกจำกนั้นผู้ประกอบกำรหลำยรำยมีกำรกระจำยควำมเสี่ยงใน
กำรลงพัฒนำโครงกำรออกไปในรูปแบบอื่น เช่น โครงกำรมิกส์ยูส ( Mixed Use)  หรือ อำคำรเชิงพำณิชย์แทนกำรท�ำโครงกำรที่อยู่อำศัยเพียงอย่ำง
เดียว รวมถึงกำรร่วมมือกันพัฒนำโครงกำรในแบบ Joint Venture เพื่อมำช่วยเพิ่มศักยภำพให้กับโครงกำร และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ

ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

สัดส่วนจ�ำนวนหน่อยงำนของกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อำศัย ปี 2561 แยกตำมประเภทที่อยู่อำศัย

ห้องชุด
49.5%

บ้ำนแฝด
3.5%

อำคำรพำณิชย์พักอำศัย
4.8%

ทำวน์เฮำส์
2.84%

บ้ำนเดี่ยว
13.8%
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ผลจำกปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ และมำตรกำรควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อำศยั (LTV)  ท�ำให้เกิดกำรชะลอกำรเปิดโครงกำรใหม่ในช่วงปลำยปี 2561 
อกีท้ังยังเป็นผลมำจำกลักษณะทำงสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ขนำดครอบครวั
ท่ีมขีนำดเล็กลง รำคำท่ีดนิปรบัตัวสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ืองและอย่ำงมีนัยส�ำคญั 
ท�ำให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เน้นลงทุนในโครงกำรอำคำรชุดประเภท 1 
ห้องนอน และ โครงกำรจัดสรรประเภททำวน์เฮ้ำส์มำกขึ้น โดยส่วนใหญ่
เปิดขำยโครงกำรใหม่ในท�ำเลตำมแนวระบบขนส่งมวลชน  

หำกพจิำรณำในด้ำนรำคำขำยของโครงกำรบ้ำนจดัสรรเปิดใหม่ในปี 2561 
พบว่ำรำคำบ้ำนจดัสรรท่ีครองส่วนแบ่งกำรตลำดมำกท่ีสุดมีกำรปรบัเพ่ิม
ขึ้น เป็น 3.01 – 5.00 ล้ำนบำท จำกเดิมอยู่ที่  2.01 – 3.00 ล้ำนบำท ในปี 
2560 โดยท�ำเลของโครงกำรบ้ำนจัดสรรที่เปิดขำยใหม่มำกที่สุด 5 อันดับ
แรก ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561 ได้แก่ 

1) บำงใหญ่-บำงบัวทอง-บำงกรวย-ไทรน้อย ซึง่เป็นท�ำเลแนวรถไฟฟ้ำสำย
สีม่วงทีเ่ปิดให้บรกิำรแล้ว เปิดขำยในระดับรำคำ 3.01 – 5.00 ล้ำนบำท

สภาวะการแข่งขัน

2) ล�ำลูกกำ-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ซึ่งเป็นท�ำเลท่ีมีแนว
รถไฟฟ้ำสำยสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต) ท่ีก�ำลังอยู่
ระหว่ำงก่อสร้ำง จึงส่งผลให้รำคำปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 3.01 – 
5.00 ล้ำนบำท จำกเดิมอยู่ที่ 2.01 – 3.00 ล้ำนบำท

3) บำงพลี-บำงบ่อ-บำงเสำธง  ในท�ำเลนี้โครงกำรเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะ
เป็นบรเิวณทีใกล้ทำงด่วนบูรพำวถิ ีและรำคำปรบัเพ่ิมขึน้อยู่ในระดับ 
3.01 – 5.00 ล้ำนบำท จำกเดิมอยู่ที่ 2.01 – 3.00 ล้ำนบำท

4) เมอืงปทุมธำนี-ลำดหลุมแก้ว-สำมโคก ซึง่เป็นท�ำเลชมุชนท่ีอยู่อำศยั
ขยำยตัวสูงเห็นได้ชดัในปี 2561 ท่ีมีโครงกำรบ้ำนจดัสรรเปิดขำยมำก
ขึ้นอยู่ในระดับรำคำ  2.01 – 3.00 ล้ำนบำท

5) คลองสำมวำ-มีนบุร-ีหนอกจอง-ลำดกระบัง ซึง่เป็นท�ำเลท่ีมีรถไฟฟ้ำ
สีชมพู (แครำย-มีนบุร)ี ทีก่�ำลังอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง จงึส่งผลให้รำคำ
ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 3.01 – 5.00 ล้ำนบำท จำกเดิมอยู่ที่ 2.01 – 
3.00 ล้ำนบำท

 ตารางท�าเลที่มีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2561 มากที่สุด 5 อันดับแรก

ท�าเล
จ�านวน

หน่วยที่เปิด
ขายใหม่

มูลค่า 
โครงการ 
(ล้านบาท)

ระดับราคาที่เปิดขายมากที่สุด  
(ล้านบาท) ประเภทที่เปิด

ขายมากที่สุด
ปี 2561 ปี 2560

1 บำงใหญ่-บำงบัวทอง-บำงกรวย-ไทรน้อย 6,643 25,148 3.01 – 5.00 3.01 – 5.00 ทำวน์เฮ้ำส์

2 ล�ำลูกกำ-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 5,716 17,939 3.01 – 5.00 2.01 – 3.00 ทำวน์เฮ้ำส์

3 บำงพลี-บำงบ่อ-บำงเสำธง  4,715 22,287 3.01 – 5.00 2.01 – 3.00 ทำวน์เฮ้ำส์

4 เมืองปทุมธำนี-ลำดหลุมแก้ว-สำมโคก 4,365 12,680 2.01 – 3.00 2.01 – 3.00 ทำวน์เฮ้ำส์
5 คลองสำมวำ-มีนบุรี-หนอกจอง-ลำดกระบัง 3,461 12,833 3.01 – 5.00 2.01 – 3.00 ทำวน์เฮ้ำส์

ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

และหำกพิจำรณำในด้ำนรำคำขำยของโครงกำรอำคำรชุดเปิดใหม่ในปี 2561 พบว่ำรำคำอำคำรชุดท่ีครองส่วนแบ่งกำรตลำดมำกท่ีสุดปรับเพิ่มขึ้น
เป็น 5.01 – 7.50 ล้ำนบำท จำกเดิมอยู่ที่  2.01 – 3.00 ล้ำนบำท ในปี 2560  โดยท�ำเลของโครงกำรอำคำรชุดที่เปิดขำยใหม่มำกที่สุด 5 อันดับแรก ใน
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561 ได้แก่

1) ห้วยขวำง-จตุจักร-ดินแดง ตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงิน (MRT)  ส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ 5.01 – 7.50 ล้ำนบำท  โดยรำคำปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจำกเดิม 3.01 – 5.00 ล้ำนบำท

2) สุขุมวิท ตำมแนวรถไฟฟ้ำบีทีเอส (สำยสุขุมวิท) ส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป

3) พระโขนง-บำงนำ-สวนหลวง-ประเวศ ส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ 3.01 – 5.00 ล้ำนบำท รำคำปรบัตัวเพิม่จำกเดมิ 2.01 – 3.00 ล้ำนบำท

4) พญำไท-รำชเทวี  ตำมแนวรถไฟฟ้ำบีทีเอส (สำยสุขุมวิท) ส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ 5.01 – 7.50 ล้ำนบำท  และ 7.51 – 10.00 ล้ำนบำท  
รำคำปรับตัวเพิ่มจำกเดิม 2.01 – 3.00 ล้ำนบำท

5) ธนบุรี-คลองสำน-บำงกอกน้อย-บำงกอกใหญ่-บำงพลัด ส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ 2.01 – 3.00 ล้ำนบำท
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ตำรำงท�ำเลที่มีโครงกำรอำคำรชุดเปิดขำยใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2561 มำกที่สุด 5 อันดับแรก

ท�าเล
จ�านวนหน่วย
ที่เปิดขายใหม่

มูลค่า 
โครงการ 
(ล้านบาท)

ระดับราคาที่เปิดขายมากที่สุด 
(ล้านบาท) ประเภทที่เปิด

ขายมากที่สุด
ปี 2561 ปี 2560

1 ห้วยขวำง-จตุจักร-ดินแดง 15,402 72,868 5.01 – 7.50 3.01 – 5.00 1 ห้องนอน

2 สุขุมวิท 8,675 89,189 10 ลบ. ขึ้นไป 10 ลบ. ขึ้นไป 1 ห้องนอน

3 พระโขนง-บำงนำ-สวนหลวง-ประเวศ 5,539 18,864 3.01 – 5.00 2.01 – 3.00 1 ห้องนอน

4 พญำไท-รำชเทวี  5,536 37,190 5.01 – 7.50
และ

7.51 – 10.00

2.01 – 3.00 1 ห้องนอน

5 ธนบุรี-คลองสำน-บำงกอกน้อย-บำงกอกใหญ่-
บำงพลัด

4,265 12,776 2.01 – 3.00 2.01 – 3.00 1 ห้องนอน

จ�านวนคู่แข่งโดยประมาณ

ปี 2561 ตลำดอสังหำริมทรัพย์ทั้งโครงกำรบ้ำนจัดสรรและโครงกำรอำคำรชุด ยังคงเป็นตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ โดยผู้ประกอกกำรที่ 
จดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์ เปิดขำยโครงกำรท่ีอยู่อำศยัใหม่ จ�ำนวน 250 โครงกำร คดิเป็นร้อยละ 61.9 มีจ�ำนวน 85,037 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 71.9 
และมีมูลค่ำโครงกำรรวม 389,315 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 72.3 ของโครงกำรที่อยู่อำศัยเปิดขำยใหม่ทั้งหมด  โดยเปิดขำยลดลงจำกปี 2560 เล็กน้อย 
ทั้งจ�ำนวนโครงกำร จ�ำนวนหน่วย และมูลค่ำโครงกำร ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 0.9 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์เปิดขำยจ�ำนวน 252 โครงกำร 89,165 หน่วย มูลค่ำโครงกำรรวม 393,009 ล้ำนบำท

ในปี 2561 มีจ�ำนวนท่ีอยู่อำศัยสร้ำงเสร็จจดทะเบียนใหม่ 122,877 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจ�ำนวน 114,501 หน่วย 
โดยที่อยู่อำศัยแนวรำบทั้งบ้ำนจัดสรรและบ้ำนที่ประชำชนสร้ำงเอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ส่วนอำคำรชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

จ�านวนคู่แข่งโครงการบ้านจัดสรรแยกตามท�าเลที่ตั้งโครงการ

ท�าเล ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ 12 10
บำงนำ - เทพำรักษ์ 29 17
ปิ่นเกล้ำ - จรัญสนิทวงศ์ 23 13
พระรำม 2  -  เพชรเกษม 17 17
พระรำม 3  -  สุขสวัสดิ์ 17 0
เพชรเกษม - บำงแค 14 0
รังสิต 19 19
รำชพฤกษ์ - รัตนำธิเบศร์ 23 27
รำมอินทรำ - หทัยรำษฎร์ 15 20
วัชรพล - จตุโชติ 0 11
ศรีนครินทร์ - บำงนำ 22 18
สุขุมวิท 10 13

จ�านวนคู่แข่งโครงการอาคารชุดแยกตามท�าเลที่ตั้งโครงการ

ท�าเล อาคารชุด

บำงนำ 4
สุขุมวิท 77 30
อโศก - รัชดำ 9
รัตนำธิเบศร์ 14

ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
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คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของ บรษัิท อำรยีำ 
พรอพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในแบบรำยงำน 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี ท้ังน้ี 
งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดย
ใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจ
อย่ำงระมัดระวงั และประมำณกำรท่ีดท่ีีสดุในกำรจดัท�ำรวมทัง้ได้มีกำรเปิด
เผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในด้ำนควำมถูกต้องและ
โปร่งใสของงบกำรเงิน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ จดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูทีส่�ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิ พร้อมท้ังค�ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ เพือ่ให้ควำมม่ันใจ
ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชมีีควำมถกูต้องครบถ้วน เพือ่ประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในกำรใช้งบกำรเงิน

ในกำรน้ีคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีกรรมกำร
ตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน คือ นำยวันชัย ตันติกุล นำยปรีชำ บุณยกิดำ และ 
นำยสมพล เทียนสุวรรณ โดยมีกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 1 คน คือ 
นำยปรีชำ บุณยกิดำ เป็นบุคคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชี
และกำรเงินท�ำหน้ำท่ีสอบทำนนโยบำยกำรบัญชีและคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และแสดงไว้ในแบบรำยงำน 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี 2561 แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของบริษัทโดย
รวมอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อม่ันอย่ำงมีเหตุผล
ต่อควำมน่ำเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2561

(นำยวิศิษฎ์  เลำหพูนรังษี)

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
	 บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ต้ี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)	 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับ	
ปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ	 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน	
เฉพาะกิจการของ	 บริษัท	 อารียา	พรอพเพอร์ต้ี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัท)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561		
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ	บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ต้ี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	
2561	 และผลการด�าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 อารียา		
พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควร	
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	
ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี	 ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น	
ของข้าพเจ้า	

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต ่างๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเ ย่ียงผู ้ประกอบวิชาชีพของข ้าพเจ ้าในการตรวจสอบ	
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ	
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

1. มูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา	บ้านส�าเร็จรูป	ห้องชุดพร้อมขายและ
ท่ีดินรอพัฒนาเพื่อขาย	ซึ่งแสดงมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	กลุ่มบริษัทต้องมีการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประมาณการราคาขายและประมาณ
การต้นทุนท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต	ความไม่แน่นอนของประมาณการจะส่งผลต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหารมิทรพัย์ระหว่างพัฒนา	
การประมาณการราคาขาย	และประมาณการต้นทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพตลาด	การแข่งขัน	ค่าก่อสร้าง	ต้นทุนกู้ยืม	รวมถึงแผนด�าเนินงานก่อสร้าง
โครงการให้แล้วเสร็จ	 การประมาณการดังกล่าวเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	 ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและสมมติฐานต่างๆ	 นอกจากน้ี
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนามียอดคงเหลือที่มีนัยส�าคัญในงบการเงินรวม	อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	ตามงบการเงินรวม
กลุ่มบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาจ�านวนเงิน	11,491.58	ล้านบาท	ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

การตอบสนองความเสี่ยง

วธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่งดงักล่าว	รวมถงึการสอบถาม	ท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาของผู้บริหาร	ทดสอบระบบการควบคุมภายในการจัดท�าต้นทุนประมาณการและต้นทุนเกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันและ
ประมาณการของต้นทุนโครงการท่ีจ�าเป็นจนกระท่ังงานแล้วเสร็จกับเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง	ทดสอบการค�านวณ	ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์
โครงการระหว่างพฒันาช่วงส้ินปี	พจิารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติท่ีส�าคญัของราคาประเมินจากผู้ประเมินอสิระท่ีจ้างโดยกลุ่มบรษัิท	ประเมิน
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา	รวมถึง
เปรียบเทียบรายการขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนและหลังวันท่ีในงบการเงิน	 ตลอดจนประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลหมายเหตุประกอบ	
งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมจ�านวนเงิน	 451.65	 ล้านบาท	 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 13		
และนโยบายการบัญชีข้อ	 4.6	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุนและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ซึ่งรายการ
หลักคือ	ศูนย์สรรพสินค้าให้เช่า	ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม	 โดยจ้างผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดและคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน	ซึ่งวิธีดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานหลายประการ	
ท่ีต้องใช้ดุลยพนิิจจากผู้บรหิาร	เช่น	ประมาณการรายได้	ประมาณการรายจ่าย	อตัราการเติบโตของรายได้	อตัราดอกเบีย้ทีใ่ช้ในการคดิลดกระแสเงนิสด		
และการประมาณการมูลค่าสุดท้าย	ความถูกต้องของการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการ
ค�านวณ	การประเมินความถกูต้อง	และความเหมาะสมของสมมติฐานจงึเป็นเรือ่งท่ีมคีวามยากในการตรวจสอบ	เน่ืองจากเป็นเรือ่งของอนาคต	ซึง่อาจมีความ	
ไม่แน่นอน	ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

การตอบสนองความเสี่ยง
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าวรวมถึงการสอบถาม	 ท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของผู้บริหาร	ประเมินผู้ประเมินอิสระกับเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง	 เข้าร่วมสังเกตการณ์สถานท่ีโครงการจริง	 และ
พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมตามวิธีพิจารณารายได้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระที่จัดจ้างโดยกลุ่มบริษัท	 พิจารณา
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานท่ีส�าคญัและวิธีการค�านวณประมาณการกระแสเงนิสดรบัและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้	การคาดการณ์การ
เติบโตของรายได้ค่าเช่า	 กับการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง	นอกจากน้ียังทดสอบกับสัญญาเช่า	 แผนด�าเนินงานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนประเมิน
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่
อยู่ในรายงานนั้น	ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้	

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกีย่วเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงนิ	คอื	การอ่านและพจิารณาว่าข้อมูลอืน่มีความขดัแย้งท่ีมีสาระส�าคญักับงบการเงนิ
หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่า	ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่		

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเรือ่งดงักล่าวกับ
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บรหิารมหีน้าทีร่บัผิดชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที	่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงาน	
ต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจ	
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้		

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก	
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป	ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทุจรติ	
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้		

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช	ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ	
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง	
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	ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน		
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน	

	ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่	
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี	ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท	

	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึง	
จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	

	สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญช	ี
ท่ีได้รบั	สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญัท่ีเกีย่วกบัเหตุการณ์	หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคญัต่อความสามารถ	
ของกลุม่บรษิทัและบรษัิทในการด�าเนินงานต่อเนือ่งหรอืไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคญั	ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ	
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	ความเห็น	
ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีได้รบัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชขีองข้าพเจ้า	อย่างไร
ก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง	

	ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ	
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน	
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 การควบคุมดูแล	 และการปฏิบัติงานตรวจสอบ	
กลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเรื่องต่างๆที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	ประเด็นท่ีมี	
นัยส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับ	
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ	
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ	
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต	่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ	 เรื่องดังกล่าว	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว		

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นางสาววันนิสา	งามบัวทอง

(นางสาววันนิสา	งามบัวทอง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	6838

บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่		27	กุมภาพันธ์	2562

Areeya106 Annual Report 

2018



บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6	 85,918,113 291,717,334 60,966,204 214,665,087

เงินลงทุนชั่วคราว 7	 84,138 83,498 84,138 83,498

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8	 56,415,540 94,264,090 862,162,878 575,567,891

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 9,	11 11,491,579,184 10,716,927,207 8,554,629,510 8,557,583,183

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 42	 280,900,000 291,599,980 280,900,000 291,599,980

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5	 - - 1,148,329,740 1,303,803,663

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10	 185,221,942 90,205,302 164,928,085 75,032,261

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,100,118,917 11,484,797,411 11,072,000,555 11,018,335,563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11	 194,843,762 229,029,066 188,667,144 229,029,066

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12	 - - 310,999,239 301,999,239

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11,	13 451,650,283 454,182,883 412,040,283 416,582,883

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 14	 341,761,637 274,242,150 308,362,496 260,497,850

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 15	 127,773,293 136,318,998 127,773,293 136,318,998

สิทธิการเช่า 16	 902,548,891 757,343,932 902,548,891 757,343,932

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17	 18,675,308 21,074,406 16,405,989 20,422,018

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18	 49,894,085 37,245,283 6,090,997 10,777,161

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19	 50,038,655 55,564,796 39,892,291 47,482,984

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,197,185,914 2,025,001,514 2,372,780,623 2,240,454,131

รวมสินทรัพย์ 14,297,304,831 13,509,798,925 13,444,781,178 13,258,789,694

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	
จากสถาบันการเงิน 20.1 417,156,304 347,016,541 407,337,134 347,016,541

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21	 401,155,915 318,247,915 790,562,660 698,767,569

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20.3 1,564,230,801 611,432,597 1,224,236,761 501,151,857

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5	 - - 2,800,000 82,238,430

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงก�าหนด	
ช�าระภายในหนึ่งปี 20.2 111,493,133 111,493,133 111,493,133 111,493,133

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20.4 2,031,215,000 1,031,215,000 2,031,215,000 1,031,215,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด	
ช�าระภายในหนึ่งปี 20.5 90,281,194 16,970,757 89,544,916 15,967,846

เงินประกันการก่อสร้าง 165,879,240 177,910,546 138,409,156 146,792,550

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 627,210,674 229,563,255 624,376,654 229,226,254

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,074,911 13,532,949 - 11,414,530

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22	 71,048,168 62,001,117 26,249,800 21,552,490

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,482,745,340 2,919,383,810 5,446,225,214 3,196,836,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 20.3 878,191,084 1,031,766,907 409,602,478 963,496,341

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

หุ้นกู้ 20.4 4,336,922,298 5,944,849,879 4,336,922,298 5,944,849,879

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 20.5 23,188,348 23,633,427 20,215,931 23,363,387

เงินประกันสาธารณูปโภค 1,053,342 2,484,780 1,053,342 2,484,780

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23	 56,768,722 50,545,877 24,002,022 21,080,624

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว 24	 87,355,806 66,622,361 87,355,806 66,622,361

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 25	 - - - -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 26	 99,020,549 130,040,254 69,424,745 99,170,831

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,482,500,149 7,249,943,485 4,958,276,622 7,130,768,203

รวมหนี้สิน 10,965,245,489 10,169,327,295 10,404,501,836 10,327,604,403

ทุนเรือนหุ้น 27	

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 28	 669,209,894 669,209,894 669,209,894 669,209,894

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส�ารองตามกฎหมาย		 29	 88,293,600 80,873,600 88,293,600 80,873,600

ยังไม่ได้จัดสรร	 1,594,555,848 1,610,388,136 1,302,775,848 1,201,101,797

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,332,059,342 3,340,471,630 3,040,279,342 2,931,185,291

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,297,304,831 13,509,798,925 13,444,781,178 13,258,789,694

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5 3,936,047,518 4,958,065,429 3,205,662,951 4,079,293,041

ดอกเบี้ยรับ 5 2,712,532 5,223,264 75,280,766 81,002,411

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(โอนกลับ) 25 - 11,500,000 - 11,500,000

รายได้อื่น 5,	32 100,117,953 82,301,963 136,005,212 139,641,562

รวมรายได้ 4,038,878,003 5,057,090,656 3,416,948,929 4,311,437,014

ค่าใช้จ่าย	

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 9 2,474,782,780 3,301,617,133 1,988,901,480 2,726,572,127

ค่าใช้จ่ายในการขาย 33 566,536,470 550,883,614 465,631,040 446,111,071

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 150,097,516 191,878,382 122,351,444 158,304,003

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,	34 551,995,903 577,687,480 418,455,413 450,631,570

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13 2,340,000 32,549,000 4,350,000 32,007,000

ต้นทุนทางการเงิน 5,	37 226,898,826 259,855,998 223,424,616 263,274,987

รวมค่าใช้จ่าย 3,972,651,495 4,914,471,607 3,223,113,993 4,076,900,758

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 66,226,508 142,619,049 193,834,936 234,536,256

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ 38 35,441,196 44,925,746 45,543,285 55,276,377

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี 30,785,312 97,693,303 148,291,651 179,259,879

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	:

รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
หรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย	-	สุทธิจากภาษี 23 - (22,690,378) - (11,099,318)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
หรือขาดทุน 	-	 	-	 	-	 	-	

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

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 	30,785,312	 	75,002,925	 	148,291,651	 	168,160,561	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 30,785,312 97,693,303 148,291,651 179,259,879

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

30,785,312 97,693,303 148,291,651 179,259,879

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 30,785,312 75,002,925 148,291,651 168,160,561

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

30,785,312 75,002,925 148,291,651 168,160,561

ก�าไรต่อหุ้น	

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 39 0.03 0.10 0.15 0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนเรือน 
หุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 980,000,000 669,209,894 71,903,600 1,593,352,211 3,314,465,705

เงินปันผลจ่าย 30 - - - (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

เงินปันผลจ่าย 30 - - - (39,197,600) (39,197,600)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี - - - 30,785,312 30,785,312

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

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 980,000,000 669,209,894 80,873,600 1,601,975,848 3,332,059,342

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย - - 7,420,000 (7,420,000) -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 980,000,000 669,209,894 88,293,600 1,594,555,848 3,332,059,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือณวันที่1มกราคม2560 980,000,000 669,209,894 71,903,600 1,090,908,236 2,812,021,730

เงินปันผลจ่าย 30 - - - (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) -

ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม2560 980,000,000 669,209,894 80,873,600 1,201,101,797 2,931,185,291

เงินปันผลจ่าย 30 - - - (39,197,600) (39,197,600)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี - - - 148,291,651 148,291,651

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

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 980,000,000 669,209,894 80,873,600 1,310,195,848 3,040,279,342

โอนไปส�ารองตามกฎหมาย - - 7,420,000 (7,420,000) -

ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม2561 980,000,000 669,209,894 88,293,600 1,302,775,848 3,040,279,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี 30,785,312 97,693,303 148,291,651 179,259,879

รายการปรับปรุงกระทบก�าไรส�าหรับงวดเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)		
จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว (640) (794) (640) (794)

หนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) (97,842) 2,311,176 100,475 2,194,901

ค่าเผื่อการลดมูลค่า	โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง

การพัฒนา	(โอนกลับ) (12,505,049) (6,187,717) (5,986,633) (6,409,304)

ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ 5,004,673 4,271,527 5,004,673 1,050,000

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,340,000 32,549,000 4,350,000 32,007,000

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 66,014,010 68,455,407 61,870,154 55,426,432

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (827,099) 7,294,046 (593,455) 8,893,483

ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 1,169,940 - 1,169,941

ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ 8,916,229 8,273,604 8,916,229 8,273,604

ประมาณการหนี้สินค่าบ�ารุงสาธารณูปโภค		
และค่าซ่อมแซมโครงการ

6,804,149 22,596,679 5,231,962 20,267,613

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6,222,845 2,092,471 2,921,398 500,900

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(โอนกลับ) - (11,500,000) - (11,500,000)

ก�าไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง (8,215,293) (4,463,361) - (1,244,027)

ต้นทุนทางการเงิน 226,898,826 259,855,998 223,424,616 263,274,987

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ 35,441,196 44,925,746 45,543,285 55,276,377

ดอกเบี้ยรับ (2,712,532) (5,223,264) (75,280,765) (81,002,411)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

364,068,785 524,113,761 423,792,950 527,438,581

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 33,134,318 (57,285,712) (218,655,738) (137,556,803)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (441,752,840) 533,890,125 294,767,115 648,564,021

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 10,699,980 (17,209,980) 10,699,980 (17,209,980)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (89,029,704) (29,037,436) (88,046,974) (16,791,464)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,526,141 463,778 7,590,693 (1,006,961)
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี 30,785,312 97,693,303 148,291,651 179,259,879

รายการปรับปรุงกระทบก�าไรส�าหรับงวดเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)		
จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว (640) (794) (640) (794)

หนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) (97,842) 2,311,176 100,475 2,194,901

ค่าเผื่อการลดมูลค่า	โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง

การพัฒนา	(โอนกลับ) (12,505,049) (6,187,717) (5,986,633) (6,409,304)

ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ 5,004,673 4,271,527 5,004,673 1,050,000

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,340,000 32,549,000 4,350,000 32,007,000

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 66,014,010 68,455,407 61,870,154 55,426,432

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (827,099) 7,294,046 (593,455) 8,893,483

ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 1,169,940 - 1,169,941

ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ 8,916,229 8,273,604 8,916,229 8,273,604

ประมาณการหนี้สินค่าบ�ารุงสาธารณูปโภค		
และค่าซ่อมแซมโครงการ

6,804,149 22,596,679 5,231,962 20,267,613

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6,222,845 2,092,471 2,921,398 500,900

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(โอนกลับ) - (11,500,000) - (11,500,000)

ก�าไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง (8,215,293) (4,463,361) - (1,244,027)

ต้นทุนทางการเงิน 226,898,826 259,855,998 223,424,616 263,274,987

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ 35,441,196 44,925,746 45,543,285 55,276,377

ดอกเบี้ยรับ (2,712,532) (5,223,264) (75,280,765) (81,002,411)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

364,068,785 524,113,761 423,792,950 527,438,581

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 33,134,318 (57,285,712) (218,655,738) (137,556,803)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (441,752,840) 533,890,125 294,767,115 648,564,021

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 10,699,980 (17,209,980) 10,699,980 (17,209,980)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (89,029,704) (29,037,436) (88,046,974) (16,791,464)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,526,141 463,778 7,590,693 (1,006,961)

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 90,883,695 80,012,297 94,973,104 86,066,431

เงินประกันการก่อสร้าง (3,816,013) (27,099,283) (8,383,394) (14,431,829)

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 397,647,419 139,805,818 395,150,400 139,798,826

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,838,427 2,822,214 1,286,285 2,021,388

เงินประกันสาธารณูปโภค (1,431,438) (3,929,043) (1,431,438) (3,929,043)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (33,615,229) 21,555,632 (31,567,024) 25,262,708

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 337,153,541 1,168,102,171 880,175,959 1,238,225,875

จ่ายภาษีเงินได้ (64,534,971) (83,722,715) (54,120,502) (41,253,600)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 272,618,570 1,084,379,456 826,055,457 1,196,972,275

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 2,712,532 5,223,264 2,428,967 4,833,871

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน	(เพิ่มขึ้น)		ลดลง 34,185,304 (1,697,480) 40,361,922 (1,697,480)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(เพิ่มขึ้น)		ลดลง - - 155,473,923 120,652,089

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มทุน - - (9,000,000) -

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (192,599) - (192,599)

ซื้ออุปกรณ์ (29,740,080) (26,273,681) (6,826,575) (20,474,064)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 827,103 3,716,224 593,458 1,233,981

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,785,371) (2,120,954) (916,188) (1,494,897)

สิทธิการเช่า (124,471,513) (136,446,362) (124,471,513) (136,446,362)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (119,272,025) (157,791,588) 57,643,994 (33,585,461)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (553,871,073) (594,654,633) (513,951,557) (590,397,722)

จ่ายเงินปันผล (39,197,600) (48,997,000) (39,197,600) (48,997,000)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	
(ลดลง)

	70,139,763	 	(1,198,873,166) 	60,320,593	 	(1,189,814,562)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		(ลดลง) 	-	 	-	 	(79,438,430) 	(91,441,457)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 	3,040,741,130	 	2,723,060,011	 	2,112,927,057	 	2,426,139,005	

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 	(2,241,518,749) 	(1,785,512,136) 	(1,943,736,016) 	(1,602,142,434)

เงินสดรับจากออกหุ้นกู้ 	416,600,000	 	2,996,800,000	 	416,600,000	 	2,996,800,000	

ช�าระคืนหุ้นกู้ 	(1,031,215,000) 	(3,000,000,000) 	(1,031,215,000) 	(3,000,000,000)

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 	(2,228,810) 	(18,504,688) 	(2,228,810) 	(18,504,688)

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	(18,595,427) 	(29,662,338) 	(17,478,571) 	(25,871,206)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (359,145,766) (956,343,950) (1,037,398,334) (1,144,230,064)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (205,799,221) (29,756,082) (153,698,883) 19,156,750

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 291,717,334 321,473,416 214,665,087 195,508,337

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 85,918,113 291,717,334 60,966,204 214,665,087

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาตามสัญญา	
เช่าทางการเงิน

75,627,600 - 75,627,600 -

ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 15,833,185 2,863,844 12,280,585 2,863,460

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน - 649,490 - 649,490

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

19,173,605 43,146,609 16,253,948 38,298,766

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่า	ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า 20,733,445 63,111,500 20,733,445 63,111,500

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนา

276,231,927 248,993,956 252,152,290 253,783,302

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างท�าของสิทธิการเช่า 23,059,131 41,954,401 23,059,131 41,954,401

โอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนา

- 52,145,603 - 52,145,603

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

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปโครงการอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา

- 1,616,662 - 1,616,662

โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาไป	ที่ดิน	อาคาร
และอุปกรณ์

93,403,668 - 93,403,668 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป

บรษิทั	อารยีา	พรอพเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	“บรษัิท”		เป็นนติิบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย		และมีทีอ่ยู่จดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี	999	ถนนประดษิฐ์
มนูธรรม	แขวงสะพานสอง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร	

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อเดือนเมษายน	2547

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี	ได้แก่	กลุ่มเลาหพูนรังษี	(ถือหุ้นร้อยละ	55.03)	และกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์	(ถือหุ้นร้อยละ	10.77)	

กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	รายละเอียดของบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุข้อ	5	และ	12

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวมและการด�าเนินงาน 

2.1	 งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	 อารียา	พรอพเพอร์ต้ี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อยท่ีบริษัท	 อารียา		
พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ
ประเทศที่

กิจการจัดตั้ง
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

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	

บริการหลังการขาย	ด้านอสังหาริมทรัพย์
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารนิติบุคคล
อาคารชุด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ร้านอาหาร	

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.97

2.2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	(รวมกันเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”)	

	 บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท	 การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน	
ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกจิการน้ันและมีความสามารถในการใช้อ�านาจเหนือกิจการน้ันท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนของ	
กลุ่มบริษัท	

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2.3	 สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจ�านวนประมาณร้อยละ	ดังนี้	

อัตราร้อยละของยอดสินทรัพย์ของ
บริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราร้อยละของยอดรายได้ของ
บริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ใน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560
บริษัทย่อย
บริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จ�ากัด 0.11 0.09 0.05 0.01
บริษัท	วัน	อัพ	จ�ากัด 3.14 3.34 0.21 0.09
บริษัท	อารียา	แมนเนจเม้นต์	จ�ากัด 9.46 9.90 9.39 9.15
บริษัท	คูลสเปซ	จ�ากัด 5.67 1.48 0.30 0.69
บริษัท	ไวต์ลิฟวิง	จ�ากัด 5.88 5.99 9.43 5.62
บริษัท	ชิลล์สเปซ	จ�ากัด 3.73 2.91 1.38 3.59
บริษัท	อารียา	ฮอสพิทอลลิตี้	จ�ากัด	 0.16 0.01 (0.05) -

2.4	 ยอดค้างระหว่างกลุ่มบริษัท	รายการระหว่างกันท่ีเป็นสาระส�าคัญ	ยอดเงินลงทุนของ	บริษัทและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย	ณ	วันส้ินปีได	้
ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.5	 บริษัทจัดท�างบการเงินรวมโดยรวมบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดในงบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีได้มา	 (วันท่ีมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย)	
จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

2.6	 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกัน	ใช้นโยบายบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัท

2.7	 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	หมายถึง	ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยท่ีไม่ได้เป็นของบริษัท	 ซ่ึงได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ี	
เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

3. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินและน�าเสนองบการเงิน

3.1	 หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 โดยได้ถือปฏิบัติ	
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการแสดงรายการได้ท�าขึน้ตามแบบก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงนิส�าหรบับรษิทัมหาชน
จ�ากัด	ที่ก�าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยดังกล่าว

3.2	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 สภาวชิาชพีบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตีความมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561	ดังต่อไปนี้

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
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
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) เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
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	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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�าเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	6	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ

เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผู้ถือหุ้น
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
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	1	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะและ	
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4		
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5		
(ปรับปรุง	2560)

เรือ่ง	สิทธใินส่วนได้เสยีจากกองทุนการรือ้ถอน	การบรูณะและการปรบัปรงุ	
สภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	7		
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29		
(ปรับปรุง	 2560)	 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	12	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	13	
(ปรับปรุง	2560)	

เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	14	
(ปรับปรุง	2560)

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	15	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	17	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	18	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	20	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	21	
(ปรับปรุง	2560)

เรื่อง	เงินที่น�าส่งรัฐ

	 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ

3.3	 เกณฑ์การวัดมูลค่า	

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้	

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ	4.14

3.4	 สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน	

	 งบการเงนิน้ีจดัท�าและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนินงานของบรษัิท	ข้อมลูทางการเงนิท้ังหมดมกีารปัดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.5	 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ	

	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ	การประมาณและข้อสมมติ	
หลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

	 ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง	 	 การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดย	
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
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	 ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

	 ข้อมูลเก่ียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส�าคัญซึ่งมีความเส่ียงอย่างมีนัยส�าคัญท่ีเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุง
จ�านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน	ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้	

หมายเหตุข้อ	9 การวัดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

หมายเหตุข้อ	18 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้	ก�าไรทางภาษีในอนาคตที่จะน�าขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุข้อ	23 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	และ

หมายเหตุข้อ	25 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

	 การวัดมูลค่ายุติธรรม	

	 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมท้ังสินทรัพย์ทางการเงินและ	
ไม่ใช่ทางการเงิน

	 กลุ่มบริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม	 กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความ	
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส�าคัญ	รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ	3	 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านการเงิน	

	 กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	 และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ	หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม	 เช่น	 ราคาจากนายหน้า	หรือการต้ังราคา	กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ี
สามท่ีสนับสนุนข้อสรปุเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถงึการจดัระดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมว่าเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม	

	 ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

	 เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน	กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ี	
ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	ดังนี้	

	ข้อมูลระดับ	1	เป็นราคาเสนอซื้อขาย	(ไม่ต้องปรับปรุง)	ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
	ข้อมูลระดับ	 2	 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้โดยตรง	 (เช่น	 ราคาขาย)	หรือโดยอ้อม	 (เช่น	 ได้มาจากราคา)	 ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สิน	
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1

	ข้อมูลระดับ	3	เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้	(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

	 หากข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินถกูจดัประเภทล�าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกัน	การวดัมลูค่า
ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมของข้อมลูทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่สดุทีม่นียัส�าคญั
ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

	 กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น	

	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

	หมายเหตุข้อ	13	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	และ
	หมายเหตุข้อ	40		 เครื่องมือทางการเงิน

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกระยะเวลาที่รายงาน

4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย	ยอดเงินสด	ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก	 และเงินลงทุน	
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินใน	
งบกระแสเงินสด
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4.2	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้	และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า	ลูกหนี้จะ
ถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

4.3	 สินค้าคงเหลือ

	 วัสดุก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

	 ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนัก	ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนท่ีซือ้	หรอืต้นทุนอืน่เพือ่ให้สินค้าอยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบัน

	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นโดยประมาณในการขาย

4.4	 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

	 โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา	คอื	โครงการท่ีถอือสังหารมิทรพัย์ไว้ด้วยความต้ังใจในการพฒันาเพือ่การขายในการด�าเนนิ
ธุรกิจปกติ	 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 มูลค่าสุทธิ	
ที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย

	 ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย	 ต้นทุนของแต่ละโครงการ	 รวมต้นทุนจากการได้มา	 ค่าใช้จ่ายใน	
การพัฒนา	ต้นทุนการกู้ยืม	และ	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง		ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาส�าเร็จ

4.5	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน	

4.6	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 อสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน	ได้แก่	อสังหารมิทรพัย์ท่ีถอืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรอืจากมูลค่าท่ีเพิม่ขึน้หรอืท้ังสองอย่าง
ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม	การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ	
ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

	 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหารมิทรพัย์โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ์	มูลค่ายุติธรรม	ณ	วนัท่ีมีการจดัประเภท
ใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

4.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 การรับรู้และการวัดมูลค่า

	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	

	 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์	ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง	รวมถึงต้นทุน
ของวัสดุ	 แรงงานทางตรง	 และต้นทุนทางตรงอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน	
ได้ตามความประสงค์		ต้นทุนในการรือ้ถอน	การขนย้าย	การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรพัย์และต้นทุนการกู้ยมื	ส�าหรบัเครือ่งมือท่ีควบคมุโดย
ลิขสทิธิซ์อฟต์แวร์ซึง่ไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์น้ันให้ถอืว่าลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอปุกรณ์

	 ส่วนประกอบของรายการอาคาร	และอปุกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนัยส�าคญัแยก
ต่างหากจากกัน	
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	 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายท่ีดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์	คอืผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธท่ีิได้รบัจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	โดยรับรู้สุทธิในก�าไรหรือขาดทุน	

	 สินทรัพย์ที่เช่า

	 การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่าน้ัน	ๆ	 ให้จัดประเภทเป็นสัญญา
เช่าการเงิน	ส่วนท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	ค่าเช่าท่ี
ช�าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงนิ	และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา	เพ่ือท�าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส�าหรบั	
ยอดคงเหลือของหนี้สิน	ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	ถ้ามีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน	และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่าง	
น่าเชื่อถือ	 ชิ้นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี	 	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าเสื่อมราคา

	 ค่าเส่ือมราคาค�านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร	 และอุปกรณ์	 ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน	
การเปลี่ยนแทนอื่น	หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์	

	 ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทุน	ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและงานระบบ 10,	15	และ	20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 20 ปี

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3,	5	และ	10 ปี

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

	 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

	 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา	อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	 และมูลค่าคงเหลือ	ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบัญชี	 และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม

4.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด	แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม	

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต	โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุ
ได้ที่เกี่ยวข้องนั้น	ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 การตัดจ�าหน่าย

	 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

	 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 โดยเริ่มตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์
นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์	
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	 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

	 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	 	 	 	 	 5	และ	10	ปี

	 วิธีการตัดจ�าหน่าย	 ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์	 และ	 มูลค่าคงเหลือ	 จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม	
ความเหมาะสม	

4.9	 การด้อยค่า

	 ยอดสินทรพัย์ตามบัญชขีองกลุ่มบรษัิทได้รบัการทบทวน	ณ	ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้รือ่งการด้อยค่าหรอืไม่	ในกรณท่ีีมีข้อบ่งชีจ้ะท�าการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน	

	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด		เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่
จะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	หมายถึง	 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการจ�าหน่ายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	 ประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน	
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์	ส�าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น	จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

	 การกลับรายการด้อยค่า

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ	 เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง	และการเพิ่มขึ้นน้ัน
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	

	 ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงนิ	ท่ีเคยรบัรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน	ณ	ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ี	
เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ	หากมกีารเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมลูค่าที่คาดว่า	
จะได้รับคืน	 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลัง	
หักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย	เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.10	 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	

	 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าก่อสร้างอาคารส�านักงานบนที่ดินเช่าโดยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ�าหน่ายตามอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์	20	ปี

4.11	 สิทธิการเช่า

	 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

	 สิทธิการเช่า	ประกอบด้วย	ค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว	งานระหว่างก่อสร้าง	ดอกเบี้ยต้นทุนการกู้ยืม	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

4.12	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน

4.13	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.14	 ผลประโยชน์ของพนักงาน		

	 โครงการสมทบเงิน

	 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างาน
ให้กับกิจการ	
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	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ถูกค�านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน	ๆ	ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

	 การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้นั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต	โดยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้

	 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูก
รบัรูร้ายการในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนทนัที	กลุ่มบรษัิทก�าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหนีส้นิผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้สุทธิโดยใช้อตัราคดิลดท่ีใช้
วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์	ณ	ต้นปี	โดยค�านึงถงึการเปล่ียนแปลงใด	ๆ 	ในหนีสิ้นผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้สทุธิซึง่เป็นผล
มาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์	ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก�าไรหรือขาดทุน

	 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ	การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริการใน
อดีต	หรือ	ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที	กลุ่มบริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่ายช�าระ
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้	หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ	หากกลุ่มบริษัทมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ี
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

4.15	 การประมาณการค่าซ่อมแซมหลังการขาย

	 บริษัทประมาณการค่าซ่อมแซมหลังการขาย	 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังการขายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตและ/หรือ
ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับงานซ่อมแซมประเภทต่างๆ		

4.16	 ประมาณการหนี้สิน	

	 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็น	
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี	ซึง่สามารถประมาณจ�านวนของภาระผกูพนัได้อย่างน่าเชือ่ถอื	และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระผูกพันดังกล่าว		

4.17	 รายการทางบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท	 โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน	
ณ	วันที่เกิดรายการ

	 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันท่ีรายงาน	 แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตรา	
แลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	

	 สินทรพัย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงนิซึง่เกิดจากรายการบัญชท่ีีเป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่บันทกึตามเกณฑ์ราคาทุนเดมิ	แปลงค่าเป็นสกุลเงนิ
ที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า	ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในปีบัญชีนั้น

4.18	 รายได้

	 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น	ๆ	และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า	

	 การขายสินค้า

	 รายได้รบัรู้ในก�าไรหรอืขาดทุนเม่ือได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัส�าคญัไปให้กับผู้ซือ้แล้ว		และจะไม่รบัรู้
รายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยังมกีารควบคมุหรอืบรหิารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรอืมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส�าคญัในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ
จากการขายสินค้าน้ัน	 ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที	่
จะต้องรับคืนสินค้า	

125



	 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		

	 เม่ือสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์ส�าหรับการขายสินค้า	 หรือถ้าอ�านาจในการควบคุม	 ความเสี่ยง	 และผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของ	
ความเป็นเจ้าของของงานระหว่างก่อสร้างถกูโอนให้กับผู้ซือ้	ในคราวเดียว	เช่น	เม่ือก่อสร้างเสรจ็	หรอื	หลังการส่งมอบ	ในกรณน้ีีรายได้จะรบัรู้	
เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การขายสินค้าดังกล่าวข้างต้น

	 การลงทุน

	 รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร

	 รายได้ค่าเช่า

	 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 	 ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้น
เป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา	ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลา	
บัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น	

	 รายได้จากการขายอาหาร

	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งรับรู้รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว		

	 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง		

4.19	 ต้นทุนทางการเงิน

	 ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดยีวกันบนัทึกในก�าไรหรอืขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน้		ยกเว้นในกรณท่ีีมีการบันทึกเป็นต้น
ทุนส่วนหน่ึงของสินทรพัย์	อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา	ก่อสร้าง	หรอืการผลิตสินทรพัย์ดงักล่าวก่อนท่ีจะน�ามาใช้เอง
หรือเพื่อขาย		

4.20	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

	 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 ประโยชน์ท่ีได้รับตามสัญญาเช่า	
จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า	

	 ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า	 เม่ือได้รับการยืนยันการ	
ปรับค่าเช่า

	 การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

	 ณ	วันท่ีเริ่มต้นข้อตกลง	กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม	่	
โดยพจิารณาจากสินทรพัย์ทีม่ลัีกษณะเฉพาะเจาะจง	ถ้าการปฏบัิติตามข้อตกลงน้ันขึน้อยูกั่บการใช้สินทรพัย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง	และ	
ข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์	ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์	

	 ณ	วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่	กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า	และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้
มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก	หากกลุ่มบรษัิทสรปุว่าเป็นสัญญาเช่าการเงนิ	แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดงักล่าวได้อย่างน่าเชือ่ถอื	
ให้รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในจ�านวนท่ีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน	 หลังจากน้ันจ�านวนหน้ีสินจะลดลง
ตามจ�านวนที่จ่ายและต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

4.21	 ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบัุนและภาษีเงนิได้รอการตดับัญช	ีภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบัุนและภาษีเงนิได้	
รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ	 โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีท่ีต้องเสียภาษี		
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ	

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวน
ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้	ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
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	 การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ	
ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	

	 ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชวีดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศ
ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	

	 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	กลุ่มบริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น	 และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช�าระ	กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ	
ส�าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต	ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย	 รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี	 และจาก
ประสบการณ์ในอดตี	การประเมินนีอ้ยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ	และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต	ข้อมูลใหม่	ๆ 	อาจจะท�าให้กลุ่มบรษัิทเปลีย่นการตัดสินใจโดยขึน้อยูกั่บความเพยีงพอของภาษเีงนิได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่	การเปล่ียนแปลง
ในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชแีละหน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน�าสินทรพัย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดยีวกนัส�าหรบัหน่วยภาษีเดยีวกันหรอืหน่วยภาษต่ีางกัน	ส�าหรบัหน่วยภาษีต่างกนันัน้กจิการมีความต้ังใจจะจ่ายช�าระหน้ีสนิและสินทรพัย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน	

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอ
กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง	

4.22	 ก�าไรต่อหุ้น	

	 กลุ่มบริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ		ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของกลุ่มบริษัทด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี	

4.23	 รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท	 (ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน)	 จะ
แสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล	

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัท�างบการเงนิ	บุคคลหรอืกจิการเป็นบุคคลหรอืกิจการ	ท่ีเกีย่วข้องกันกบับรษัิท	หากบรษัิทมอี�านาจควบคมุหรอืควบคมุ
ร่วมกันท้ังทางตรงและทางอ้อมหรือ	 มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทาง	
กลับกัน	 โดยท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกัน	การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น	
กิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ	บริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย

127



	 ความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	คูลสเปซ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท	ชิลล์สเปซ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท	อารียา	แมนเนจเม้นต์	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท	วัน	อัพ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท	ไวต์ลิฟวิง	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จ�ากัด ไทย	 บริษัทย่อย

บริษัท	อารียา	ฮอสพิทอลลิตี้	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 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการของบรษัิท/กลุ่มบรษัิท

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน	 ส่ังการและ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ	 ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	
ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท	(ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับ
บริหารหรือไม่)

	 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ	5.45	-	6.05	ต่อปี

รายได้ค่าบริหารจัดการ	/	ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนทางการเงิน ร้อยละ	5.45	-	6.05	ต่อปี

ค่าเช่าที่ดิน อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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	 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560		สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

บริษัทย่อย

ดอกเบี้ยรับ - - 72,852 76,169

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 72,035 81,021

ค่าบริหารจัดการ - - 44,320 41,930

ต้นทุนทางการเงิน - - 2,944 4,312

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 3,034 - 3,034

ค่าเช่าที่ดิน 1,100 1,100 1,100 1,100

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น 79,536 64,643 40,391 31,253

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,742 1,320 723 188

รวม 81,278 65,963 41,114 31,441

	 ตลอดเวลาทีผ่่านมากรรมการของกลุม่กจิการหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัซื้ออสงัหาริมทรัพย์จากกลุม่บริษทั	การซื้อเหล่านีม้รีะยะเวลาและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกค้า

	 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

บริษัทย่อย - - 590,459 339,604

ดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(ซึ่งรวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)

บริษัทย่อย - - 224,929 152,077

ต้นทุนการกู้ยืม	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งรวมอยู่ใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา)

บริษัทย่อย - - 462 460

เงินมัดจ�าการเช่า

ผู้บริหารส�าคัญ 60,000 60,000 60,000 60,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

บริษัทย่อย - - 436,796 422,802

129



พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(ซึ่งรวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)

บริษัทย่อย - - 25,210 19,750

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

ผู้บริหารส�าคัญ 5,093 2,599 5,093 2,599

เงินประกันการก่อสร้าง	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 5,012 5,012

	

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท	ชิลล์สเปซ	จ�ากัด - - 300,543 180,043

บริษัท	วัน	อัพ	จ�ากัด - - 193,000 202,500

บริษัท	ไวต์ลิฟวิง	จ�ากัด - - 69,718 112,055

บริษัท	อารียา	แมนเนจเม้นต์	จ�ากัด - - 326,222 809,206

บริษัท	คูลสเปซ	จ�ากัด - - 242,847 -

บริษัท	อารียา	ฮอสพิทอลลิตี้	จ�ากัด - - 16,000 -

รวม - - 1,148,330 1,303,804

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นปี - - 1,303,804 1,424,456

บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 523,767 247,188

หัก	ลดลงระหว่างปี - - (679,241) (367,840)

ยอดคงเหลือปลายปี - - 1,148,330 1,303,804
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

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

บริษัท	คูลสเปซ	จ�ากัด - - - 50,988

บริษัท	ไวต์ลิฟวิง	จ�ากัด - - - 1,960

บริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จ�ากัด - - 2,800 -

รวม - - 2,800 82,238

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นปี - - 82,238 173,680

บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 208,807 94,704

หัก	ลดลงระหว่างปี - - (288,245) (186,146)

ยอดคงเหลือปลายปี - - 2,800 82,238

พันบาท

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีก�าหนดช�าระคืนเม่ือทวงถาม	 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อย	 ตกลงที่จะไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมภายใน		
12	เดือน	นับตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2561

เน่ืองจากข้อจ�ากัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	พ.ศ.	 2543	 ในระหว่างปี	 2546	ถึง	 2555	บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วน
ท่ีใช้เป็นทางเข้าโครงการซึ่งมียอดสะสม	ณ	วันท่ี	 31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	57.4	ล้านบาท	 (ณ	วันท่ี	 31	ธันวาคม	2560	 :	 57.4	ล้านบาท)		
ให้แก่กรรมการท่านหน่ึงและบริษัทย่อยหลายแห่ง	 โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพ่ือให้มีชื่อถือกรรมสิทธ์ิแทนบริษัทตามสัญญาแต่งต้ังตัวแทน
เข้าท�านิติกรรมเพื่อถือท่ีดินแทนบริษัท	 ซึ่งข้อก�าหนดตามสัญญาดังกล่าว	 กรรมการและบริษัทย่อยไม่สามารถด�าเนินการใดๆ	 บนท่ีดิน	
ดังกล่าวได้	 ท้ังนี้กรรมการและบริษัทย่อยได้จดภาระจ�ายอมในท่ีดินดังกล่าวท้ังหมดให้แก่โครงการของบริษัทแล้วเพ่ือด�าเนินการ	
ด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา
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	 นอกจากนี้ในปี	2552	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร	ซึ่งมียอดสะสม	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	0.4	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	:	0.4	ล้านบาท)	ให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง	โดยไม่มีผลตอบแทน
เพียงเพ่ือให้มีชือ่ถอืกรรมสิทธิแ์ทนบรษัิทย่อยดงักล่าว	ท้ังนีบ้รษัิทย่อยดังกล่าวได้จดภาระจ�ายอมในทีด่นิดงักล่าวท้ังหมดให้แก่โครงการของ
บริษัทย่อยอีกแห่งดังกล่าวแล้วเพื่อด�าเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก�าหนดเวลา

	 สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บรษัิทท�าสัญญาเช่าเพือ่เช่าท่ีดนิจากกรรมการของบรษิทัสองท่าน	เพ่ือน�ามาก่อสร้างอาคารส�าหรบัใช้เป็นส�านักงานใหญ่ของบรษัิท	สัญญา
เช่านี้มีระยะเวลา	10	ปี	ผู้ให้เช่าจะให้บริษัทเช่าที่ดินต่อไปอีก	10	ปี	โดยจะได้ตกลงค่าเช่ากันใหม่ในราคาตลาดหรือราคาที่เหมาะสมต่อไป	และ
หากบริษัทประสงค์ที่จะเช่าที่ดินต่อไปอีก	10	ปี	บริษัทต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน	6.06	ล้านบาท	(ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	2560	จ�านวน	7.2	ล้านบาท)	บริษัทได้จ่ายเงินประกันการเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นจ�านวนเงิน	60	ล้านบาท	 เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าทรัพย์ท่ีเช่าจะไม่ถูกบังคับจ�านองจากสถาบันการเงินท่ีผู้เช่าได้ขอสินเชื่อ	 เน่ืองจากผู้ให้เช่าได้ยอมน�าทรัพย์ท่ีเช่าเข้าจดทะเบียนจ�านอง	
เป็นหลักประกนัปฏบัิติตามสญัญาขอสินเช่ือเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารส�านกังานต่อสถาบันการเงนิ	เงนิประกันดงักล่าวจะจ่ายคืนแก่ผู้เช่า
เม่ือสัญญาเช่าทีด่นิส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2566	เม่ือครบก�าหนดอายกุารเช่าหรอืครบก�าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีจะได้มีการต่ออายกัุนออก	
ไปไม่ว่าก่ีคราวก็ตาม	หรือสัญญาได้เลิกกันโดยความผิดของผู้เช่า	 ผู้เช่าจะต้องจัดการทรัพย์ท่ีเช่าให้กลับคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนมี	
การเช่า	 และจะต้องรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างท้ังหมดที่สร้างบนทรัพย์ท่ีเช่า	หากครบก�าหนดระยะเวลาแล้ว	บริษัทไม่รื้อถอน	บริษัทตกลงให้
กรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นส่วนควบของท่ีดินและทรัพย์ท่ีเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ	 และ	
หากผู้ให้เช่าไม่ประสงค์รับส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวไว้	 ผู้เช่ายังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่าง	ๆ	 เช่น	ค่ารื้อถอนส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่า	
ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง	บริษัทรับรู้ค่าก่อสร้างดังกล่าวในบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

	 อื่น ๆ

1.	 บริษัทค�้าประกันหน้ีสินของบริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศบางแห่ง	 และบริษัทย่อยค�้าประกันหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมี	
ต่อธนาคารในประเทศ

2.	 บรษัิทได้ท�าข้อตกลงกบับรษัิทย่อยหลายแห่ง	เพือ่ให้บรกิารบรหิารจดัการ	Back	office	โดยมกี�าหนดระยะเวลาและอตัราค่าบรกิารตาม
ที่ระบุในสัญญา	

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

เงินสดในมือ 1,057 1,814 927 1,814

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 732 1,917 510 1,570

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 67,290 261,106 46,191 186,959

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 392 - 392 -

เช็คระหว่างทาง 16,447 26,880 12,946 24,322

รวม 85,918 291,717 60,966 214,665

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เป็นสกุลเงินบาท
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7. เงินลงทุนชั่วคราว

พันบาท

งบการเงินรวม	/	งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุน 80 84 80 83

เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนเพื่อค้าและเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน	

เงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เป็นสกุลเงินบาท

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 

พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 	 - 	 - 	 - -

บุคคลหรือกิจการอื่น	ๆ 10,247 11,621 9,471 10,837

รวม 10,247 11,621 9,471 10,837

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,515) (5,524) (5,397) (5,405)

สุทธิ 4,732 6,097 4,074 5,432

ลูกหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 815,388 491,681

บุคคลหรือกิจการอื่น	ๆ 58,543 95,116 48,778 84,423

รวม 58,543 95,116 864,166 576,104

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,860) (6,949) (6,078) (5,968)

สุทธิ 51,683 88,167 858,088 570,136

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 56,415 94,264 862,162 575,568

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้	

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้นปี (12,473) (10,307) (11,373) (9,324)

บวก	ตั้งเพิ่มระหว่างปี (347) (2,310) (224) (2,193)

หัก	โอนกลับระหว่างปี 445 41 122 41

ตัดหนี้สูญในระหว่างปี - 103 - 103

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายปี (12,375) (12,473) (11,475) (11,373)
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เกินก�าหนดช�าระ:

มากกว่า	12	เดือน - - - -

- - - -

บุคคลหรือกิจการอื่น	ๆ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 596 466 369 390

เกินก�าหนดช�าระ:

น้อยกว่า	3	เดือน 802 613 664 458

3	-	6	เดือน 643 598 618 557

6	-	12	เดือน 134 196 76 144

มากกว่า	12	เดือน 8,072 9,748 7,744 9,288

10,247 11,621 9,471 10,837

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,515) (5,524) (5,397) (5,405)

ลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ 4,732 6,097 4,074 5,432

ลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ 51,683 88,167 858,088 570,136

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 56,415 94,264 862,162 575,568

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

หนี้สงสัยจะสูญ	 347 2,310 224 2,193

หนี้สูญ 407 103 88 103

ลูกหนี้ที่ค้างนานเกิน	12	เดือนมีเงินประกันและเงินมัดจ�า	บริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท	มีระยะเวลา	30	วัน
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9. โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 30,101,371 28,531,700 23,877,895 22,901,967

ที่ดินรอพัฒนาเพื่อขาย 5,321,916 3,672,053 3,925,407 2,732,974

บ้านตัวอย่าง 110,091 119,591 91,004 101,575

บ้านส�าเร็จรูปหรือห้องชุดพร้อมขาย 3,444,692 3,460,418 2,699,268 2,910,841

วัสดุก่อสร้าง 6,541 3,035 3,014 3,023

รวม 38,984,611 35,786,797 30,596,588 28,650,380

หัก	ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขาย (27,491,043) (25,055,376) (22,040,192) (20,085,043)

11,493,568 10,731,421 8,556,396 8,565,337

หัก	ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (1,988) (14,494) (1,767) (7,754)

สุทธิ 11,491,580 10,716,927 8,554,629 8,557,583

ในปี	 2561	กลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าเผ่ือการลดมูลค่าโครงการลดลงเป็นจ�านวนเงิน	 13	ล้านบาท	 และ	 6	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 เน่ืองจากมี	
การขายในระหว่างปี

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่ง		
ของต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี 276,232 248,994 252,152 253,784

อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม	(ร้อยละต่อปี) 1.00	-	6.25 1.00	-	6.90 1.00	-	6.25 1.00	-	6.90

ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

-	ต้นทุนขาย 2,487,288 3,307,805 1,994,888 2,732,981

-	การปรับมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (12,505) (6,188) (5,987) (6,409)

รวม 2,474,783 3,301,617 1,988,901 2,726,572

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทได้จดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่ออื่นจากสถาบันการเงิน
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 7,735 18,486 6,968 18,486

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 41,528 4,788 41,528 4,714

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 108,228 41,990 101,092 35,257

เงินมัดจ�า 5,136 6,289 4,123 5,469

เงินทดรองจ่าย 2,210 7,772 1,291 6,512

ภาษีซื้อและอื่น	ๆ 20,385 10,880 9,926 4,594

รวม 185,222 90,205 164,928 75,032

11. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 35,474 13,772 29,297 13,772

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า	12	เดือน 159,370 215,257 159,370 215,257

194,844 229,029 188,667 229,029

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 8,016,857 8,927,377 6,337,603 6,983,583

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 378,750 383,293 378,750 383,293

8,395,607 9,310,670 6,716,353 7,366,876

เงินฝากออมทรัพย์	 เงินฝากประจ�า	 ท่ีดิน	 และส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวได้ใช้เป็นหลักประกันส�าหรับวงเงินหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกเพื่อ	
ค�้าประกันกลุ่มบริษัทต่อหน่วยงานราชการ	ส�าหรับการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคภายในโครงการของกลุ่มบริษัทและเป็นหลักประกันหน้ีสิน	
ที่มีต่อสถาบันการเงิน
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ในไตรมาส	2	ปี	2561	บริษัท	อารียา	ฮอสพิทอลลิตี้	จ�ากัด	ได้เพิ่มทุนบริษัทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	90,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	
รวมจ�านวนเงิน	9	ล้านบาท	ท�าให้ทุนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วเพิ่มขึ้นจาก	1	ล้านบาท	เป็น	10	ล้านบาท	และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

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

ยอดเพิ่มขึ้นระหว่างปี - 193 - 193

โอนออกระหว่างปี (193) (7,697) (193) (7,697)

หัก	ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากการปรบัมูลค่ายุติธรรม (2,340) (32,549) (4,350) (32,007)

ยอดคงเหลือปลายปี 451,650 454,183 412,040 416,583

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันท่ี	 31	ธันวาคม	2561	 และ	 2560	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจาก	
รายได้	(Income	Approach)	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยศูนย์สรรพสินค้า	พื้นที่ส�าหรับให้เช่าและงานระหว่างก่อสร้าง

ณ	วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2561	 และ	 2560	 ได้จดจ�านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนข้างต้นเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อ	
จากสถาบันการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม	:-	

ล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม	

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก	ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพท่ี	
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว	 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัท	ณ	วันท่ี	 31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	418.36	ล้านบาท		
และ	 378.75	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 และ	ณ	วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2560	จ�านวน	420.70	ล้านบาท	 และ	 383.10	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 ถูกจัด	
ล�าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม	อยู่ในระดับที่	3	จากเกณฑ์ข้อมูลที่น�ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม	

มูลค่ายุติธรรมระดับ	3	

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปส�าหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ	3

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31		
ธันวาคม	2561

ณ	วันที่	31		
ธันวาคม	2560

ณ	วันที่	31		
ธันวาคม	2561

ณ	วันที่	31		
ธันวาคม	2560

ยอดยกมา	ณ	วันที่	1	มกราคม	 420,700 453,249 383,100 415,107

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่รับรู้ (2,340) (32,549) (4,350) (32,007)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 418,360 420,700 378,750 383,100
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญ	

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่ม
บริษัทแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่

มีนัยส�าคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่
ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญและ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การคิดลดกระแสเงินสด	รูปแบบการประเมินมูลค่าพิจารณา
ถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากทรัพย์สิน	
โดยค�านึงถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าที่คาดไว้	 ระยะเวลา
ท่ีเลิกเช่า	 อัตราการครอบครอง	ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นส่ิงจูงใจ
ในการเช่า	 เช่น	 การยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 แก่ผู้เช่า	 กระแส
เงินสดสุทธิท่ีคาดไว้จะถูกคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดท่ีปรับ	
ค่าความเส่ียงแล้ว	 การประมาณอัตราคิดลดได้พิจารณา
ถึงคุณภาพของอาคารและสถานที่ตั้ง	และระยะเวลาการเช่า	

อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดที่
ประมาณการไว้	(ร้อยละ	5	ถึงร้อยละ	10)
อัตราการครอบครอง	(ร้อยละ	52	ถึง
ร้อยละ	95)
อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ยงแล้ว	
(ร้อยละ	7.97	และร้อยละ	9)
อัตราค่าเช่า	อยู่ในช่วงประมาณ	456	-	
1,145	บาท	ต่อตารางเมตรต่อเดือน

มูลค่ายติุธรรมทีป่ระมาณการไว้จะเพิม่ขึน้	
(ลดลง)	หาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดที่
ประมาณการไว้สูงขึ้น	(ลดลง)
อัตราการครอบครองเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	
อัตราคิดลดที่ปรับค่า	
ความเสี่ยงแล้วต�่าลง	(สูงขึ้น)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน (โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 75,975 - - 93,904 169,879

อาคารและงานระบบ 46,824 - - - 46,824

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,727 - - - 2,727

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 28,523 - - - 28,523

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 153,411 8,615 - 8,094 170,120

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 220,191 1,308 - 11,914 233,413

ยานพาหนะ 109,521 14,581 (5,193) - 118,909

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 568 21,069 - (20,508) 1,129

รวม 637,740 45,573 (5,193) 93,404 771,524

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและงานระบบ (14,451) (3,730) - - (18,181)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,410) (546) - - (1,956)

อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว (17,329) (1,426) - - (18,755)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน (95,162) (16,375) - - (111,537)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง (154,092) (35,870) - - (189,962)

ยานพาหนะ (81,054) (13,510) 5,193 - (89,371)

รวม (363,498) (71,457) 5,193 - (429,762)

สุทธิ 274,242 341,762
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งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560เพิ่มขึ้น 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
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 (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

	

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน (โอนออก)

ราคาทุน
ที่ดิน 75,975 - - 93,904 169,879
อาคารและงานระบบ 46,824ห - - - 46,824
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,727 - - - 2,727
อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว 28,523 - - - 28,523
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 143,397 2,656 - - 146,053
เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 167,635 856 - 3,439 171,930
ยานพาหนะ 87,865 11,028 (1,903) - 96,990
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 501 4,567 - (3,939) 1,129
รวม 553,447 19,107 (1,903) 93,404 664,055
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและงานระบบ (14,451) (3,730) - - (18,181)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,410) (546) - - (1,956)
อาคารคลับเฮ้าส์และอาคารชั่วคราว (17,329) (1,426) - - (18,755)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน (86,524) (15,194) - - (101,718)
เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง (112,908) (31,080) - - (143,988)
ยานพาหนะ (60,327) (12,671) 1,903 - (71,095)
รวม (292,949) (64,647) 1,903 - (355,693)
สุทธิ 260,498 308,362
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560เพิ่มขึ้น 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

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์	ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว	แต่ยังคงใช้งานอยู่จนถึง
วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวนเงิน	164.01	ล้านบาท	และ	128.14	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(เฉพาะบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	
2560	จ�านวนเงิน	119.49	ล้านบาท	และ	79.50	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

กลุ่มบรษัิทได้ท�าสัญญาเช่าการเงนิในการจดัหารถยนต์และอปุกรณ์	โดยสัญญาดงักล่าวจะทยอยส้ินสุดลงจนถงึปี	2564	ภายใต้เงือ่นไขของสัญญา
เช่าดังกล่าว	บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา	

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

บันทึกใน

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 19,173 43,146 16,254 38,299

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 52,284 54,556 48,393 41,552

รวม 71,457 97,702 64,647 79,851
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15.  ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 	
พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน	–	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 170,914 - - 170,914

หัก	ตัดจ�าหน่ายสะสม (34,595) (8,546) - (43,141)

สุทธิ 136,319 127,773

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปลี่ยนแปลง 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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	

			-	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,546 8,546

บริษัทได้จดจ�านองอาคารส�านักงานเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

16.  สิทธิการเช่า

	 รายการเปลี่ยนแปลงค่าสิทธิการเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดยกมาต้นปี 757,344 557,786

บวก	เพิ่มขึ้น 145,205 199,558

หัก	ลดลง - -

ยอดคงเหลือปลายปี 902,549 757,344
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พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าสิทธิการเช่า	ประกอบด้วย 494,900 441,003

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่า 407,649 316,341

งานระหว่างก่อสร้าง 902,549 757,344

สิทธิการเช่าเกิดจากบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่ากับกิจการอื่นเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่พักอาศัย	และโรงแรม	

17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 
พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน	–	โปรแกรมซอฟต์แวร์ 48,052 2,786 - 50,838

หัก	ตัดจ�าหน่ายสะสม (26,978) (5,185) - (32,163)

สุทธิ 21,074 18,675

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปลี่ยนแปลง 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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน	–	โปรแกรมซอฟต์แวร์ 46,492 916 - 47,408

หัก	ตัดจ�าหน่ายสะสม (26,070) (4,932) - (31,002)

สุทธิ 20,422 16,406

	

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการเปลี่ยนแปลง 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
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18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

18.1	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้	

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 63,315 47,917 18,672 20,849

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (13,421) (10,672) (12,581) (10,072)

สุทธิ 49,894 37,245 6,091 10,777

18.2	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,495 (20) - 2,475

ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง	
			การพัฒนา 2,899 (2,501) - 398

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์	เพื่อการลงทุน 8,040 468 - 8,508

ส�ารองโบนัส 4,334 (4,334) - -

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 1,218 (44) - 1,174

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,109 1,245 - 11,354

ยอดขาดทุนยกไป 17,887 21,002 - 38,889

ประมาณการค่าซ่อมแซม 935 (418) - 517

รวม 47,917 15,398 - 63,315

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (10,559) (2,758) - (13,317)

อื่น	ๆ (113) 9 - (104)

รวม (10,672) (2,749) - (13,421)

สุทธิ 37,245 12,649 - 49,894
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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
ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
	 การพัฒนา 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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (7,802) (2,757) - (10,559)
อื่น	ๆ (54) (59) - (113)

รวม (7,856) (2,816) - (10,672)

สุทธิ 15,699 15,874 5,672 37,245

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่  31

ธันวาคม 2561ในก�าไรขาดทุน
ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,275 20 - 2,295
ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย	์
	 ระหว่างการพัฒนา 1,551 (1,198) - 353
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์	เพื่อการลงทุน 8,768 871 - 9,639
	 ส�ารองโบนัส 2,084 (2,084) - -
	 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 1,218 (44) - 1,174
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,216 585 - 4,801
	 ประมาณการค่าซ่อมแซม 737 (327) - 410
	 รวม 20,849 (2,177) - 18,672

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (9,978) (2,500) - (12,478)
	 อื่น	ๆ (94) (9) - (103)
	 รวม (10,072) (2,509) - (12,581)

สุทธิ 10,777 (4,686) - 6,091
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560ในก�าไรขาดทุน
ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,863 (1,588) - 2,275
	 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา 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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 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

18.3	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้	เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

ยอดขาดทุนยกไป	 14,377 15,927 - -

	 ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี	2562	ถึง	2566	ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น	
กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมี
ก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว		

19. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	 31,042 28,810 21,363 21,363

เงินประกัน 18,479 26,191 18,015 25,650

อื่นๆ 518 564 514 470

รวม 50,039 55,565 39,892 47,483
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20. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

20.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

พันบาท

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR,	ดอกเบี้ยเงินฝากบวก
	 จ�านวนคงที่

MOR,	ดอกเบี้ยเงินฝาก
	 บวกจ�านวนคงที่

39,060 2,130 29,242 2,130

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR	ลบจ�านวนคงที่ MLR	ลบจ�านวนคงที่ 247,000 275,000 247,000 275,000

ตั๋วแลกเงิน อัตราผลตอบแทนของ
	 พันธบัตรรัฐบาลบวก	

ส่วนชดเชยความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลบวก	
ส่วนชดเชยความเสี่ยง

136,000 72,000 136,000 72,000

หัก	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (4,904) (2,113) (4,904) (2,113)

ตั๋วแลกเงิน	-	สุทธิ 131,096 69,887 131,096 69,887

รวม 417,156 347,017 407,338 347,017

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยกรรมการบางท่าน	และการจ�านองท่ีดินของโครงการของกลุ่มบริษัทและ	
บริษัท

ณ	วันท่ี	 31	ธันวาคม	2561	 และ	 2560	กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศ	 เป็นจ�านวนเงิน	 40	ล้านบาท	 และ		
30	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

20.2 เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น

	 รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมในระหว่างปีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

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	2561	 และ	2560	บริษัทมีเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นจ�านวน	111.49	ล้านบาท	 โดยมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

20.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

ส่วนที่หมุนเวียน

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,564,231 611,433 1,224,237 501,152

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 878,191 1,031,767 409,602 963,496

รวม 2,442,422 1,643,200 1,633,839 1,464,648
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	 รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

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

บวก	กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี 3,040,741 2,723,060 2,112,927 2,426,139

หัก	จ่ายช�าระคืนในระหว่างปี (2,241,519) (1,785,512) (1,943,736) (1,602,143)

ยอดคงเหลือปลายปี 2,442,422 1,643,200 1,633,839 1,464,648

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	รายละเอียดสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	แสดงได้ดังนี้

ล้านบาท

สัญญา
ยอดคงเหลือ

การช�าระคืนเงินต้นณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2560

บริษัท
กลุ่มที่	1 777 954 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน	 และช�าระคืนเงินต้น

ทั้งหมดภายปี	2564
กลุ่มที่	2 621 238 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน	 และช�าระคืนเงินต้น

ทั้งหมดภายปี	2565
กลุ่มที่	3 117 173 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน	 และช�าระคืนเงินต้น

ทั้งหมดภายปี	2565
กลุ่มที่	4 119 99 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน	 และช�าระคืนเงินต้น

ทั้งหมดภายปี	2564
บริษัทย่อย

กลุ่มที่	1 92 42 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการโอน	และช�าระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายปี	2566

กลุ่มที่	2 182 137 ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการโอน	และช�าระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายปี	2565

กลุ่มที่	3 534 - ช�าระคืนในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการโอน	และช�าระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายปี	2565

	 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิของกลุ่มบรษัิทคดิดอกเบ้ียในอตัรา	MLR	ลบจ�านวนคงท่ี	และสัญญาเงนิกู้ก�าหนดให้มีการช�าระคนืเป็น
สัดส่วนเมื่อกลุ่มบริษัทได้ขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิให้กับลูกค้า	และต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี	2566

	 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น	 กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดบางประการ	 เช่น	การด�ารงอัตราส่วนทาง	
การเงินเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ	แต่ละโครงการ	อาคารส�านักงาน	และบางส่วน
ค�้าประกันโดยบริษัทย่อย	กรรมการของบริษัทบางท่าน	และการจดจ�านองที่ดินของกรรมการบริษัทบางท่าน

	 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2561	กลุม่บรษิทัและบรษัิทมีวงเงนิกู้ยืมตามสัญญาเงนิกู้ท่ียังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน	3,528.80	ล้านบาท	และ	2,182.83	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จ�านวนเงิน	4,094.66	ล้านบาท	และจ�านวนเงิน	3,131.69	ล้านบาท	ตามล�าดับ)
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20.5 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม 

2561 2560

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 93,053 (2,772) 90,281 18,779 (1,808) 16,971

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 24,647 (1,458) 23,189 25,074 (1,441) 23,633

รวม 117,700 (4,230) 113,470 43,853 (3,249) 40,604

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 92,197 (2,652) 89,545 17,735 (1,808) 15,968

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 21,394 (1,178) 20,216 24,801 (1,441) 23,363

รวม 113,591 (3,830) 109,761 42,536 (3,249) 39,331

กลุ่มบรษัิทได้ท�าสัญญาเช่าการเงนิเพือ่เช่ารถยนต์และอุปกรณ์	ซึง่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน	อายุ
ของสัญญามีระยะเวลา	1	-	5	ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เป็นสกุลเงินบาท

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม2561
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม2560
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม2561
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม2560

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 462,006 442,552

บุคคลหรือกิจการอื่น	ๆ 401,156 318,248 328,557 256,216

รวม 401,156 318,248 790,563 698,768

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เป็นสกุลเงินบาท
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2560

ภาษีขายตั้งพัก 55,546 47,258 13,968 9,786

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย 10,008 8,938 7,571 7,068

เงินรับล่วงหน้า 557 557 557 557

อื่น	ๆ 4,937 5,248 4,154 4,141

รวม 71,048 62,001 26,250 21,552

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23.1	 รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	แสดงดังต่อไปนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2560

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานต้นปี 50,546 20,090 21,081 6,706

ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน 6,223 2,093 2,921 501

ต้นทุนบริการในอดีต - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง - - - -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 28,363 - 13,874

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี 56,769 50,546 24,002 21,081

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญพนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	 2541	 ในการให้ผลประโยชน	์
เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ได้แก่	ความเสี่ยงของช่วงชีวิต	ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย	และความเสี่ยงจากตลาด	(เงินลงทุน)

23.2	 รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561และ	2560	มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2560 2561 2560
รับรู้ในก�าไรขาดทุน
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 993 344 430 126
ค่าใช้จ่ายในการขาย 395 14 228 4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,835 1,735 2,263 371
รวม 6,223 2,093 2,921 501
รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั - 28,363 13,874
รวม - 28,363 - 13,874

รวม 6,223 30,456 2,921 14,375
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ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	
เกิดขึ้นจาก

พันบาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 18,015 9,979

สมมติฐานประชากร 1,440 1,091

สมมติฐานทางการเงิน 8,908 2,804

รวม 28,363 13,874

23.3	 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รายงาน	(แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)	ได้แก่

ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด 2.39	-	3.12 2.39	-	3.12 3.11 3.11

อัตราเงินเฟ้อ 2.75 2.75 2.75 2.75

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 4.00	-	8.00 4.00	-	8.00 8.00 8.00

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

อัตรามรณะ ตารางมรณะ	
ไทยสามัญ		
ปี	2560

ตารางมรณะ	
ไทยสามัญ		
ปี	2560

ตารางมรณะ	
ไทยสามัญ		
ปี	2560

ตารางมรณะ	
ไทยสามัญ		
ปี	2560

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะและอัตราการทุพพลภาพในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปอยู่	ณ	ขณะนั้น

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาถัวเฉล่ียของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้เป็น	 8	 -	 20	 ปี	 (งบการเงินเฉพาะ	
กิจการ	:	15	ปี)	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายในหนึ่งปีข้างหน้าเป็นจ�านวนเงิน	5.20	ล้านบาท	
(งบการเงินเฉพาะกิจการ	:	จ�านวน	0.20	ล้านบาท)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล		
ณ	วันที่รายงาน	โดยถือว่าข้อสมมติอื่น	ๆ	คงที่	จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

อัตราคิดลด	(เปลี่ยนแปลงร้อยละ	0.5) (2,289) 2,482 (1,372) 1,490

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	(เปลี่ยนแปลงร้อยละ	1.0) 5,360 (4,653) 3,149 (2,724)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	(เปลี่ยนแปลงร้อยละ	20) (6,147) 8,099 (4,166) 5,468
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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

แม้ว่าการวเิคราะห์น้ีไม่ได้ค�านึงการกระจายตัวแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว	แต่ได้แสดงประมาณการความ
อ่อนไหวของข้อสมมติต่าง	ๆ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เม่ือวันท่ี	 13	ธันวาคม	2561	สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 โดยก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง	ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	20	ปีขึ้นไปให้มี
สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	400	วันสุดท้าย	จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ	300	วัน	โดยหากกฎหมายดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้	กลุ่มบริษัทจะรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ	12.25	ล้านบาท	และท�าให้ก�าไรลดลงประมาณ	9.80	ล้านบาท

24. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว

 รายการเปลี่ยนแปลงหนี้สินภายใต้สัญญาระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ยอดยกมาต้นปี 66,622 3,511

บวก	เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 20,734 63,111

หัก	จ่ายช�าระในระหว่างปี - -

ยอดคงเหลือปลายปี 87,356 66,622

หน้ีสินภายใต้สัญญาระยะยาวเป็นหน้ีสินเป็นค่าเช่าที่ต้องจ่ายช�าระตามสัญญารับท�าการปลูกสร้างและเช่าท่ีดินกับอาคารท่ีปลูกสร้างแล้ว	
ตามวธีิเส้นตรง	ต้ังแต่วนัท่ีบรษัิทมีสิทธใินการใช้สนิทรพัย์จนถงึ	ณ	วนัสิน้ปี	และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องในการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่พฒันาโครงการ
ในอนาคต	โดยรับรู้หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า	(ดูหมายเหตุข้อ	16)

25. ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินจากคดีความในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดยกมาต้นปี - 11,500

บวก	เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - -

หัก	โอนกลับระหว่างปี - (11,500)

ยอดคงเหลือปลายปี - -
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ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	2560	บริษัทได้บันทึกโอนกลับรายการประมาณการหน้ีสินจากคดีความเป็นจ�านวนเงิน	11.50	ล้านบาท	
เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดแล้ว	 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงินรวม	7.75	ล้านบาท	ซึ่งบริษัท
ได้บันทึกค่าชดใช้ความเสียหายจากคดีความดังกล่าวแล้วในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายบริหาร

26. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2560

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2561

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2560

เงินรับล่วงหน้าค่าส่วนกลาง 68,355 103,723 43,212 74,999

ประมาณการหนี้สินค่าบ�ารุงสาธารณูปโภค 21,583 17,918 17,946 16,583

เงินประกันรับ 9,083 8,399 8,266 7,588

รวม 99,021 130,040 69,424 99,170

27. ทุนเรือนหุ้น

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าหุ้น 2561 2560

ต่อหุ้น
(บาท)

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

28. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535	มาตรา	51	 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้	
บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง	(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

29. ส�ารองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง
อย่างน้อยร้อยละ	5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	 ของ	
ทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

ตามข้อตกลงแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	บรษัิทย่อยจะต้องจดัสรรเงนิจ�านวนร้อยละ	5	ของก�าไรทุกคราวท่ีมีการประกาศจ่ายเงนิปันผล
ไว้เป็นส�ารองตามกฎหมายจนกว่าส�ารองตามกฎหมายน้ีมีจ�านวนเท่ากับร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายจะน�าไปจ่ายเงนิปันผล
ไม่ได้
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30. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เมื่อวันท่ี	 27	 เมษายน	2561	 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตรา	
หุ้นละ	0.04	บาท	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	39	ล้านบาท	เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน	พฤษภาคม	2561	

ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เมื่อวันท่ี	 24	 เมษายน	2560	 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตรา	
หุ้นละ	0.05	บาท	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	49	ล้านบาท	เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม	2560	

31. ส่วนงานด�าเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทาน
อย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน		

กลุ่มบรษัิทด�าเนินธรุกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดยีว	คอื	การพัฒนาอสังหารมิทรพัย์	และด�าเนินธรุกิจในเขตภมิูศาสตร์
เดยีว	คอื	ประเทศไทย	บรษิทัประเมินผลการปฏบัิติงานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทุนจากการด�าเนนิงานซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน	ดังนั้น	รายได้	ก�าไรจากการด�าเนินงาน	และสินทรัพย์ที่
แสดงอยู่ในงบการเงิน	จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว	

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี	กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	10	ของรายได้ของกิจการ

32. รายได้อื่น

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 72,035 81,021

รายได้ค่าเช่าและบริการ 26,690 22,384 23,106 18,875

รายได้ค่าบริหารโครงการ 25,552 15,219 920 -

รายได้ค่าปรับงานล่าช้า 19,636 26,495 19,636 26,495

อื่น	ๆ 28,240 18,204 20,308 13,251

รวม 100,118 82,302 136,005 139,642

33. ค่าใช้จ่ายในการขาย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 290,728 339,821 269,862 300,198

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 71,789 73,751 23,467 27,502

อื่น	ๆ 204,019 137,312 172,302 118,411

รวม 566,536 550,884 465,631 446,111

155



34. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 242,935 225,268 124,101 109,647

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 65,430 57,487 61,870 52,793

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 43,045 50,676 36,175 47,672

ค่าบริหารจัดการ - - 44,320 41,930

ค่ารักษาความปลอดภัย 18,430 18,412 16,071 17,380

ค่าสาธารณูปโภค 20,218 22,065 17,384 19,224

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 20,145 12,722 14,255 5,509

ค่าซ่อมแซม 9,245 17,013 6,126 12,320

อื่น	ๆ 132,548 174,044 98,153 144,157

รวม 551,996 577,687 418,455 450,632

35. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

เงินเดือนและค่าแรง 250,787 226,450 110,978 97,176

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 15,502 13,543 7,451 6,581

อื่น	ๆ	 49,428 59,370 29,569 33,517

รวม 315,717 299,363 147,998 137,274

กลุ่มบริษัทได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน	
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ	3	ถึง	อัตราร้อยละ	15	ของเงินเดือนทุกเดือน	และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	3	ถึง	อัตรา	
ร้อยละ	7	ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการ
คลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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36. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 66,014 68,455 61,870 55,426

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 290,728 339,821 269,862 300,198

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 315,517 299,363 147,998 137,274

37. ต้นทุนทางการเงิน 

พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทย่อย 5 - - 5,460 7,871

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 521,492 535,062 488,741 535,831

รวมดอกเบี้ยจ่าย 521,492 535,062 494,201 543,702

ต้นทุนทางการเงินอื่น	 4,698 15,742 4,435 15,311

รวม 526,190 550,804 498,636 559,013

หัก	จ�านวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ		

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข		

-	โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 5,	9 (276,232) (248,994) (252,152) (253,784)

-	สิทธิการเช่า (23,059) (41,954) (23,059) (41,954)

รวม (299,291) (290,948) (275,211) (295,738)

สุทธิ 226,899 259,856 223,425 263,275
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38. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

38.1	 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	ประกอบด้วย	

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน	:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 48,090 60,799 40,857 52,667

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและ	
	 ที่กลับรายการ (12,649) (15,874) 4,686 2,609

	 รวม 35.441 44,925 45,543 55,276

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่แสดงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:

	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	ประกันภัย - 5,672 - 2,775

38.2	 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย	(รายได้)	และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไร	(ขาดทุน)	ทางบัญชีส�าหรับปี 66,227 142,619 193,835 234,536

อัตราภาษีที่ใช้	 20% 20% 20% 20%

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ค�านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 13,245 28,524 38,767 46,907

รายการกระทบยอด

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหัก	
ในการค�านวณก�าไรทางภาษี

	 -	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณ	
	 ก�าไรทางภาษี 13,111 11,166 7,460 10,658

ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือก�าไรที่ไม่ต้องน�ามาค�านวณ
ก�าไรทางภาษี

	 -	รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (44) (2,042) (44) (2,022)

	 -	ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (711) (872) (640) (267)

	 -	ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ	
	 การตัดบัญ 1,831 1,516 - -

	 -	รายได้สุทธิที่ถูกตัดรายการ 8,009 6,633 - -

รวมรายการกระทบยอด 22,196 16,401 6,776 8,369

	 รวมค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้	 35,441 44,925 45,543 55,276
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38.3	 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2561 2560

จ�านวนภาษี
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี
 (พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 66,227 142,619

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 13,245 20.00 28,524 20.00

รายการกระทบยอด 22,196 33.51 16,401 11.50

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 35,441 53.51 44,925 31.50

	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

จ�านวนภาษี
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี
 (พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 193,835 234,536
ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 38,767 20.00 46,907 20.00
รายการกระทบยอด 6,776 3.49 8,369 3.57
ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 45,543 23.49 55,276 23.57

39. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2561	 และ	2560	ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	
และจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วในระหว่างปี	โดยแสดงการค�านวณดังนี้	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ขั้นพื้นฐาน)	(พันบาท) 30,785 97,693 148,292 179,260

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

ก�าไรต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐาน)		(บาท/หุ้น) 0.03 0.10 0.15 0.18

40. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน			

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของ
คู่สัญญา	กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็นตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 	กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเส่ียงให้เป็น
ท่ียอมรับได้	 โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการความเส่ียง	ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการ	
การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
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การบริหารจัดการทุน	

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท	คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน	 เจ้าหน้ีและความเชื่อม่ันของตลาดและก่อให้เกิดการ
พัฒนาของธุรกิจในอนาคต	คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน	ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทน
จากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม	อีกทั้งยังก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ	

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย	หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท	กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ียดอกเบี้ยเกิดจากเงินกู้ยืม	กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน	 เพื่อใช้ในการจัดการความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ีย
จากเงินกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด	

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด

ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง	ๆ	ณ	วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ	ความเสี่ยงสูงสุดทางด้าน
สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้า
จ�านวนมาก	ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง	

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ	
ด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม	ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง	 หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้	 บริษัทและ	
บริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม	 แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

งบการเงินรวม	(พันบาท)
ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3 รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
-	หน่วยลงทุน - 84 - 84

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
-	หุ้นกู้ - 6,378,727 - 6,378,727

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
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งบการเงินเฉพาะกิจการ	(พันบาท)

ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3 รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว

-	หน่วยลงทุน - 84 - 84

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

-	หุ้นกู้ - 6,378,727 - 6,378,727

งบการเงินเฉพาะกิจการ	(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

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ	2	

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ค�านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่
ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า

เงินลงทุนชั่วคราว เทคนิคการเปรียบเทียบราคา	มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

หุ้นกู้ เทคนิคการเปรียบเทียบราคา	มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขายล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(The	Thai	
Bond	Market	Association)

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

41.  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2561
กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการ 
ที่ไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 347,017 70,139 - 417,156
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,643,200 799,222 - 2,442,422
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น 111,493 - - 111,493
หุ้นกู้ 6,976,065 (616,844) 8,916 6,368,137
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 40,604 (18,595) 91,461 113,470

	 รวม 9,118,379 233,922 100,377 9,452,678
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งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2560
กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการ 
ที่ไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,545,890 (1,198,873) - 347,017

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 705,652 937,548 - 1,643,200

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น 111,493 - - 111,493

หุ้นกู้ 6,989,496 (21,705) 8,274 6,976,065

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 66,753 (29,662) 3,513 40,604

	 รวม 9,419,284 (312,692) 11,787 9,118,379

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2561
กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการ 
ที่ไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 347,017 60,320 - 407,337

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 82,238 (79,438) - 2,800

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,464,648 169,191 - 1,633,839

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,700 - - 9,700

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น 111,493 - - 111,493

หุ้นกู้ 6,976,065 (616,844) 8,916 6,368,137

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 39,331 (17,479) 87,909 109,761

	 รวม 9,030,492 (484,250) 96,825 8,643,067

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2560
กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการ 
ที่ไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,536,831 (1,189,814) - 347,017

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 173,680 (91,442) - 82,238

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 640,652 823,996 - 1,464,648

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,700 - - 9,700

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น 111,493 - - 111,493

หุ้นกู้ 6,989,496 (21,705) 8,274 6,976,065

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 61,689 (25,871) 3,513 39,331

	 รวม 9,523,541 (504,836) 11,787 9,030,492

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจ�านวนเงินสดรับและเงินสดช�าระคืนในงบกระแสเงินสด
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42. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน	ดังนี้

42.1	 ณ	วันท่ี	 31	ธันวาคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเก่ียวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
เป็นจ�านวน	904.35	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	:	595.73	ล้านบาท)

42.2	 ในปี	2554	บรษัิทท�าสญัญาร่วมพฒันาพืน้ท่ีกับสมาคมแห่งหน่ึงโดยมอีายุสัญญาไม่น้อยกว่า	30	ปี	โดยบรษัิทจะต้องปฏบัิติตามเงือ่นไขและ
ข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว	

42.3	 ในเดือนมกราคม	 2559	 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา	 228.00	 ล้านบาท	 เพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน	114.00	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	:	114.00	ล้านบาท)

42.4	 ในเดือนเมษายน	 2560	 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินในราคา	 414.89	 ล้านบาท	 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย	์	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน	30.00	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	:	70.00	ล้านบาท)	
และมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนจ�านวน	218.32	ล้านบาท	ในเดือนมกราคมและเมษายน	2561

42.5	 ในเดือนเมษายน	 2561	 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินในราคา	 122.40	 ล้านบาท	 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย	์	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน	53.00	ล้านบาท

42.6	 ในเดือนสิงหาคม	 2561	 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินในราคา	 295.11	 ล้านบาท	 เพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย	์	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน	63.90	ล้านบาท

42.7	 ในเดือนธันวาคม	 2561	 บริษัทได้เข้าท�าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา	 175.82	 ล้านบาท	 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทได้ช�าระเงินมัดจ�าที่ดินเป็นจ�านวนเงิน	20.00ล้านบาท

42.8	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2561

ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2560

ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2561

ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2560

จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ภายในหนึ่งปี

45,083 28,668 42,695 28,668

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 125,927 115,001 123,539 115,001

หลังจากห้าปี 737,198 745,664 737,198 745,664

รวม 908,208 889,333 903,432 889,333

	 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดิน	เช่าพื้นที่ในอาคารและเช่าคอมพิวเตอร์	โดยมีระยะเวลา	2	-	30	ปี	ซึ่งจะสิ้นสุดในปี	2595

42.9	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนังสือค�้าประกันโดยธนาคารเป็นจ�านวนเงินรวม	 1,014.98	 ล้านบาท	 และ		
757.76	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จ�านวนเงิน	724.73	ล้านบาท	และ	594.06	ล้านบาท	ตามล�าดับ)	

43. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ	วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบริษัทอื่นและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องรวมส่ีคดี	จากการผิดสัญญา	
การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ	 โดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้องและอาจเรียกได้เป็นจ�านวนเงิน	75.76	ล้านบาท	ขณะน้ีคดีความอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาล	 โดยมีสองคดีที่ศาลช้ันต้นได้พิพากษาให้บริษัทช�าระเงินเป็นจ�านวนเงินรวม	15.03	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างอุทธรณ	์
ค�าพิพากษา

อย่างไรก็ตาม	ผู้บรหิารของบรษิทั	คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคญั	ดงัน้ัน	บรษิทัจงึไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสนิส�าหรบัผลเสยีหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
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44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 ให้ใช้	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	1 เรื่อง	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)เรื่อง	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2561)เรื่อง	การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	12(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2561)เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	15 เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2561) เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	1
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน	 การบูรณะและหนี้สิน	
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	 การบูรณะและการปรับปรุง	
สภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	7	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	12	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	14	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	 ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ
ปฏสัิมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี	ส�าหรบัมาตรฐานการบัญช	ีฉบบัที	่19	(ปรบัปรงุ	
2561)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	17	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	20	
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	21
	 (ปรับปรุง	2561)

เรื่อง	เงินที่น�าส่งรัฐ

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	32 เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	7 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	9 เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	16	 เรื่อง	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	19 เรื่อง	การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิทเชือ่ว่ามาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตีความมาตรฐานการบัญชแีละการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ
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45. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันท่ี	 18	 กุมภาพันธ์	 2562	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 1/2562	 มีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	 1/2562		
ในวันที่	19	มีนาคม	2562	เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	

46. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปี	 2560	 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน		
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรส�าหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา 11,474,271 (757,344) 10,716,927 9,314,927 (757,344) 8,557,583

สิทธิการเช่า 136,319 757,344 893,663 136,319 757,344 893,663

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,000,000 31,215 1,031,215 1,000,000 31,215 1,031,215

หุ้นกู้ 5,976,065 (31,215) 5,944,850 5,976,065 (31,215) 5,944,850

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 300,849 310,584 611,433 207,932 293,220 501,152

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,342,351 (310,584) 1,031,767 1,256,716 (293,220) 963,496

47. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2562
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งบการเงิน

1.	 รายงานการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

ปี ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ บริษัท

2559 นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ 4098 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

2560 นางสาววันนิสา งามบัวทอง 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

2561 นางสาววันนิสา งามบัวทอง 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

การตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไข ลงวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2560

การตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไข ลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2561

การตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิท และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไข ลงวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2562

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ

* การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ในปี 2559-2561 ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด *แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๗ 

มาตรา ๑๒๐ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนด จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
นั้นตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทนั้นก�าหนดให้บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีอย่างน้อย 3 รายทุกปีเพื่อเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี นอกจากนั้นแล้ว
ยังท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
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2.	 ตารางสรุปงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)
31 - ธ.ค. 

2561
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2560
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2559
ร้อยละ

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85.9 0.6 291.7 2.1 321.5 2.4

เงินลงทุนชั่วคราว 0.1  - 0.1  - 0.1  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 56.4 0.4 94.3 0.7 39.3 0.3

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 11,491.6 80.3 10,716.9 79.3 11,396.0 84.3

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 280.9 2.0 291.6 2.2 274.4 2.0

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 185.2 1.3 90.2 0.7 61.7 0.5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,100.1 84.6 11,484.8 85.0 12,093.0 89.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 194.8 1.4 229.0 1.7 227.3 1.7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 451.7 3.2 454.2 3.4 494.2 3.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 341.8 2.4 274.2 2.0 399.9 2.9

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า** 127.8 0.9 136.3 1.0 144.9 1.1

สิทธิการเช่า 902.5 6.3 757.3 5.6  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18.7 0.1 21.1 0.2 24.8 0.2

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 49.9 0.4 37.3 0.3 15.7 0.1

เงินประกันการเช่า 60.0 0.4 60.0 0.4 60.0 0.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 50.0 0.3 55.6 0.4 56.0 0.4

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 2,197.2 15.4 2,025.0 15.0 1,422.8 10.5

รวมสินทรัพย์ 14,297.3 100.0 13,509.8 100.0 13,515.8 100.0

**จัดประเภทรายการใหม่ จากรายการอาคารบนที่ดินเช่าเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า สามารถดูได้ที่ทรัพย์สินของบริษัท หัวข้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน หน้า 239
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(หน่วย : ล้านบาท)
31 - ธ.ค. 

2561
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2560
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2559
ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 417.2 2.9 347.0 2.6 1,545.9 11.4

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 401.2 2.8 318.3 2.4 268.2 1.9

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,564.2 10.9 611.4 4.5 491.9 3.6

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 111.5 0.8 111.5 0.8 111.5 0.8

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,031.2 14.2 1,031.2 7.6 3,000.0 22.2

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 90.3 0.6 17.0 0.1 29.3 0.2

เงินประกันการก่อสร้าง 165.9 1.2 177.9 1.3 209.5 1.6

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 627.2 4.4 229.6 1.7 89.6 0.7

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3.1 0.0 13.5 0.1 32.7 0.2

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 71.0 0.6 62.0 0.5 49.8 0.4

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,482.8 38.4 2,919.4 21.6 5,828.4 43.0

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 878.2 6.1 1,031.8 7.6 213.8 1.6

หุ้นกู้ 4,336.9 30.3 5,944.9 44.0 3,989.5 29.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 23.2 0.2 23.6 0.2 37.5 0.3

เงินประกันสาธารณูปโภค 1.0 0.0 2.5 0.0 6.4 0.1

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 56.8 0.4 50.5 0.4 20.1 0.2

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว 87.3 0.6 66.6 0.5

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ  - 0.0  - 0.0 11.5 0.1

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 99.0 0.7 130.0 1.0 94.1 0.7

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,482.4 38.3 7,249.9 53.7 4,372.9 32.5

รวมหนี้สิน 10,965.2 76.7 10,169.3 75.3 10,201.3 75.5

ทุนเรือนหุ้น

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 980.00 6.9 980.00 7.2 980.0 7.3

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 669.2 4.7 669.2 5.0 669.2 4.9

ก�าไรสะสม 

 จัดสรรแล้วส�ารองตามกฎหมาย 88.3 0.6 80.9 0.6 71.9 0.5

 ยังไม่ได้จัดสรร 1,594.6 11.1 1,610.4 11.9 1,593.4 11.8

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,332.1 23.3 3,340.5 24.7 3,314.5 24.5

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,297.3 100.0 13,509.8 100.0 13,515.8 100.0
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(หน่วย : ล้านบาท) 31 - ธ.ค. 
2561

ร้อยละ 31 - ธ.ค. 
2560

ร้อยละ 31 - ธ.ค. 
2559

ร้อยละ

รายการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,936.1 97.5 4,958.1 98.0 4,643.3 98.3

 รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน

  และขายวัสดุก่อสร้าง ***  -  -  -  - 3.9 0.1

 กลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความ  -  - 11.5 0.2 5.1 0.1

 รายได้อื่น 102.8 2.5 87.5 1.8 72.7 1.5

รวมรายได้ 4,038.9 100.0 5,057.1 100.0 4,725.0 100.0

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 2,474.8 61.3 3,301.6 65.3 3,056.2 64.7

 ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้าน

 และขายวัสดุก่อสร้าง ***  -  -  -  - 3.2 0.1

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 716.7 17.7 742.8 14.7 519.3 10.9

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 552.0 13.7 577.7 11.4 523.9 11.1

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรม

 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.3 0.1 32.5 0.7 44.4 0.9

 ต้นทุนทางการเงิน 226.9 5.6 259.9 5.1 236.8 5.0

รวมค่าใช้จ่าย 3,972.7 98.4 4,914.5 97.2 4,383.8 92.7

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 66.2 1.6 142.6 2.8 341.2 7.3

 ภาษีเงินได้  - 35.4  - 0.8  - 44.9  - 0.9  - 77.8  - 1.7

ก�าไรส�าหรับปี 30.8 0.8 97.7 1.9 263.4 5.6

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี – สุทธิจากภาษี  -  -  - 22.7  - 0.5  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 30.8 0.8 75.0 1.4 263.4 5.6

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03 0.10 0.27

*** ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป เพื่อความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง และ ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้าน
และขายวัสดุก่อสร้าง จะแสดงเป็นยอดสุทธิใน “ก�าไรจากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง” และจะถูกรวมไว้ในหัวข้อของ “รายได้อื่น”
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(หน่วย : ล้านบาท)
31 - ธ.ค.  

2561
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2560
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2559
ร้อยละ

รายการในงบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับงวด 30.8 11.3 97.7 9.0 263.3 127.3

รายการปรับปรุง

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 66.0 24.2 68.4 6.3 53.4 25.8

 ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ 8.9 3.3 8.3 0.8 6.1 2.9

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - 0.1  - 0.1 2.3 0.2 1.8 0.9
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ 
  อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  - 12.5  - 4.6  - 6.2  - 0.6 20.7 10.0

 กลับรายการประมาณหนี้สินคดีฟ้องร้อง  -  -  - 11.5  - 1.1  - 5.1  - 2.5

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายเครื่องใช้ส�านักงาน  - 0.8  - 0.3 7.3 0.7  - 1.7  - 0.8

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  - 1.2 0.1 0.3 0.2

 ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5 1.8 4.3 0.4  -  - 

 ก�าไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง  - 8.2  - 3.0  - 4.5  - 0.4  -  - 
 ประมาณการหนี้สินค่าบ�ารุงสาธารณูปโภคและ 
  ค่าซ่อมแซมโครงการ 6.8 2.5 22.6 2.1  -  - 
 ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่า 
  ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2.3 0.9 32.5 3.0 44.4 21.5

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6.2 2.3 2.1 0.2 1.9 0.9

 ภาษีเงินได้ 35.4 13.0 44.9 4.1 77.7 37.6

 ดอกเบี้ยรับ  - 2.7  - 1.0  - 5.2  - 0.5  - 5.3  - 2.6

 ต้นทุนทางการเงิน 226.9 83.2 259.9 24.0 236.8 114.5
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
	 		ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 364.0 133.5 524.1 48.3 694.5 335.7

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 33.2 12.2  - 57.3  - 5.3  - 6.1  - 2.9

 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  - 441.8  - 162.0 533.9 49.2  - 138.6  - 66.9

 เงินมัดจ�าที่ค่าที่ดิน 10.7 3.9  - 17.2  - 1.6  - 194.4  - 93.9

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  - 89.0  - 32.7  - 29.1  - 2.7 4.5 2.2

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.5 2.0 0.4 0.0  - 3.5  - 1.7

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 90.9 33.3 80.2 7.4  - 36.7  - 17.7

 เงินประกันการก่อสร้าง  - 3.8  - 1.4  - 27.1  - 2.5 1.1 0.5

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 397.6 145.9 139.8 12.9  - 76.3  - 36.9

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.8 1.8 2.8 0.3 0.7 0.3

 เงินประกันสาธารณูปโภค  - 1.4  - 0.5  - 4.0  - 0.3  - 5.6  - 2.7

 หนี้สินอื่น  - 33.6  - 12.3 21.5 2.0 18.6 8.8

 จ่ายภาษีเงินได้  - 64.5  - 23.7  - 83.7  - 7.7  - 51.3  - 24.8
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ ไปใน) 
	 		กิจกรรมด�าเนินงาน 272.6 100.0 1,084.3 100.0 206.9 100.0
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(หน่วย : ล้านบาท)
31 - ธ.ค.  

2561
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2560
ร้อยละ 31 - ธ.ค. 

2559
ร้อยละ

รายการในงบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 34.2  - 28.6  - 1.7 1.1  - 33.4 43.1

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  -  - 0.2 0.1  - 3.4 4.4

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - 29.7 24.9  - 26.3 16.7  - 57.5 74.2

จ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.8  - 0.7 3.7  - 2.4 14.0  - 18.1

ดอกเบี้ยรับ 2.7  - 2.3 5.2  - 3.3 5.3  - 6.8

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  - 2.8 2.3  - 2.1 1.3  - 2.4 3.2

สิทธิการเช่า  - 124.5 104.4  - 136.4 86.5

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 	-	119.3 100.0 	-	157.8 100.0 	-	77.4 100.0

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน  - 553.9 154.2  - 594.7 62.2  - 516.7 454.1

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  - 39.2 10.9  - 49.0 5.1  - 39.2 34.5
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 70.1  - 19.5  - 1,198.8 125.4  - 64.4 56.6

หุ้นกู้เพิ่มขึ้น 416.6  - 116.0 2,996.8  - 313.4 3,000.0  - 2,636.4

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,040.7  - 846.6 2,723.0  - 284.7 1,173.9  - 1,031.6

ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  - 2,241.5 624.1  - 1,785.5 186.7  - 2,093.2 1,839.5

ช�าระคืนหุ้นกู้  - 1,031.2 287.1  - 3,000.0 313.7  - 1,511.0 1,327.9

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  - 2.2 0.6  - 18.5 1.9  - 11.5 10.1

ช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  - 18.5 5.2  - 29.6 3.1  - 51.7 45.3
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ ไปใน) 
	 กิจกรรมจัดหาเงิน 	-	359.1 100.0 	-	956.3 100.0 	-	113.8 100.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  - 205.8  - 29.8 15.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 291.7 321.5 305.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 ณ วันสิ้นงวด 85.9 291.7 321.5
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อัตราส่วนทางการเงิน
ม.ค. - ธ.ค. 

2561
ม.ค. - ธ.ค. 

2560
ม.ค. - ธ.ค. 

2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.21 4.75 2.07

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.08 0.23 0.11

 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.07 0.22 0.04

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 52.24 74.25 124.95

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 6.99 4.92 2.92

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 0.22 0.29 0.27

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 1,693.59 1,264.17 1,331.84

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 6.84 11.17 11.19

 ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน 53.05 32.67 32.62

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร	(Profitability	Ratio)

 อัตราก�าไรขั้นต้น % 37.13 33.41 34.17

 อัตราก�าไรสุทธิ % 0.76 1.93 5.57

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.92 2.94 8.22

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 2.11 2.98 4.38

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 5.00 14.49 65.85

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.29 0.37 0.36

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.29 3.04 3.08

 อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.89 0.61 0.70

 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** เท่า 2.77/2.69 2.68/2.53 2.79/2.62

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 1.29 1.55 2.44

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย ( Cash Basis) เท่า 0.49 1.82 0.50

 อัตราการจ่ายเงินปันผล % 127.33 18.61 14.81

**อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) 2.77 เท่า ค�านวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิของ “หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด” ข้อ 6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 

**อัตราส่วนหน้ีสนิสทุธิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (Net Debt to Equity Ratio) 2.69 เท่า ค�านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อก�าหนดสิทธขิอง “หุ้นกูข้อง บรษิทั อารยีา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”, “หุ้นกู้ของ บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ”, “หุ้นกู้ของบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561(“หุ้นกู้ชดุท่ี 
1”) และ หุ้นกู้ชนิดทยอยช�าระคนืเงนิต้นของบรษิทั อารยีา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่3/2560 ชดุท่ี 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้ชดุท่ี 2”)”, “หุ้นกู้ของบรษัิท อารยีา 
พรอพเพอร์ต้ี จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 ชดุท่ี 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563(“หุ้นกู้ชดุท่ี 3”) และ หุ้นกู้ชนิดทยอยช�าระคนืเงนิต้นของบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 4 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ชุดที่ 4”)”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” , 
“หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”, ข้อ 6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน และ“หุ้น
กู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด” ข้อ 7.2 หน้าที่ที่ผู้ออก

หุ้นกู้ต้องปฏิบติั 7.2.12 เงือ่นไขทางการเงนิ ระบุให้หนีสิ้นสุทธทิีน่�ามาค�านวณต้องหักด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนชัว่คราว และเงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระค�า้ประกัน
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3.	 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนและได้น�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 
2547 นอกจากน้ีบริษัทได้จัดต้ังบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจท่ีแตกต่าง
กันในปีต่างๆดังนี้

• ในปี 2547 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด) 
โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อด�าเนินธุรกิจบริการ
หลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 

• ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท วัน อัพ จ�ากัด) โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพื่อด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ส�าหรับโครงการอารียาและลูกค้าภายนอก 

• ในปี 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท 
วัน อัพ จ�ากัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนเป็น
ร้อยละ 99.99 

• ในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการ
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย

 -  บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 

 -  บรษัิท คลูสเปซ จ�ากัด เพือ่ด�าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

• ในปี 2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วน
ในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

• ในปี 2553 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วน
ในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

• ในปี 2557 บรษัิทได้จดัตัง้บรษัิทย่อยเพิม่อกี 1 บรษัิท โดยมีสัดส่วนใน
การถือหุ้นร้อยละ 99.97 คือ บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด 
เพื่อด�าเนินการด้านธุรกิจค้าปลีก

• ในปี 2560 บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด โดยได้จดทะเบียนที่กรมพัฒนา
ธรุกจิการค้าและกระทรวงพาณชิย์แล้ว และเปล่ียนลักษณะธรุกจิเป็น
ร้านอาหาร จากเดิมที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก

• ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด ได้เพิ่ม
ทุนบรษัิทโดยออกหุ้นสามัญเพิม่ทนุจ�านวน 90,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
100 บาท รวมจ�านวนเงนิ 9 ล้านบาท ท�าให้ทุนหุ้นสามัญท่ีเรยีกช�าระ
แล้วเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท และได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจัดสรร
ท่ีดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมด 
ต่อมาในปี 2548 บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขาย ท้ังบ้านเด่ียวและ 
ทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั้น และในปี 2549 - 2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก 
อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 
ตกแต่งพร้อมอยู่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด 
นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชั้นใหม่ โดย
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้นแบบใหม่ชื่อ 
เดล่ี ซึ่งทาวน์เฮาส์ท้ัง 2 แบบได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และ
ส�าหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้น�ามาใช้ในการท�าบ้านเดี่ยวด้วย รวมถึง
ในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบใหม่ ชื่อ อารียา โคโม่ และ
ในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น แบบใหม่ชื่อ บริกก์

ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มด�าเนินธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์ แถวสุขุมวิท 77 ชื่อ
ว่า พิคคาเดลี่ แบงค็อก และในปี 2558 ได้เปิดอีกแห่ง ชื่อ ไลฟ์สไตล์คลับ 
(Life Style Club) อยู่ย่านเกษตร - นวมินทร์
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4.	 สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 
มมีตอินมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูท้กุประเภท ชนดิระบชุือ่ผูถ้ือหรอืไม่
ระบชุือ่ มีหรอืไม่มีหลักประกัน มหีรอืไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู ้หุ้นกูด้้อยสิทธหิรอื
ไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวนัที1่0 กันยายน 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 9/2557 มี
มติอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อารียา คอนวีเนียน สโตร์ จ�ากัด ซึ่งเป็น
บรษัิทย่อยในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อท�าธุรกิจ ค้าปลีก

ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 
มมีตอินมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูท้กุประเภท ชนดิระบชุือ่ผูถ้ือหรอืไม่
ระบชุือ่ มีหรอืไม่มีหลักประกัน มหีรอืไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู ้หุ้นกูด้้อยสิทธหิรอื
ไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�านวน 220,000,000 บาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 980,000,000 ล้านบาท เป็น 1,200,000,000 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 มีมติ
อนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนดิระบุช่ือผู้ถอืหรอืไม่ระบชุือ่ 
มีหรอืไม่มีหลักประกัน มีหรอืไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรอืไม่ด้อย
สิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุด
เดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 1,000 ล้านบาท 
(จ�านวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถอื 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหีลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้บริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด  

ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บรษิทัได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 646.8 ล้านบาท 
(จ�านวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2562 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 มีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชือ่ผู้ถอืหรอืไม่ระบชุือ่ 
มีหรอืไม่มีหลักประกัน.มีหรอืไม่มีผูแ้ทนผู้ถอืหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรอืไม่ด้อย
สิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุด
เดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวนัที ่31 มกราคม 2560 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 654.5 ล้านบาท 
(จ�านวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2563 

ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 1,500 ล้านบาท 
(จ�านวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้มีประกันชนิด
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บรษิทัได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 842.3 ล้านบาท 
(จ�านวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยคืน
เงินต้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
จ�านวน 4 ชดุ ชดุท่ี 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ชุดท่ี 2 ครบก�าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ชุดที่ 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และชุดที่ 4 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บรษัิท อารยีา ฮอสพิทอลลิต้ี จ�ากัด ได้เพิม่ทุนบรษิทั
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม
จ�านวนเงิน 9 ล้านบาท ท�าให้ทุนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1 
ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกูจ้�านวน 250 ล้านบาท 
(จ�านวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2564 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 166.6 
ล้านบาท (จ�านวน 166,600 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ
ชือ่ผู้ถอื ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ครบก�าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีโครงการท่ีเปิดด�าเนินการจ�านวน 62 โครงการ และมีอีก 2 โครงการท่ีเป็นคอมมูนิต้ีมอลล์ รวมท้ังส้ิน 
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 เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้านเดี่ยว

7 อารียา โคโม่ บางนา - วงแหวนฯ บางนา บ้านเดี่ยว

8 อารียา โคโม่ วงแหวนฯ - รามอินทรา หทัยราษฎร์ บ้านเดี่ยว

9 อารียา ดอนเมือง สรงประภา ดอนเมือง - สรงประภา บ้านเดี่ยว

10 อารียา โคโม่ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ บ้านเดี่ยว

11 อารียา โคโม่ วงแหวนฯ - ราชพฤกษ์ บางบัวทอง บ้านเดี่ยว

12 ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 77 บ้านเดี่ยว

13 อารียา บุษบา ลาดพร้าว - เสรีไทย เสรีไทย บ้านเดี่ยว

14 อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนา - วงแหวนฯ บางนา บ้านเดี่ยว

15 อารียา แอทโฮม เกษตร - นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

16 เดอะ คัลเลอร์ แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

17 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

18 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

19 เดอะ วิลเลจ บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์

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

21 เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

22 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

23 เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

24 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวนฯ - รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์

25 เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวนฯ - รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์

26 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์

27 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์

28 เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์

29 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวนฯ - ราชพฤกษ์ บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์

30 เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวนฯ - ราชพฤกษ์ บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์

31 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

32 เดอะ วิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

33 เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต - คลอง 4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

34 เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
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ล�าดับ โครงการ ที่ตั้ง ประเภทสินค้า

35 เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

36 เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

37 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์

38 อารียา บริกก์ บางนา กม.10 บางนา ทาวน์เฮาส์

39 อารียา บริกก์ บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮาส์

40 เดอะคัลเลอร์ส วงแหวนฯ - รามอินทรา 2 หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์

41 เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต - วงแหวนฯ รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

42 เดอะ วิลเลจ รังสิต - วงแหวนฯ รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

43 อารียา บริกก์ รังสิต – คลอง4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

44 อารียา บริกก์ รังสิต - วงแหวนฯ รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

45 เดอะ คัลเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

46 เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

47 เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา ก.ม.10 - 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

48 เดอะ วิลเลจ หทัยราษฎร์ - วงแหวนฯ วงแหวนฯ - รามอินทรา ทาวน์เฮ้าส์

49 เดอะ วิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์

50 เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวนฯ – ราชพฤกษ์ 2 บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์

51 อารียา บริกก์ รังสิต - วงแหวนฯ 2 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

52 เอ สเปซ อโศก – รัชดา อโศก - รัชดา คอนโดมิเนียม

53 เอ สเปซ เกษตร เกษตร - นวมินทร์ คอนโดมิเนียม

54 เอ สเปซ เพลย์ รัชดา - สุทธิสาร รัชดา - สุทธิสาร คอนโดมิเนียม

55 เอ สเปซ สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

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

57 เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม

58 เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

59 เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม

60 เอ สเปซ เมกา บางนา คอนโดมิเนียม

61 เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซอง สุขุมวิท คอนโดมิเนียม

62 เอ สเปซ เมกา 2 บางนา คอนโดมิเนียม

63 Pickadaily Bangkok สุขุมวิท 77 คอมมิวนิตี้ มอลล์

64 Life Style Club เกษตร - นวมินทร์ คอมมิวนิตี้ มอลล์
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5.	 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	

รายได้ของบรษิทัประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินและบ้านซึง่รบัรูเ้ม่ือได้รบัช�าระครบถ้วนตามสัญญาจะซือ้จะขายและได้โอนกรรมสิทธ์ิให้กับผูซ้ือ้แล้ว 
และรายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน ซึ่งรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายที่ดินและบ้าน 

ตารางยอดขายและรับรู้รายได้ส�าหรับปี	2561	-	2559	ของบริษัท	โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์

ประเภท

ขาย

2561 2560 2559

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

คอนโด 1,559 3,966 1,881 4,246 491 1,030

บ้านเดี่ยว 148 751 159 845 161 780

ทาว์นเฮ้าส์/บ้านแฝด 1,774 4,874 2,255 6,035 1,205 3,075

ที่ดิน 1 20 1 2  -  - 

ยอดรวม 3,482 9,611 4,296 11,128 1,857 4,885

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน  - 19%  - 14% 131% 128% 6% 10%

ประเภท

โอน

2561 2560 2559

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

คอนโด 315 980 637 1,569 636 1,330

บ้านเดี่ยว 76 416 155 783 139 686

ทาว์นเฮ้าส์/บ้านแฝด 925 2,520 1,034 2,604 1,032 2,627

ที่ดิน 1 20 1 2  -  - 

ยอดรวม 1,317 3,936 1,827 4,958 1,807 4,643

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน  - 28%  - 21% 1% 7%  - 4%  - 14%

Areeya178 Annual Report 

2018



คอนโดมิเนียม	

ส�าหรับปี 2561 ยอดขายคอนโดมิเนียมเท่ากับ 3,966 ล้านบาทโดยลดลง
จากปี 2560 จ�านวน 280 ล้านบาท เนือ่งจากในปี 2561 มีโครงการเปิดใหม่
ในระหว่างปีเพยีง 1 โครงการ คอื โครงการเอ สเปซ เมกา 2 ในขณะเดยีวกัน
โครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วก็ยังคงสร้างยอดขายได้อยู่

ยอดขายหลักมาจากโครงการ เอ สเปซ เมกา 2 และ เอ สเปซ เมกา ท่ีมี
ยอดขายในปีนี้จ�านวน 2,409 ล้านบาท โดยโครงการ เอ สเปซ เมกา 2 เป็น
โครงการใหม่ท่ีเปิดตัวในปี 2561 และ โครงการ เอ สเปซ เมกา เป็นโครงการ
ที่ด�าเนินงานต่อเนื่องมาจากปลายปีก่อน ในขณะที่โครงการเอ สเปซ ไอ.ดี. 
อโศก - รัชดา ที่ได้รับความนยิมอย่างมากในปีทีแ่ล้ว มยีอดขายลดลงจาก
ปีที่แล้ว โดยปีนี้มียอดขายอยู่ที่ 600 ล้านบาท นอกจากนั้นโครงการอื่นๆ 
ของบรษิทัยังสามารถสร้างยอดขายได้ โดยเฉพาะโครงการเฉลิมนิจ อาร์ต 
เดอ เม ซอง, เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์, เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี 
สุขุมวิท 77 ที่มียอดขายรวมกันในงวดนี้ 954 ล้านบาท

ส่วนยอดโอนของคอนโดมเินียมส�าหรบัปี 2561 เม่ือเปรยีบเทียบกับปี 2560 
น้ัน บรษัิทรบัรูร้ายได้จากคอนโดมีเนียมลดลงจากปีทีแ่ล้วจ�านวน 589 ล้าน
บาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการเดิมท่ีต่อเน่ืองมาจากปีท่ี
แล้วจ�านวน 3 โครงการหลัก ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก - รัชดา, เอ สเปซ 
มี สุขุมวิท 77 และ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ ที่มียอดรับรู้รายได้ในปี 2561 ที่ 
568 ล้านบาท, 277 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามล�าดับ นอกจากนั้น
เป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมโครงการอื่นๆ จ�านวน 33 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2560 ยอดขายคอนโดมิเนียมเท่ากับ 4,246 ล้านบาทโดยเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 3,216 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้
โครงการท่ีเปิดใหม่ในระหว่างปี และการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในต่าง
ประเทศ ในขณะเดียวกันโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากปีท่ีแล้วก็ยังคงสร้าง
ยอดขายได้อยู่

ยอดขายหลักมาจากโครงการ เอ สเปซ เมกา และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก - 
รัชดา ที่มียอดขายในปีนี้จ�านวน 2,808 ล้านบาท โดยโครงการ เอ สเปซ 
เมกา เป็นโครงการใหม่ที่เปิดตัวในปี 2560 ส่วนโครงการ เอ สเปซ ไอ.ดี. 
อโศก - รัชดา เป็นโครงการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในระหว่าง
ปียังมีโครงการที่เปิดตัวใหม่อีก 1 โครงการคือ เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม ซอง 
ซึง่สร้างยอดขาย 312 ล้านบาทในปีนี ้นอกจากนัน้โครงการอืน่ๆของบรษัิท
ก็ยังสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นในงวดนี้เช่นกัน โดยเฉพาะโครงการ เอ 
สเปซ มี รัตนาธิเบศร์, เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 ที่มี
ยอดขายรวมกันในงวดนี้กว่า 1,121 ล้านบาท ด้วยสาเหตุนี้ จึงท�าให้ยอด
ขายรวมของงวดนี้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนยอดโอนของคอนโดมิเนียมส�าหรับปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
2559 น้ัน บริษัทรับรู้รายได้จากคอนโดมีเนียมสูงขึ้นจากปีท่ีแล้วจ�านวน 
239 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการเดิมที่ต่อเนื่องมา
จากปีที่แล้วจ�านวน 3 โครงการหลัก ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก - รัชดา, 
เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี สุขมุวทิ 77 ท่ีมียอดรบัรูร้ายได้ในปี 2560 
ที่ 742 ล้านบาท, 250 ล้านบาท และ 339 ล้านบาท ตามล�าดับ ประกอบกับ
มีโครงการใหม่ทีเ่ริม่โอนในระหว่างปีคอื เอ สเปซ มี รตันาธเิบศร์ ซึง่รบัรูร้าย
ได้ในปีนี้จ�านวน 215 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นรายได้จากคอนโดมิเนียม
โครงการอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาท่ีจ�านวนหน่วยท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ จะพบว่ามี
จ�านวนหน่วยไม่แตกต่างไปจากปีท่ีแล้ว แต่บรษัิทสามารถท�ารายได้ได้สูงขึน้ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของราคาขายที่สูงขึ้นจากปีที่แล้ว

บ้านเดี่ยว	

ส�าหรบัปี 2561 ยอดขายบ้านเดีย่วลดลงจากปี 2560 จ�านวน 94 ล้านบาท 
เน่ืองมาจากบรษัิทเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ ในช่วงปลายปี 2561 จงึ
ท�าให้ยังไม่มียอดขายจากโครงการใหม่เข้ามาในงวด โดยยอดขายที่เข้ามา
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของโครงการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองมาจากปีก่อน เช่น 
อารยีา โคโม่ วงแหวนฯ - รามอนิทรา, อารยีา โคโม่ วงแหวนฯ - ราชพฤกษ์, 
เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ และ อารียา เมทโทร 
เกษตร ที่มียอดขายรวมเป็นจ�านวน 538 ล้านบาท

ส่วนของยอดโอนส�าหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 367 ล้าน
บาท เน่ืองมาจากเน่ืองมาจากบริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ ใน
ช่วงปลายปี 2561 จงึท�าให้ยงัไม่มียอดโอนมาจากโครงการใหม่ โดยยอดท่ี
เข้ามายังคงเป็นของโครงการท่ีสร้างเสรจ็และเริม่โอนกรรมสิทธิต้ั์งแต่ปีก่อน 
เช่น อารียา โคโม่ วงแหวนฯ - ราชพฤกษ์, เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์, เดอะคัลเลอร์ส ดอนเมือง สรงประภา เฟส 2 และอารี
ยา เมทโทร เกษตร ที่มียอดขายรวมเป็นจ�านวน 257 ล้านบาท

ส�าหรบัปี 2560 ยอดขายบ้านเดีย่วเพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 65 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากบริษัทได้เปิดโครงการใหม่ในปี 2560 “ดิ เอวา เรสซิเดนซ์” 
ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวบนท�าเลสุขุมวิท 77 โดยมีราคาขายเริ่มต้นที่ 30 
ล้านบาท การเปิดตัวโครงการนี้ ท�าให้บริษัทได้รับยอดขายเพิ่มขึ้นจ�านวน 
123 ล้านบาท นอกเหนือจากยอดขายจากโครงการใหม่ข้างต้น โครงการ
ที่ด�าเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน เช่น อารียา โคโม่ บางนา - วงแหวนฯ 
และ อารียา โคโม่ วงแหวนฯ - รามอินทรา ก็สามารถท�ายอดขายได้เพิ่ม
ขึ้นในปีน้ีด้วย ด้วยสาเหตุนี้ จึงท�าให้ยอดขายรวมของงวดน้ีสูงกว่างวด
เดียวกันของปีก่อน 

ส่วนของยอดโอนส�าหรับปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 97 ล้าน
บาท เป็นผลมาจากโครงการใหม่ในปี 2560 “ดิ เอวา เรสซิเดนซ์” ท่ีเริ่ม
โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 นี้ ท�าให้ยอดโอนเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท ประกอบ
กับโครงการท่ีสร้างเสรจ็และเริม่โอนกรรมสิทธ์ิในปลายปี 2559 เช่น อารยีา 
โคโม่ บางนา - วงแหวนฯ และ อารียา วงแหวนฯ - รามอินทรา ก็ยังคงโอน
กรรมสิทธิอ์ย่างต่อเน่ืองและเพิม่มากขึน้ในปี 2560 ท�าให้สามารถรบัรูร้ายได้ 
กว่า 480 ล้านบาทในปีนี้ ด้วยสาเหตุนี้ จึงท�าให้ยอดโอนของงวดนี้สูงกว่า
งวดเดียวกันของปีก่อน

ทาวน์เฮ้าส์	

เป็นสินค้าหลักของบริษัท โดยเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้น้อยถึงปาน
กลางค่อนข้างสูง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีโครงการอยูร่ะหว่างด�าเนินงาน 
ท้ังหมดรวม 37 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 16,271 ล้านบาท หรือ
จ�านวน 6,398 หน่วย ซึง่มีจ�านวนโครงการท่ีเริม่โอนกรรมสิทธ์ิแล้วจ�านวน 
36 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 16,249 ล้านบาท และรบัรูร้ายได้จากการ
โอนกรรมสิทธิ์ส�าหรับปี 2561 เท่ากับ 2,520 ล้านบาท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินงานทัง้หมดรวม 
25 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,828 ล้านบาท หรือจ�านวน 4,423 
หน่วย ซึ่งมีจ�านวนโครงการท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์แล้วจ�านวน 23 มูลค่า
โครงการรวม 11,773 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิ
ส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 2,604 ล้านบาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มโีครงการอยู่ระหว่างด�าเนินงานท้ังหมดรวม 30 
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 15,059 ล้านบาท หรอืจ�านวน 5,579 หน่วย 
ซ่ึงมีจ�านวนโครงการที่เริ่มโอนในปี 2559 จ�านวน 9 โครงการมูลค่าขาย
รวม 4,260 ล้านบาท และรบัรูร้ายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิส�าหรบัปี 2559 
เท่ากับ 2,627 ล้านบาท

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 
3,302 ล้านบาทเป็น 2,475 ล้านบาท คดิเป็น ต้นทุนขายลดลงจ�านวน 
827 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 โดยเป็นการลดลงในต้นทุนขายของ
บ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์จ�านวน 388 ล้านบาท และการลดลงของ
ต้นทุนขายของคอนโดมีเนียมจ�านวน 439 บาท ซึง่ต้นทนุขายท่ีลดลง 
น้ีเป็นสัดส่วนเดียวกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีลดลง
ในปีนี้ โดยอัตราก�าไรขั้นต้นของปี 2561และ 2560 เท่ากับร้อยละ 37 
และร้อยละ 33 ตามล�าดับ

 ต้นทุนขายอสังหารมิทรพัย์ส�าหรบัปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาก 
3,056 ล้านบาทเป็น 3,302 ล้านบาท คิดเป็น ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
จ�านวน 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 8% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในต้นทุน
ขายของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์จ�านวน 102 ล้านบาท และการเพิ่ม
ขึ้นในต้นทุนขายของคอนโดมีเนียมที่ 144 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนขายนี้
ปรับเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนเดียวกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ท่ีเพิ่มขึ้นปีนี้ โดยอัตราก�าไรขั้นต้นของปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 
ร้อยละ 33 และร้อยละ 34 ตามล�าดับ

 ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มีต้นทุนขายอสังหารมิทรพัย์
ลดลงจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 24 (ต้นทุนขายปี 2559 จ�านวน 
3,056 ล้านบาท, ปี 2558 จ�านวน 4,017 ล้านบาท) ซึ่งสาเหตุหลัก
จากการลดลงของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เกิดจากต้นทุนของ
การขายท่ีดินจ�านวน 862 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 อย่างไร
ก็ตาม ไม่มรีายการขายท่ีดนิเกิดขึน้ในปี 2559 น้ี ดงัน้ันเม่ือพจิารณา
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่เป็นของบ้านและคอนโดมี
เนียม จะพบว่าต้นทุนจากการขายบ้านและคอนโดมีเนียมลดลงจาก
ปีท่ีแล้วถึง 99 ล้านบาท เน่ืองมาจากบริษัทมีการบริหารต้นทุนท่ีดี
ขึน้ท�าให้มีการรบัรูต้้นทุนจากการขายบ้านลดลง 317 ล้านบาท ส่วน
ต้นทุนของโครงการคอนโดมิเนียมมีมูลค่าที่รับรู้ต้นทุนขายเพิ่มจาก
ปีก่อนประมาณ 218 ล้านบาท เน่ืองจากได้เริม่โอนกรรมสิทธิโ์ครงการ
ใหม่ในช่วงปลายปี 2558 และช่วงไตรมาส 2 ปี 2559เพิม่เติมจ�านวน 2 
โครงการ ได้แก่ เอ สเปซ มี สุขมุวิท 77 และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก - รชัดา

อัตราก�าไรขั้นต้น

 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นในส�าหรับปี 2561 และปี 2560 จ�านวน 1,460 
ล้านบาท และ 1,656 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 37 และ 33 
ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2561 มีสาเหตุ
มาจากบรษัิทมีการบรหิารต้นทุนขายท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท�าให้
สามารถเพิ่มอัตราก�าไรขั้นต้นได้มากกว่าปี 2560

 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นในส�าหรับปี 2560 และปี 2559 จ�านวน 1,656 
ล้านบาท และ 1,587 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 33 และ 34 
ตามล�าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญส�าหรับอัตรา
ก�าไรขัน้ต้นของท้ังสองปี โดยแนวโน้มในอนาคตบรษิทัจะมกีารบรหิาร
ต้นทุนขายให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ ท�าให้คาดว่าจะสามารถท�าอตัรา
ก�าไรขั้นต้นได้เพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต

ก�าไร	 (ขาดทุน)	 ท่ียังไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 2 ล้านบาท 
บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอสิระ โดยใช้เกณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได้ 
(Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคา
ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการเช่าพื้นท่ี อัตราการเพิ่มค่าเช่า 
อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทน นอกจากน้ันเป็นรายได้จากค่า
เช่าและค่าบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และราย
ได้ประเภทอื่นๆของบริษัท ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันท่ี 
28 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ�านวน 33 ล้านบาท 
บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอสิระ โดยใช้เกณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได้ 
(Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคา
ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการเช่าพื้นท่ี อัตราการเพิ่มค่าเช่า 
อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทน นอกจากน้ันเป็นรายได้จากค่า
เช่าและค่าบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และราย
ได้ประเภทอื่นๆของบริษัท ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันท่ี 
17 มกราคม 2561

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ�านวน 44 ล้านบาท 
บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอสิระ โดยใช้เกณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได้ 
(Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันท่ี 5 
มกราคม 2560 และ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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ค่าใช้จ่ายในการขาย

ประเภท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

2561 2560 2559

ล้านบาท ยอดโอน
% 

ต่อ ยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน
% 

ต่อยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน
% 

ต่อยอดโอน

ค่าใช้จ่ายในการขาย 716.7 3,936.1 18.2% 742.8 4,958.1 15.0% 519.3 4,643.3 11.2%

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน (26.1) 3.2% 223.5 3.8% (16.5) (1.6%)

ค่าใช้จ่ายในการขายหลักของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายทางการตลาด และ ค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายอื่น ๆ โดยค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจะแปรผันตาม
รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่ายอดโอนลดลง จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลงตาม
ไปด้วย นอกจากน้ียังลดลงจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของป้ายโฆษณา แต่ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการสร้าง
แบรนด์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อยอดขายและก�าไรของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ส�าหรับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทมียอดโอนเพิ่มมากขึ้น จึงท�าให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้น บริษัทมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าสื่อออนไลน์ และการจัด Event ต่างๆ และในปี 2560 บริษัทเริ่มขยายกลุ่มฐานลูกค้าไปยัง
ต่างประเทศ จงึท�าให้ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพิม่ขึน้จากปีท่ีแล้ว จากการบุกเบกิตลาดต่างประเทศของบรษัิทในครัง้น้ี ท�าให้บรษัิทได้รบัยอดขายจากต่างประเทศ
กว่า 1,049 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 10% ของยอดโอนปี 2560

ส�าหรับปี 2559 มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในส่วนของป้าย ค่าสื่อออนไลน์ และการจัด Event ต่างๆ ท�าให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

อย่างไรก็ดใีนปี 2559 รฐับาลได้ออกนโยบายลด ค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 1 เหลือเพียงอย่างละร้อยละ 0.01 ในเดอืนมกราคมถงึเมษายน 2559 
ดังนั้นจึงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมส�าหรับปี 2559 ลดลงแม้ว่าจะมียอดโอนเพิ่มขึ้นก็ตาม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	

ประเภท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2561 2560 2559

ล้านบาท ยอดโอน
% 

ต่อยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน
% 

ต่อยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน
% 

ต่อยอดโอน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 552.0 3,936.1 14.0% 577.7 4,958.1 11.7% 523.9 4,643.3 11.3%

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน (25.7) 2.3% 53.8 0.4% 87.9 0.9%

ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่าปี 2560 จ�านวน 25.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดูแลบ้านก่อน 
ส่งมอบและค่าใช้จ่ายในการดูแลโครงการ เนือ่งจากบรษัิทมุง่เน้นนโยบายในการควบคมุการก่อสร้าง รวมถงึการบรหิารสินค้าคงเหลือ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้

ส�าหรบัปี 2560 บรษัิทมีค่าใช้จ่ายในการบรหิารมากกว่าปี 2559 จ�านวน 53.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี ้ค่าใช้จ่ายดูแลบ้านก่อน
ส่งมอบ และค่าใช้จ่ายในการดูแลโครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจ�านวนยูนิตของบ้านที่สร้างเสร็จและจ�านวนโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงจาก 39 โครงการ
ในปี 2559 เป็น 56 โครงการในปี 2560 และเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าบริหารงาน เพื่อให้สามารถรองรับกับงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัว
ของธุรกิจ อย่างไรก็ดี สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารต่อยอดโอนระหว่างปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 
ในขณะที่ยอดโอนเพิ่มสูงขึ้นกว่า 315 ล้านบาท
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ต้นทุนทางการเงิน

ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 227 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2560 มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 260 ล้านบาท โดยต้นทุนทางการเงิน
ลดลง 33 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่ลดลงมาจากดอกเบ้ีย
ตั๋วแลกเงิน ที่มีการลงทุนเพิ่มในช่วงปลายปี 2561 จ�านวน 102 ล้านบาท 
ในขณะท่ีปี 2560 มีการลงทุนต๋ัวแลกเงนิในช่วงต้นปี จงึส่งผลให้ในภาพรวม
ดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงินเพิ่มขึ้น รวมถึงการลดลงของค่าธรรมเนียมธนาคาร 
และจ�านวนคงค้างของหุ้นกู้ที่ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 608 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 260 ล้านบาท ในขณะ
ที่ปี 2559 มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 237 ล้านบาท โดยต้นทุนทางการ
เงินเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจาก
ดอกเบี้ยหุน้กู้ และค่าธรรมเนยีมในการออกหุน้กู้ ในระหวา่งปี 2560 บริษทั
ได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน 2,997 ล้านบาท และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนด
จ�านวน 3,000 ล้านบาท

ส�าหรบัปี 2559 บรษิทัมต้ีนทนุทางการเงนิจ�านวน 237 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 
2558 มีจ�านวน 166 ล้านบาทเพิม่ขึน้ร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบีย้
หุ้นกู้เพ่ิมขึ้น ซึ่งเกิดจากในเดือน ตุลาคม 2558 มีการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 
1,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2559 มีการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 1,353.20 
ล้านบาท (ในเดือนเมษายน 2559 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดจ�านวน 
511 ล้านบาท ในเดือนเดียวกัน) และในเดือนตุลาคม 2559 มีการออกหุ้น
กู้เพิ่มขึ้น 647 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

ส�าหรับปี 2561บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ของรายได้รวม ในขณะที่ปี 2560 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 98 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2 โดยมีก�าไรสุทธิลดลง 67ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 68 โดยหลัก
เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ และค่าใช้
จ่ายในการสร้างแบรนด์ท่ีเพิม่ขึน้ โดยบรษิทัเลง็เห็นถงึผลระยะยาวต่อยอด
ขายและก�าไรของบรษัิททีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2 ของรายได้รวม ในขณะที่ปี 2559 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 263 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6 โดยมีก�าไรสุทธิลดลง 165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
63 โดยหลักเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโฆษณาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของค่าสื่อออนไลน์ และการจัด Event ต่างๆ นอกจากนั้น ในปี 
2560 บรษัิทมีการขยายกลุ่มฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ จงึท�าให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามการเพิ่มการลงทุนในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ของบริษัทในปีน้ี บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกค้า
อย่างละเอียด และเลือกใช้วิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น
ทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
โดยตรง รวมทั้งการเปิดตลาดในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาว
ต่อยอดขายและก�าไรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากน้ันในปี 2560 บรษัิทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณติศาสตร์จ�านวน 23 ล้านบาท ซึง่เกดิจากการเปล่ียนสมมติฐานในการ
ค�านวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยรายการนี้แสดงอยู่ในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีผลกระทบต่อก�าไรต่อหุ้นของบริษัท

ส�าหรับปี 2559 บริษัทมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
22 จาก 217 ล้านบาท ของปี 2558 ปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของก�าไร
สุทธิเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และ
สามารถบริหารต้นทุนให้มีต้นทุนลดลง

จากผลการด�าเนินงานท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือพจิารณาถงึอตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัท (Profitability Ratio) ส�าหรับ 
ปี 2561, 2560 และ 2559 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 37, 33 และ 
34 ตามล�าดับ และบริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.8, 2 และ 6  
ตามล�าดบั ในขณะเดยีวกัน บรษัิทมอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น เท่ากับร้อย
ละ 4, 3 และ 8 ส�าหรับปี 2561, 2560 และ 2561 ตามล�าดับ
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6)	 ฐานะการเงิน

6.1		สินทรัพย์	

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 14,297 13,510 13,516

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน (ล้านบาท) 787 (6) 655

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) 5.8 (0.0) 5.1

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา(ล้านบาท) 11,492 10,717 11,396

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน(ล้านบาท) 775 78 465

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 7.2 0.7 4.2

ส�าหรับปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากการซื้อที่ดินเพิ่มย่านบางนา และ
พัทยา อกีท้ังยงัมีการพฒันาโครงการแนวราบในโซนไทรน้อย บางนา และรงัสิตซึง่เป็นเฟสต่อเนือ่งเพิม่เติม รวมถงึพฒันาโครงการแนวสูงในโซนราชด�าริ 
บางนา และสุขุมวิท เพื่อรองรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต

ส�าหรับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากการลดลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน สุทธิกับรายการที่เพิ่มขึ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เงินมัดจ�าค่าที่ดิน และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

โดยการลดลงในท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน มีสาเหตุมาจากค่าเส่ือมราคาท่ีรบัรู้ในระหว่างปี และขาดทุนจากการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม จ�านวน 98 ล้านบาท และ 33 ล้านบาทตามล�าดับ ส่วนการเพิ่มขึ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและเงินมัดจ�าค่าที่ดิน 
มีสาเหตุมาจากการพัฒนาโครงการแนวราบในโซนบางนา ไทรน้อย และรังสิตเพิ่มเติม และพัฒนาโครงการแนวสูงในโซนราชด�าริ และรัตนาธิเบศร์ รวม
ถึงการซื้อที่ดินเพิ่มเติมย่านบางนา หทัยราษฎร์ รังสิต และบางละมุง ส่วนการเพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีสาเหตุมาจากค่าปรับงานก่อสร้าง
ล่าช้าจากผู้รับเหมาก่อสร้าง

ในปี 2559 โครงการอสังหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาเพิม่ขึน้จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนือ่งมาจากงานระหว่างพฒันาการเปิดโครงการใหม่ในปี 2558 หลาย
พื้นที่ คือ โซนกาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์(ไทรน้อย), วงแหวนฯ - รามอินทรา, วงแหวนฯ - ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง), รังสิต, ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิฯ 
และบางนาส่วนขยาย นอกจากนี้ยังมีการซื้อที่ดินรอการพัฒนาเพื่อพัฒนาคอนโดมิเนียม โซนสุขุมวิทเพิ่มเติม 
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•	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2559 เป็นดังนี้ 

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 364 524 695

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน  - 27 644  - 437

จ่ายภาษีเงินได้  - 64  - 84  - 51

รวมกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 273 1,084 207

กระแสเงินสดจากการลงทุน 	-	119 	-	158 	-	77

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 	-	360 	-	956  - 114

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ - ลดลง สุทธิ  - 206  - 30 16

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาต้นงวด 292 321 306

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 86 292 322

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการ
เงนิสดและเทียบเท่าเงนิสดลดลงจากวนัที ่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 
206 ล้านบาท เกิดจากผลสุทธิของกิจกรรมการใช้เงินทั้ง 3 กิจกรรม (1) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ�านวน 119 ล้านบาท (2) กระแสเงนิสด
ใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 360 ล้านบาท และ (3) กระแสเงนิสดได้มา
จากการด�าเนินงานจ�านวน 273 ล้านบาท

เม่ือเปรยีบเทียบกับปี 2560 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนท่ีลดลงน้ัน 
เป็นผลมาจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง และกระแสเงินสด
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
และระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ ส�าหรบักระแสเงนิสดได้มาจากการ
ด�าเนนิงานก่อนการเปล่ียนในสินทรพัย์และหนีสิ้นด�าเนินงานลดลง สาเหตุ
หลักมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลงจากปีที่แล้ว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจากวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 30 ล้านบาท เกิดจาก
ผลสุทธิของกิจกรรมการใช้เงินท้ัง 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจ�านวน 22 ล้านบาท (2) กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหา
เงินจ�านวน 956 ล้านบาท และ (3) กระแสเงินสดได้มาจากการด�าเนินงาน
จ�านวน 1,084 ล้านบาท

เม่ือเปรยีบเทียบกับปี 2559 กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนท่ีลดลงน้ัน 
เป็นผลมาจากบรษัิทลงทุนในสินทรพัย์ถาวรลดลงจากปีท่ีแล้ว ส่วนกระแส
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืม
ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิในระหว่างปี โดยเปล่ียนมาใช้วงเงนิกู้ยมืระยาว
แทน ส�าหรบักระแสเงนิสดได้มาจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงานท่ีลดลง สาเหตุหลักมาจากก�าไรจากการ
ด�าเนินงานที่ลดลงจากปีที่แล้ว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ�านวน 16 ล้านบาท เกิดจาก (1) การท่ีบรษัิทมีกระแส
เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน 207 ล้านบาท (ซึ่งเกิดจากการที่บริษัท
ลงทุนไปในโครงการอสังหารมิทรพัย์เพือ่การพัฒนา และโอนสินทรพัย์ดงั
กล่าวได้ในงวดบัญช)ี (2) กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 77 ล้านบาท 
เกิดจากการจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรเครื่องมือก่อสร้าง และยานพาหนะ (3) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 114 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากมีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน, จ่ายต้นทุน
ทางการเงนิและช�าระคนืเงนิจากการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมเป็นเงนิจ�านวน 4,132 
ล้านบาท ช�าระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน, 
ช�าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงนิและจ่ายเงนิปันผลรวมเป็นเงนิ 155 
(อย่างไรก็ดีบรษัิทได้ออกหุ้นกู้เพิม่และรบัเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ
เงินระหว่างงวดจ�านวน 4,174 ล้านบาท)
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•	เงินมัดจ�าที่ดิน

หน่วย: ล้านบาท
2561 2560 2559

เงินมัดจ�าที่ดิน (ล้านบาท) 281 292 274
เพิ่มขึ้น/ - ลดลงจากปีก่อน  - 11 18 194

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทมีเงนิมัดจ�าท่ีดนิลดลงจ�านวน 11 ล้านบาท 
เน่ืองมาจากในระหว่างงวดมีการรับโอนท่ีดินแปลงใหญ่ในโซนบางนาและ
บางละมุง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการวางเงินมัดจ�าเพิ่มเติมส�าหรับท่ีดิน
ใหม่ท่ีอยู่ในโซนบางนาส่วนต่อขยาย และบางละมุงเช่นกัน จึงส่งผลให้เงิน
มัดจ�าที่ดินลดลงเล็กน้อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินมัดจ�าที่ดินเพิ่มขึ้นจ�านวน 18 
ล้านบาท เน่ืองมาจากการวางเงินมัดจ�าส�าหรับท่ีดินใหม่ส�าหรับพื้นท่ีโซน
ไทรน้อย และโซนบางละมุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินมัดจ�าเพิ่มขึ้น 194 ล้านบาทจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องมาจากการมัดจ�าที่ดินใหม่ส�าหรับพื้นที่โซน
รังสิต, โซนไทรม้า, โซนบางนาส่วนเพิ่ม

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(ล้านบาท) 452 454 494
เพิ่มขึ้น/ - ลดลงจากปีก่อน 
(ล้านบาท)  - 2  - 40  - 41

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจาก
ปีก่อนเล็กน้อย เป็นจ�านวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 มีสาเหตุ
จากจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของก�าไรท่ีเคยรับรู้มาในปีก่อนของคอม
มิวนิตี้มอลล์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจากปี
ก่อนจ�านวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 มีสาเหตุจากจากการปรับ
มูลค่ายตุธิรรมของก�าไรท่ีเคยรบัรูม้าในปีก่อนของคอมมิวนิต้ีมอลล์จ�านวน 
32 ล้านบาท และมีการจัดประเภทรายการใหม่จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาอีกจ�านวน 
8 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของก�าไรท่ีเคย
รับรู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตี้มอลล์

ในงวดปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนชื่อ พิคาเดล่ี แบงค็อก และ 
ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life Style Club) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนข้างต้นเป็นศูนย์สรรพสินค้าโดยจัดแบ่งพื้นท่ีส�าหรับให้เช่า 
บรษิทัแสดงอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนด้วยมูลค่ายติุธรรมซึง่ประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
การเช่าพื้นที่ อัตราการเพิ่มค่าเช่า อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทน 

• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 342 274 400

เพิ่มขึ้น/ - ลดลงจากปีก่อน 68  - 126  - 11

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
เน่ืองจากการจัดประเภทรายการท่ีดินใหม่จากโครงการอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างการพัฒนามาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 93 ล้านบาท 
รวมถงึมีการลงทุนในสินทรพัย์ถาวรเพ่ิมมาขึน้ ท้ังในส่วนของยานพาหนะ 
และอุปกรณ์เครื่องครัวของร้านอาหาร แต่ในขณะเดียวกันก็ลดลงจาก 
ค่าเสื่อมราคาที่รับรู้ในระหว่างปี

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก 
ปีก่อนเนือ่งจากค่าเส่ือมราคาทีร่บัรู้ในปีจ�านวน 98 ล้านบาท รวมถงึการจดั
ประเภทรายการใหม่จากท่ีเคยบันทกึเป็นท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ ไปบันทึก
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จ�านวน 55 ล้านบาท 
ประกอบกับปี 2560 บริษัทลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน้อยลงจากปีที่แล้วจึง
ท�าให้ยอดสุทธิของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก 
ปีก่อนเกิดจากค่าเส่ือมราคาสะสมและมีการขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เ ม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2556 
คณะกรรมการได้มีมติอนมัุติให้บรษัิท (“ผู้เช่า”) ท�าสญัญาเช่าเพือ่เช่าท่ีดนิ 
(“ทรัพย์ที่เช่า”) จากคณะกรรมการของบริษัทสอง ท่าน (“ผู้ให้เช่า) เพื่อน�า
มาก่อสร้างอาคารส�าหรับใช้เป็นส�านักงานใหญ่ของบริษัท สัญญาเช่าน้ีมี
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนการเช่า

ณ ปัจจบัุน บรษัิทและผู้ให้เช่าท่ีดนิท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ได้มีข้อสรปุเป็นการ
ชดัเจนว่าผู้ให้เช่าและผู้เช่ายนิยอมตกลงต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อกี 10 ปี 
ส่วนเรื่องการก�าหนดราคาค่าเช่าในปีที่ 11 ถึงปี ที่ 20 จะตกลงค่าเช่ากัน
ใหม่ในราคาตลาดหรือราคาท่ีเหมาะสมต่อไป และหากผู้เช่าประสงค์ที่จะ 
เช่าท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าตามท่ีระบุใน
บันทึกข้อตกลง เม่ือครบก�าหนดอายกุารเช่าหรอืครบก�าหนดอายสัุญญา
เช่าท่ีจะได้มีการต่ออายุกันออกไปไม่ว่าก่ีคราวก็ตาม หรอืสัญญาได้เลิกกัน
โดยความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องจัดการทรัพย์ท่ีเช่าให้กลับคืนสภาพ
เดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และจะต้องรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างท้ังหมดที่สร้าง
บนทรัพย์ที่เช่า หากครบก�าหนดระยะเวลาแล้ว ผู้เช่าไม่รื้อถอนและขนย้าย
ทรัพย์สินออกไป หรือรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จภายใน
เวลาดงักล่าว ผู้เช่าตกลงให้ส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวตกเป็นส่วนควบของท่ีดนิ
ทรพัย์ท่ีเช่ารวมถงึทรพัย์สินท่ีอยู่ในส่ิงปลูกสร้างและในทรพัย์ทีเ่ช่าตกเป็น
กรรมสิทธิข์องผู้ให้เช่าทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากน้ีหากผู้ให้เช่า
ไม่ประสงค์รับสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้ ผู้เช่ายังต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
ต่างๆ เช่น ค่ารือ้ถอนส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามท่ีระบใุนบนัทึกข้อตกลง 

การยินยอมต่ออายุสญัญาเช่าดงักล่าวออกไปอกี 10 ปี มีวตัถปุระสงค์เพือ่
ให้เกิดความชดัเจนและประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผู้ถอืหุ้น อย่างไรกต็าม 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท 
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ณ 31 ธันวาคม 2558 สิ่งปลูกสร้างรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้าง
และในทรพัย์ท่ีเช่า ซึง่บนัทกึไว้ในหมวดท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ (Reclassify) เป็น อาคารบน
ท่ีดินเช่า และเปล่ียนชื่อเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในปี 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี
บรษัิทได้แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงนิเรือ่งนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั
ในหัวข้ออาคารบนท่ีดินเช่า เปลีย่นเป็น “ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า” ตามอายุของ
อาคารบนที่ดินเช่าที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ 20 ปี” แล้ว

ณ 31 ธนัวาคม 2561 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามงบการเงนิรวมส�าหรบัปีส้ิน
สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอด 128ล้านบาท และ 136 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ลดลงจ�านวน 8 ล้านบาท ด้วยรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัด
จ�าหน่ายในระหว่างปีซึ่งรวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยเปิด
เผยรายการนีใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อท่ี 15 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
และข้อท่ี 34 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยจัดประเภทเป็นค่าเส่ือมราคาและ
ตัดจ�าหน่าย และบริษัทจะจัดประเภทรายการตัดจ�าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วง
หน้า เป็นค่าเช่าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในงบการเงินประจ�าปี 2561

อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขปรับปรุงรายการจากค่าเส่ือมราคาและตัด
จ�าหน่ายไปเป็นรายการค่าเช่า จ�านวนของค่าเส่ือมราคาและตัดจ�าหน่าย
ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 34 ส�าหรับปี 2561 จะเพิ่ม
ขึ้นจาก 57 ล้านบาทเป็น 65 ล้านบาท และ ส�าหรับปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจาก 
53 ล้านบาทเป็น 57 ล้านบาท ส่วนรายการค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นด้วยจ�านวนที่
ปรับปรุง ท�าให้ก�าไรขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จยังคงเท่าเดิม

ส�าหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561, ปี 2560 และปี 2559 มี
รายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าดังตารางด้านล่างน้ี (โดยปรับลดลงจากการ
ตัดจ�าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า)

หน่วย: ล้านบาท
2561 2560 2559

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 128 136 145
เพิ่มขึ้น/ - ลดลงจากปีก่อน  - 8  - 9  - 8

• การตั้งส�ารองและความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหน้ี และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัด
จ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

• อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 
2559 เท่ากับร้อยละ 2.11, 2.98 เท่า และ 4.38 เท่า ตามล�าดบั เนือ่งจากในปี 
2561 บริษัทมีก�าไรสุทธิลดลงจากปี 2560 จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ลดลง

6.2	 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559

หนี้สินรวม 10,965 10,169 10,201

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน 796 (32) 430
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
  จากสถาบันการเงิน 417 347 1,546
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
  สถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ 
   ภายในหนึ่งปี 1,564 611 492

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,031 1,031 3,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 878 1,032 214
หุ้นกู้ 4,337 5,945 3,990

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทมีหน้ีสินรวมเพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ�านวน 
796 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงนิท่ีเพิม่ขึน้
สุทธิ 799 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพ่ิมในระหว่างปี รวมถงึเงนิเบิกเกินบัญชี
และเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิท่ีเพิม่ขึน้จากการลงทนุต๋ัวแลกเงนิ
ในช่วงปลายปี ในขณะเดียวกันในระหว่างปี 2561 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบ
ก�าหนดเป็นจ�านวน 1,031 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่างปีเป็น
จ�านวน 417 ล้านบาท ส่งผลให้หุ้นกู้ลดลงจากปี 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2559 จ�านวน 
32 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วหน้ีสินรวมของปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่าง
กันมาก แต่ในปี 2560 มีการเปล่ียนแปลงแหล่งจดัหาเงนิทนุ โดยลดสัดส่วน
ของเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ และเพิม่ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาว
แทนเพราะสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ดีกว่า ด้วยสาเหตุ
น้ีท�าให้ในระหว่างปีมีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
เป็นจ�านวนมากและเพิ่มการกู้ยืมในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนของหุ้นกู้ ในระหว่างปี 2560 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีถึงก�าหนดจ�านวน 
3,000 ล้านบาท แต่ก็มกีารออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่างปีอกี 2,997 ล้านบาท 
ดังนั้นยอดหุ้นกู้ของปี 2560 และ 2559 จึงไม่มียอดแตกต่างกัน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิทมีหน้ีสินรวมทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2558 จ�านวน 
430 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากในเดือน เมษายน 2559 มีการออกหุ้นกู้
เพิ่มจ�านวน 1,353 ล้านบาท (ครบก�าหนดและไถ่ถอน 511 ล้านบาท) และ
ในเดอืนตลุาคม 2559 ออกหุ้นกู้เพิม่จ�านวน 1,647 ล้านบาท (ครบก�าหนด
และไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท) อย่างไรก็ดีได้มีการช�าระเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินท�าให้หนี้สินลดลงจ�านวน 64 ล้านบาท มี
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสุทธิลดลงจ�านวน 919 ล้านบาท และ
มีการช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จ�านวน 52 ล้านบาท
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• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 
โดยหลักมาจากการลงทุนต๋ัวแลกเงนิทดแทนต๋ัวแลกเงนิเดมิท่ีครบก�าหนด
ไปในระหว่างปี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินลดลงจากปีก่อน 1,199 ล้านบาท เน่ืองมาจากการช�าระ
คนืในระหว่างปี รวมถงึการลดการกู้ยืมในส่วนน้ีลง โดยเฉพาะส่วนของต๋ัว
สัญญาใช้เงิน และใช้แหล่งเงนิทุนท่ีได้จากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการ
เงินแทน เพราะสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ดีกว่า

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงนิลดลงจากปีก่อนจ�านวน 64 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4 โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 799 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าส้ินปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน โดยมาลงทุนในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
แทน เพื่อการบริหารสภาพคล่องท่ีดีขึ้น โดยมีการกู้ยืมเพิ่มในปีน้ีจ�านวน 
3,041 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าการกู้ยืมในปีท่ีแล้ว และช�าระคืนในระหว่างปี
อีก 2,242 ล้านบาท ส่งผลให้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิแล้ว
สูงขึ้นจากปีที่แล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 937 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าส้ินปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน โดยลดสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินลง และเพิ่มส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวแทนเพื่อการบริหาร
สภาพคล่องท่ีดีขึ้น โดยมีการกู้ยืมเพิ่มในปีน้ีจ�านวน 2,723 ล้านบาท ซึ่ง
มากกว่าการกู้ยืมในปีท่ีแล้ว และช�าระคืนในระหว่างปีอีก 1,786 ล้านบาท 
เป็นผลให้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิแล้วสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิสุทธิลดลง 
จ�านวน 919 ล้านบาท จากปี 2558 หรือ ร้อยละ 57 เกิดจากการรับรู้ราย
ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีมากขึ้นท�าให้สามารถน�าเงินดังกล่าวมาจ่าย
ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวได้มากขึ้น อีกท้ังในเดือนเมษายน 2559 และเดือน
ตุลาคม 2559 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจ�านวน 1,353 ล้านบาท
และ 1,647 ล้านบาทตามล�าดับ เพื่อน�ามาช�าระคืนหุ้นกู้ท่ีครบก�าหนด
ไถ่ถอน และช�าระเงนิกูยื้มระยะยาวดังกล่าวบางส่วนเน่ืองจากหุ้นกู้มีต้นทนุ
ทางการเงินที่ต�่ากว่า

• หุ้นกู้	

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยอดหุ้นกู้มีจ�านวน 6,368 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีท่ีแล้ว 608 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีถงึก�าหนดจ�านวน 
1,000 ล้านบาท และทยอยช�าระเงินต้นของหุ้นกู้ชุดท่ี 2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิด
ทยอยช�าระคนืเงนิต้น ท่ีออกในปี 2560 อีกจ�านวน 31 ล้านบาท นอกจากน้ัน
บรษิทัได้มีการออกหุ้นกู้ในระหว่างปีอกี 2 รุน่ จ�านวน 250 ล้านบาท และ 167 
ล้านบาทในเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561 รวมเป็น 417 ล้านบาท 
ส�าหรับปี 2561 บริษัทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมือ่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 250 ล้านบาท 
(จ�านวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ 
ผู้ถอื ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผูถ้อืหุ้นกู ้ครบก�าหนดไถ่ถอนใน 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการออกทดแทนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดไถ่ถอน
ในปี 2561 จ�านวน 1,000 ล้านบาท ที่ไถ่ถอนแล้วครบทั้งจ�านวน 

เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 
166.6 ล้านบาท (จ�านวน 166,600 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้น
กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนด
ไถ่ถอนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นการออกใหม่ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดหุ้นกู้มีจ�านวน 6,976 ล้านบาท ลดลง
จากปีท่ีแล้วเล็กน้อยท่ี 14 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่
ถึงก�าหนดจ�านวน 3,000 ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่าง
ปีอีก 2,997 ล้านบาท ส�าหรับปี 2560 บริษัทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 654.5 ล้านบาท 
(จ�านวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 31 มกราคม 2563

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 1,500 ล้านบาท 
(จ�านวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ 
ผู้ถอื ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีประกันและผูอ้อกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�าหนด ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 เมษายน 2563

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 842.3 ล้านบาท 
(จ�านวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 30 เมษายน 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดหุ้นกู้มีจ�านวน 6,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จากปี 2558 จ�านวน 1,484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากวันที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2559 ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่1/2559 มีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบชุือ่ผู้ถอืหรอืไม่ระบุชือ่ วงเงนิรวม
ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลาย
ชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 646.8 ล้านบาท 
(จ�านวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 บรษัิทได้ออกจ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวน 1,000 ล้านบาท 
(จ�านวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชือ่ผู้ถอื 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�าหนดไถ่ถอน
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ท้ังน้ีบริษัทสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด 
ในขณะเดียวกันมีหุ้นกู้ท่ีจะถึงครบก�าหนดช�าระจ�านวน 1 รุ่น ชื่อหุ้นกู้ของ 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ไถ่ถอนครบทั้ง
จ�านวนแล้ว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
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โดยในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บรษัิทได้มีการออกหุ้นกูเ้พิม่จ�านวน 1 รุน่ ชือ่ 
หุ้นกูข้องบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 1,353 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหุ้น
กู้ที่จะถึงครบก�าหนดช�าระจ�านวน 1 รุ่น ชื่อหุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพ
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
จ�านวน 511 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ไถ่ถอนครบทั้งจ�านวนแล้ว ณ วันที่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2559 

• ตั๋วแลกเงินระยะสั้น	

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 131 70 1,402

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน 61 (1,332) 122

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั๋วแลกเงินระยะสั้นมีจ�านวน 131 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท จากปี 2560 โดยหลักมาจากการลงทุนตั๋วแลกเงิน
ทดแทนต๋ัวแลกเงินเดิมที่ครบก�าหนดไปในระหว่างปี เพื่อน�ามาใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตั๋วแลกเงินระยะส้ันมีจ�านวน 70 ล้านบาท 
ลดลง 1,332 ล้านบาทจากส้ินปีท่ีแล้ว เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
แหล่งจัดหาเงนิทุน โดยลดสัดส่วนของเงนิกูยื้มระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ
ลง และเพิ่มส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวแทนเพื่อการบริหารสภาพคล่องที่ดี
ขึ้น ท�าให้ในระหว่างปีมีการช�าระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นจ�านวนมาก และลด
การกู้ยืมในส่วนนี้ลง

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มตัีว๋แลกเงนิระยะส้ันเพิม่ขึน้จ�านวน 122 ล้านบาท 
จากปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
บรษัิท เน่ืองจากต๋ัวแลกเงนิระยะส้ัน มีอัตราดอกเบ้ียท่ีถกูกว่าอตัราดอกเบ้ีย
การกู้ยืมธนาคารและเป็นการกู้ที่ไม่มีหลักประกัน 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจ�านวน 3,332 
ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 จ�านวน 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 
เกิดจากการเพิม่ขึน้ของก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปีจ�านวน 31 ล้าน
บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 
2561 จ�านวน 39 ล้านบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษัิทมีจ�านวน 3,340 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เกิดจากการ
เพ่ิมขึน้ของก�าไรส�าหรบัปี 2560 จ�านวน 98 ล้านบาท และส่วนของผู้ถอืหุ้น
ลดลงเนือ่งมาจากการจ่ายเงนิปันผลระหว่างปี 2560 จ�านวน 49 ล้านบาท 
และมีรายการผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
จ�านวน 23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสมมติฐานในการค�านวณหนี้
สินผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม โดยรายการนี้แสดงอยู่ในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีผลกระทบต่อก�าไรต่อหุ้นของบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษัิท จ�านวน 3,314 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 224 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการเพิ่ม
ขึน้ของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปีจ�านวน 263 ล้านบาท และมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2558 จ�านวน 39 ล้านบาท

• สภาพคล่อง

หน่วย: ล้านบาท
2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 
  ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์
  และหนี้สินด�าเนินงาน 364 524 695
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน  - 27 644  - 437
จ่ายภาษีเงินได้  - 64  - 84  - 51
รวมกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 273 1,084 207

กระแสเงินสดรวมจากการด�าเนินงานปี 2561 ลดลงจากปีท่ีแล้ว สาเหตุ
หลักมาจากเงินสดรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีลดลงจาก
ปีก่อน ถึงแม้จะมีเงินสดรับจากลูกหนี้การค้าและเงินมัดจ�าที่เพิ่มขึ้น แต่เป็น
สัดส่วนท่ีน้อยกว่า จึงส่งผลให้ในภาพรวมของกระแสเงินสดรวมจากการ
ด�าเนินงานของลดลงจากปีที่แล้ว

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากการลงทุน  - 119  - 158  - 77

กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 ทีล่ดลงจากปี 2560 มีสาเหตุ
หลักเงนิฝากธนาคารท่ีใช้ค�า้ประกันส�าหรบัวงเงนิหนงัสือค�า้ประกนัถงึครบ
ก�าหนดและปลอดภาระในระหว่างปีกว่า 35 ล้านบาท จึงส่งผลให้กระแส
เงินสดใช้ไปในการลงทุนลดลง

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
  กิจกรรมจัดหาเงิน  - 3,560  - 956  - 114

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 ที่ลดลงจากปี 2560 มี
สาเหตหุลักมาจากเงนิสดรบัสุทธิจากเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
799 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 70 
ล้านบาท อย่างไรก็ตามระหว่างปี สัดส่วนในการจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้สูงกว่า
เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้ ส่งผลให้มีการจ่ายช�าระคนืหุ้นกู้สุทธิ 617 ล้าน 
จ่ายช�าระต้นทุนทางการเงนิ 554 ล้านบาท และจ่ายเงนิปันผล 39 ล้านบาท 
ซึง่ในภาพรวมเงนิสดสุทธท่ีิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิน้ันน้อยกว่าปี 2560 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกีระแสเงนิสดจ่ายใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน
จ�านวน 956 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายช�าระเงนิกู้ระยะส้ันจากสถาบันการ
เงนิจ�านวน 1,200 ล้านบาท จ่ายช�าระต้นทุนทางการเงนิจ�านวน 595 ล้านบาท 
และการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 49 ล้านบาท ในขณะท่ีสัดส่วนในการจ่าย
ช�าระคืนหุ้นกู้สูงกว่าเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ส่งผลให้มีการจ่ายช�าระ
คืนหุ้นกู้สุทธิอยู่ที่ 21ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 938 ล้านบาท ท�าให้เงินสดสุทธิ ใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมกีระแสเงนิสดจ่ายใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน
จ�านวน 114 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะ
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ยาวจากสถาบันการเงิน, จ่ายต้นทุนทางการเงินและช�าระคืนเงินจากการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้รวมเป็นเงนิจ�านวน 4,132 ล้านบาท ช�าระเงนิเบกิเกินบัญชแีละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, ช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการ
เงินและจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงิน 155 ล้านบาท (อย่างไรก็ดีบริษัทได้ออก
หุ้นกู้เพิ่มและรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินระหว่างงวดจ�านวน 
4,174 ล้านบาท)

• อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่ส�าคัญ

การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2.21 
เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4.75 เท่า โดยลดลง 2.54 เท่า 
เนื่องจากบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจาการเพิ่มขึ้น 
ของหุ้นกู้และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก�าหนดช�าระในหน่ึง
ปี โดยหุ้นกู้ทีถ่งึก�าหนดช�าระในหนึง่ปีเพิม่ขึน้จาก 1,031 ล้านบาทในปีก่อน 
มาเป็น 2,031 ล้านบาท ส่วนเงินก็ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระในหน่ึงปีเพิ่มขึ้นจาก 611 ล้านบาทในปีก่อน มาเป็น 1,564 
ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงท�าให้หน้ีสินหมุนเวียนปี 2561 เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง

บรษิทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 
0.08 เท่า และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากับ 0.23 เท่า โดยลดลง 0.15 
เท่า ด้วยสาเหตุท่ีกล่าวไว้ย่อหน้าข้างต้น ท�าให้บรษัิทมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพิม่
ขึ้นเป็นจ�านวนมากเม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว และส่งผลให้อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจากสิ้นปีที่แล้ว

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4.75 
เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ2.07 เท่า โดยเพิ่มขึ้น 2.68 เท่า 
เน่ืองมาจากบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนลดลง สาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่ง
ปี โดยเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายช�าระคืนใน
ระหว่างปี และลดการกู้ยืมในส่วนน้ีโดยใช้เงนิทุนจากเงนิกู้ยมืระยะยาวแทน 
ส่วนหุ้นกูท่ี้ถงึก�าหนดช�าระในหน่ึงปีลดลงเน่ืองมาจากมหุ้ีนกู้ท่ีครบก�าหนด
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปีของปี 2559 จ�านวน 3,000 ล้านบาท ในขณะที่หุ้นกู้ที่
จะครบก�าหนดภายในหนึ่งปีของปี 2560 นั้นมีเพียง 1,000 ล้านบาท ด้วย
สาเหตุดังกล่าว จึงท�าให้หนี้สินหมุนเวียนส�าหรับปี 2560 ลดลง และส่งผล
ต่ออัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น

บรษิทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 
0.23 เท่า และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.11 เท่า โดยเพิม่ขึน้ 0.12 

เท่า ด้วยสาเหตุท่ีกล่าวไว้ย่อหน้าข้างต้น ท�าให้บรษัิทมหีน้ีสินหมุนเวยีนลดลง 
จ�านวนมากเม่ือเปรียบเทียบจากปีที่แล้ว และส่งผลให้อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วดีขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว

บรษัิทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 2.07 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลดลง
จาก 2.44 เท่า ในปี 2558 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,152 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 สาเหตุหลักจากหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน
หนึ่งปีเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,491 ล้านบาท 

การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยเป็น 1.29 เท่า ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 1.55 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยลดลง 0.26 
เท่า ท้ังน้ีความสามารถในการช�าระดอกเบีย้เกิดจาก ก�าไรก่อนหักดอกเบ้ีย
และภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานหารด้วยต้นทุนทางการเงิน ซึ่งในปี 
2561 มีก�าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานน้อยกว่า
ปี 2560 จ�านวน 109 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 27 แม้ว่าท่ีต้นทุนทางการ
เงินปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 จ�านวน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 
ด้วยสัดส่วนของก�าไรท่ีลดลงมากกว่าต้นทุนการเงินท่ีลดลงในปี ท�าให้
อตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบ้ียในปี 2561 ลดลงจากปี 2560

ในขณะทีบ่รษัิทมีอตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบ้ีย (Cash Basis) เป็น 
0.49 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1.82 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 โดยลดลง 1.33 เท่า เนื่องจากปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา
จากการด�าเนินงานจ�านวน 273 ล้านบาท โดยลดลง 811 ล้านบาทจากปี 
2560 โดยหลักกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่ลดลงมาจากเงินสดรับ
จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่ลดลง 

บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยเป็น 1.82 เท่า ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และ 0.50 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยเพิม่ขึน้ 1.32 
เท่า ท้ังน้ีความสามารถในการช�าระดอกเบีย้เกิดจาก ก�าไรก่อนหักดอกเบ้ีย
และภาษเีงนิได้จากการด�าเนินงานหารด้วยต้นทนุทางการเงนิ ซึง่ในปี 2560 
มีก�าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีเงนิได้จากการด�าเนินงานน้อยกว่าปี 2559 
จ�านวน 175 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30 ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินปี 
2560 มากกว่าปี 2559 จ�านวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ด้วย
สัดส่วนของก�าไรท่ีลดลงแต่ต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นในปีน้ี ท�าให้อัตราส่วน
ความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยในปี 2560 ลดลงจากปี 2559

การวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.29 เท่า ณ วัน
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ท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 3.04 เท่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ี
การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุมาจาก 
หนี้สินของบริษัทท่ีเพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีลดลงเล็กน้อยในปีนี้ โดย
หน้ีสินของบรษัิทท่ีเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้เงนิกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.04 เท่า ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2560 และ 3.08 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้การ
ลดลงของอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุมาจาก 
หน้ีสินของบริษัทท่ีลดลงและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปีน้ี โดยหน้ีสิน
ของบรษัิททีล่ดลงเป็นผลมาจากการลดลงของหน้ีสินระยะส้ันและระยะยาว
จากสถาบันการเงนิ รวมทัง้หนีสิ้นจากสัญญาเช่าการเงนิทีล่ดลงจากการ
ช�าระคืนในระหว่างปี

• การด�ารงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิฯ

บริษัทมีหน้าท่ีตามข้อก�าหนดสิทธิท่ีจะต้องด�ารงหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด
สิทธิข้อ 6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 
บริษัทได้ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.69 เท่า 
ส�าหรับหุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
2/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้
ก่อนครบก�าหนด ปัจจุบันหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวได้ไถ่ถอนครบทั้งจ�านวนแล้วใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2561  

ดงัน้ัน บรษัิทมีหน้าทีต่ามข้อก�าหนดสิทธิท่ีจะต้องด�ารงหน้ีสินสุทธต่ิอส่วน
ของผูถ้อืหุ้นไว้ไม่ให้เกิน. 3:1 เท่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อก�าหนด
สิทธิข้อ 6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 
ระบใุห้หน้ีสินสุทธทิีน่�ามาค�านวณต้องหักด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน ส�าหรับ
หุ้นกู้ ได้แก่

1) หุ้นกูข้อง บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

2) หุ้นกูข้องบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี.พ.ศ.2563 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบก�าหนด 

3) หุ้นกูข้องบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2559 

ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562

4) หุ้นกูข้องบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563

5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

6) หุ้นกูข้องบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2560 
ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564

7) หุ้นกู้ชนิดทยอยช�าระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์
ต้ี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2560 ชุดท่ี 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี  
พ.ศ. 2562

8) หุ้นกูข้องบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

9) หุ้นกูข้องบรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2561 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.69 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ ข้อ 1) – ข้อ 4) และ ข้อ 6) – ข้อ 
12) ตามหน้าที่ในข้อก�าหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11) และส�าหรับหุ้นกู้ข้อ 5) ตาม
หน้าท่ีในข้อก�าหนดสิทธิฯ ข้อ 7.2.12) เงื่อนไขทางการเงิน ระบุให้หน้ีสิน
สุทธิท่ีน�ามาค�านวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

อย่างไรก็ตามบรษัิทได้เตรยีมมาตรการทางการเงนิรองรบัดงัน้ี คือ 1) แผน
เพิ่มทุน 2) แผนการช�าระคืนหนี้สถาบัน การเงินบางส่วน และ 3) แผนการ
คืนตราสารหน้ีท้ังระยะส้ันและหรือระยะยาวบางส่วน เพื่อด�ารงอัตราส่วน
ดงักล่าว และบรษัิท ยงัมีนโยบายท่ีจะรกัษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอื
หุ้นรวม และโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4) เร่งการขาย และ
การโอนกรรมสิทธิ์โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทั้งโครงการแนวราบและ
โครงการแนวสูง ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์
โครงการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น  รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารอย่างเหมาะสมบริษัทคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเพิ่มยอด
รับรู้รายได้ และลดค่าใช้จ่ายลง ท�าให้ก�าไรของบริษัทสูงขึ้นและอัตราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงและโครงสร้างเงินทุนอยู่ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 
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รายการกู้ยืม บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 2559

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 247 275 115

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 131 70 1,402

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,442 1,643 706

หุ้นกู้ 6,368 6,976 6,990

รวม 9,188 8,964 9,213

การกู้ยืมของบริษัท
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1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือ
ส�านักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2559 ถึง ปี 2561 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ส�านักงานสอบบัญชี
บริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
บริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

รายละเอียด ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 1,539,000 1,120,000 2,050,000

บริษัทย่อย 1,567,000 1,365,000 1,450,000

รวม 2,980,000 2,485,000 3,500,000

2.	 ค่าบริการอื่น	

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด.บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานท่ีผู้
สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2559 ถึง ปี 2561

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

ลักษณะของรายการและ
ความจ�าเป็น

มูลค่า
ของรายการ
เกี่ยวโยงกัน
(ล้านบาท)

ราคาและรายละเอียด

นายวศิษิฎ์ เลาหพนูรงัษี และ 
นายววิฒัน์ เลาหพนูรงัษี

กรรมการบรษัิทฯ และ
ผู้ถอืหุ้นของบรษัิทฯ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) เช่าที่ดินส�านักงานใหญ ่
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการ 
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่

1.1 ล้านบาท - สัญญาเช่านี้มีระยะเวลา 10 ปี 
 ผู้ให้เช่าจะให้บริษัทเช่าท่ีดินต่อไปอีก 

10 ปี โดยจะได้ตกลงค่าเช่ากันใหม่
ในราคาตลาดหรือราคาท่ีเหมาะ
สมต่อไปและหากบริษัทประสงค์ท่ี
จะเช่าท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี บริษัท
ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าตามท่ี
ระบุในบันทึกข้อตกลง ณ. วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 บรษัิทมีภาระผูกพนั
จนถงึวนัส้ินสุดสัญญาท่ีจะต้องจ่าย
ค่าเช่าดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 6.06 
ล้านบาท 

60.0 ล้านบาท - บริษัทได้จ่ายเงินประกันการเช่าแก่
กรรมการเป็นจ�านวนเงนิ 60 ล้านบาท 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าทรัพย์ท่ีเช่า
จะไม่ถูกบังคับจ�านองจากสถาบัน
การเงนิท่ีผู้เช่าได้ขอสินเชือ่ เน่ืองจาก
ผู้ให้เช่าได้ยอมน�าทรัพย์ท่ีเช่าเข้า
จดทะเบียนจ�านองเป็นหลักประกัน
ปฏิบัติตามสัญญาขอสินเชื่อเกี่ยว
กับการก่อสร้างอาคารส�านักงาน
ต่อสถาบันการเงิน

บรษัิท อารยีา 
พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษัิทย่อย

บรษัิทใหญ่ 
และบรษัิทย่อย

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน

1,148.3 ล้านบาท - เงินให ้ กู ้ยืมระยะส้ันแก ่ กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน นโยบายการก�าหนด
ราคาร้อยละ 5.45 - 6.05 ต่อปี

224.9 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างรับ

72.9 ล้านบาท - ดอกเบี้ยรับ

บรษัิท อารยีา  
พรอพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษัิทย่อย

บรษัิทใหญ่ 
และบรษัิทย่อย

บริษัทย่อยให้บริษัท อารียา 
พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
กู้ยืมเงิน

2.8 ล้านบาท - เงิน กู ้ยืมระยะ ส้ันจากกิจการ ท่ี
เก่ียวข้องกัน นโยบายการก�าหนด
ราคาร้อยละ 5.45 - 6.05 ต่อปี

25.2 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย

0.5 ล้านบาท - ต ้ น ทุ น ก า ร กู ้ ยื ม  -  กิ จ ก า ร ที่
เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง กั น ( ซึ่ ง ร ว ม อ ยู ่ ใ น
โ ค ร ง ก า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์ 
ระหว่างการพัฒนา)

2.9 ล้านบาท - ต้นทุนทางการเงิน

รายการระหว่างกัน
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คบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

ลักษณะของรายการและ
ความจ�าเป็น

มูลค่า
ของรายการ
เกี่ยวโยงกัน
(ล้านบาท)

ราคาและรายละเอียด

บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ากดั (มหาชน)  
และบรษัิทย่อย

บรษัิทใหญ่ 
และบรษัิทย่อย

รายได้ค่าบริหารจัดการ/  
ค่าบริหารจัดการ

72.0 ล้านบาท - รายได้ค่าบรหิารจดัการตามราคาที่
ตกลงร่วมกัน

44.3 ล้านบาท - ค่าบริหารจัดการตามราคาท่ีตกลง
ร่วมกัน

บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย

บรษัิทใหญ่ 
และบรษัิทย่อย

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) ปันส่วนต้นทุนโครงการไป
ยังบริษัทย่อย

590.5 ล้านบาท - ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ท่ีเกดิจาก
การปันส่วนต้นทุนโครงการ

บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย

บรษัิทใหญ่ 
และบรษัิทย่อย

บริษัทย่อยช�าระหนี้เงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินแทนบริษัทใหญ่

436.8 ล้านบาท - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

นายวศิษิฎ์ เลาหพนูรงัษี 
นายววิฒัน์ เลาหพนูรงัษ ีและ
นาย อาชวนั เอีย่มไพบลูย์พนัธ์

กรรมการบรษัิทฯ และ
ผู้ถอืหุ้นของบรษัิทฯ

กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ จองคอนโดกับบริษัท อารียา 
พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

5.1 ล้านบาท - ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ากดั (มหาชน)  
และบรษัิท วนัอพั จ�ากัด

บรษัิทใหญ่ 
และบรษัิทย่อย

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) จ้างบริษัท วันอัพ จ�ากัด 
ท�าการก่อสร้างโครงการ

5.0 ล้านบาท - บริษัทใหญ่จ่ายช�าระเงินค่างวดงาน
ให้แก่บริษัท วันอัพ จ�ากัด และหักเงิน
ค่าประกันผลงานเอาไว้ 5% จากค่า
งวดงานที่จ่ายช�าระ

มูลค่ามาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ และความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคา
ของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัด
ให้ผู้เชีย่วชาญอสิระหรอืผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าวเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีโดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด
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เรียน ผู้ถือหุ้น 

 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน โดยมี นายวนัชยั ตันติกุล เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจ
สอบ และนายสมพล เทียนสุวรรณ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการเงนิ กฎหมาย และการบรหิารองค์กร ได้ปฏบัิติหน้าท่ี
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับ
ผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบัติและขอบเขตการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดย
มีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบัญชี เข้าร่วม
ประชุมตามวาระท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง
เพื่อหารือผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	 2561 
โดยร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เห็นว่ารายงานทางการเงิน 
รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ได้จัดท�าข้ึนอย่างถูกต้อง มี
ความเหมาะสมเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชท่ีีรบัรองโดยทัว่ไป ระบบบัญชแีละงบการเงนิมีความเชือ่ถอื
ได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอทันเวลา พร้อม
ท้ังให้ข้อสังเกต และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัท

•	 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
ส�าคัญ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัท 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในด้านของความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน ความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัท

• การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบประจ�าปี 2561 ตามแผนงานท่ี
ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บรษัิท รวมถงึให้มกีารติดตามแก้ไขประเดน็ท่ีมนัียส�าคญัตามรายงาน
ผลการตรวจสอบ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
แผนการตรวจสอบประจ�าปี 2562 ซึ่งจัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของการ
ประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO

• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ�าปี 2561 เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยไม่มีการถือ
หุ้นและไม่มีการให้บริการอื่นแก่บริษัท นอกเหนือจากงานสอบบัญชี 
และได้ปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกอบวชิาชพีการสอบบัญช ีรวมท้ังมีความเข้าใจธุรกิจของบรษัิท 
เป็นอย่างดี

• การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติ
ท่ัวไป มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันโดยเป็นไปตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน 

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเห็นว่า บรษัิท ถอืนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส�าคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระส�าคัญ มีระบบบริหาร
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม การปฏบัิติตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ภาครฐัเป็น
ไปโดยถกูต้อง ส�าหรบังบการเงนิรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ไม่มีเหตุการณ์ท่ีแสดงถงึปัญหาหรอืรายการท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิ 
การจดัท�างบการเงนิ จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องตามท่ีควรมีการเปิดเผยข้อมูล
เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวันชัย ตันติกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทเพ่ือท�า
หน้าท่ีก�ากับและดูแลบริหารจัดการและควบคุมการด�าเนินกิจการของ
บรษัิทให้สอดคล้องกบันโยบาย และกลยุทธ์ในการด�าเนนิธรกุจิตามทีค่ณะ
กรรมการบริษัทก�าหนดไว้  รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
ทางธรุกิจและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1. พิจารณาการวางแผนงาน ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินงานร่วมกับ
กรรมการผู้จัดการและผูบ้รหิารของทุกสายงานของบรษัิทและบรษัิท
ย่อย 

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท งบประมาณ
ประจ�าปี และการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พจิารณาและให้ความเห็นชอบในธรุกรรมท่ีเกีย่วกับการซือ้ท่ีดนิตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการบริหาร

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการให้ผลตอบแทนและ
โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท
ในเครือ

5. พิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ
บริษัทในเครือเป็นรายสัปดาห์

6. พิจารณาก�าหนดบุคคลในการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 
บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

7. ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความ
สามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม เพื่อน�าพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี)

ประธานกรรมการบริหาร
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ยึดมั่นในหลัก
บรรษัทภิบาล



วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

ระยะสั้น	

- ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจประจ�าปี

- มุ่งสร้างความสุขท่ียั่งยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นใน
เรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้างและการบริการ เพื่อให้ 
ลูกบ้านชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดีและเปี่ยมสุขโดยด�าเนิน
ธุรกิจตาม 4 คุณลักษณะหลัก: 

1. Aesthetic Design & Premium Quality งานออกแบบที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ

2. Sustainable Happiness ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

3. Innovative Living นวัตกรรมที่เสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ

4. Best In Class After Sale Services การเอาใจใส่ดูแลลูกบ้าน
ตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างเต็มความสามารถ

ระยะกลาง

- พฒันาโครงการท้ังแนวราบและแนวสูงในท�าเลท่ีมศีกัยภาพ อยูก่ลาง
ใจเมอืง หรอืแหล่งชมุชน มีการคมนาคมสะดวก มรีะบบขนส่งมวลชน
สมัยใหม่ 

- ด�าเนินธุรกิจตาม 4 คณุลักษณะหลัก ข้างต้น เพือ่พนัธกิจในการดแูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ต่อทั้งคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า และต่อ
สังคม

- มุ่งสร้างให้อารียาเป็นแบรนด์อันดับแรกๆที่อยู่ในใจลูกค้า

ระยะยาว

- มีผลประกอบการณ์เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน สามารถปรบัตัวเข้า
กับสภาพเศรษฐกิจได้อย่างดี

- ให้อารียาเป็นแบรนด์อันดับแรกๆท่ีอยู่ในใจลูกค้าเพื่อการเติบโตท่ี
ยั่งยืน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและบรัษัทย่อย
คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายทีใ่ห้ความส�าคญัในหลักการก�ากับการดแูล
กิจการท่ีดี เน้นความโปร่งใสของการด�าเนินธุรกิจ เพือ่เพิม่ความเชือ่ม่ันแก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่เป็นแนวทางส�าคัญ
ส�าหรับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3. ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเปิดเผย เท่าเทียมและ
เป็นรูปธรรม 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งหมด 

5. ก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและ
พนักงาน เพื่อใช้แนวทางในการปฏิบัติงาน

การค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ค�านึง
ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ความส�าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในระหว่างผู้ถือหุ้น ในเรื่องส�าคัญๆ ซึ่งมีแนวปฏบัติดังต่อไปนี้ 

1. บรษัิทได้แต่งต้ังให้บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ท�าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด�าเนินงานเก่ียวกับงานทะเบียนหลัก
ทรัพย์ของบริษัท

2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมไม่
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากการการส่งหนังสือนัด
ประชุมที่มีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอด
จนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้
ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน ตามข้อบังคับของบริษัท 
ข้อท่ี 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และมีนโยบายให้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่าน้อย 21 วันก่อนการประชุม และให้น�าเสนอหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซด์ (www.areeya.co.th) 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวน 
1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2561 สถานท่ีประชุมคือ ห้องรัชวิภา ชั้น19 โรงแรมเดอะ
บาซาร์ แบงค็อก (The Bazaar Hotel Bangkok) โดยเริ่มประชุม
เวลา 10:00 น. โดยบริษัทได้ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏบัิติต่อผูถ้อืหุ้น และในปี 2561 ไม่มีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

- ประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และ
ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่าง
ประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและ 
ซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่

- ประธานกรรมการ รวมท้ังกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุ
จ�าเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

- ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. บรษัิทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ถามค�าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่อง
ทางต่างๆ คือ Website และการส่งค�าถามล่วงหน้ามายังหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพนัธ์ รวมท้ังการเสนอชือ่กรรมการและกรรมการตรวจ
สอบ ก่อนการประชุม  

4. บรษัิทก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงแจ้งต่อกรรม
การหรอืผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นบรษัิท
ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย
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5. กรณท่ีีผูถ้อืหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตวัเอง บรษัิทยังมีการเพิม่
ทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกท่ีจะแต่งต้ังกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับ
มอบอ�านาจจากผูถ้อืหุ้น ซึง่ท่ีผ่านมาก็ได้มีท่านผูถ้อืหุ้นหลายท่านได้
มอบอ�านาจให้กับท่านกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูล้งคะแนนแทน
ในหลายครัง้ท่ีผ่านมา ในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ

6. ในการประชุมผู ้ถือ หุ ้นของบริ ษัท  มีคณะกรรมการบริ ษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม
ด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
อนุมัติให้เป็นประธานในท่ีประชุมจะด�าเนินการให้มีการพิจารณา
วาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามล�าดับวาระท่ีก�าหนด
ในหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ัน บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงท่ี
ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนท้ังน้ี เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้
ได้มีการว่าจ้างส�านักงานทนายความอิสระมาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน 
และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการ
ตรวจนับคะแนน และอ�านวยความสะดวกในการนับคะแนนโดยใช้
เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Barcode) 

7. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น ให้มีสาระส�าคัญครบถ้วนอันได้แก่ ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ 
ค�าถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมท้ังคะแนนเสียงท่ีต้องการในแต่ละวาระ 
นอกจากน้ัน ในส่วนของรายงานการประชุม บริษัทมีการจัดท�า
รายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด รวม
ท้ังมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชมุทีดี่ สามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธี
นับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย

8. เปิดเผยมติการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นให้สาธารณชนทราบถงึผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลัง เสร็จส้ิน
การประชุม

9. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดท�ารายงานการ
ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ให้แล้วเสรจ็ท้ัง ภาษาไทยและองักฤษภายใน14 
วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด พร้อมท้ังได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทได้มีการก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ หรือเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่วน้อยได้ต้ังค�าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และ
การส่งค�าถามล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

2. นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันการน�า
ข้อมูลภายในของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิง่ จงึมีนโยบาย
ให้มีการเก็บรกัษาข้อมูลซึง่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดย
ก�าหนดให้ผู้รับรู้จ�ากัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ท้ังน้ี บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรพัย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ส�าหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ท่ีไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทุกครั้งท่ีท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว
ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งส�าเนารายงาน
นี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายท่ีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ปฏบัิติตามจรรยาบรรณในการปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความสุจรติและยตุธิรรม
อย่างสม�่าเสมอ และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�าหรือปกปิดการกระ
ท�าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้น
ได้น�าข้อมูลภายในของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน บรษัิทถอืว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
พนักงานของบริษัทต่อไป

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการต่างๆ ดังน้ี 

1. จัดโครงสร้ างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับ
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ เพือ่ไม่ท�าให้เกิด ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และเปิดเผยโครงสร้างการถอืหุ้นของบรษัิท 
และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ�าปี

2. ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมี 
ส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย โดย รายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการ
บริษัทจะต้องส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียน้ีให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ท�าการนับแต่วันที่ได้รับ รายงาน 

3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้
เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�าลัง พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้น
ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของ 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 
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4. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน 
อ�านาจด�าเนนิการ จรรยาบรรณและข้อบงัคับพนกังานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีบทก�าหนดโทษชัดเจนกรณีท่ีผู้บริหารหรือ 
พนักงานน�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน�าไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียม มีแนว
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.	 ผู้ถือหุ้น	 : บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดย
ด�าเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีอย่างสม�า่เสมอ และมกีารพฒันา
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.	 ลูกค้า	 :	การด�าเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความ
ส�าคัญในการก�ากับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ท่ีเปรียบเสมือน
หน่ึงในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลังการขาย
ท่ีประกอบไปด้วย ฝ่ายศูนย์บริการลูกบ้าน (Call Center) ฝ่าย
บริการหลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหาร
นิตบุิคคล (Customer Management: CM) และฝ่ายชมุชนสัมพนัธ์ 
(Customer Relations Management: CmRM) ซึง่มีเป้าหมายร่วม
กันในการให้บรกิารหลังการขายท่ีรวดเรว็และได้มาตรฐาน เพือ่สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

3.	 คูค้่า	: บรษิทัด�าเนนินโยบายคดัเลอืกผู้รบัเหมา (คูค้่า) อย่างยติุธรรม 
และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และ
พิจารณาถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดกับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา 
จัดหาแหล่งเงินกู้ให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถน�า
ใบส่งงานไปค�้าประกันเงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการ
ขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

4.	 คู่แข่งทางการค้า	: บรษัิทสนับสนนุและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนั
ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับท่ัวไป หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริตเพื่อความได้
เปรียบทางการค้า

5.	 พนักงาน	:	บริษัทสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความ
สามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังส่งเสริมพนักงาน
ให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและม่ันคงในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทนุส�ารองเล้ียงชีพ ประกันสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี เป็นต้น 

6.	 ความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 : บริษัท 
มีนโยบายในการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในความรับผิด
ชอบและเอาใจใส่สังคมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทน้ัน
ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจ
ต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องชุมชนน่าอยู่ ที่ส่งเสริมในเรื่อง
การคัดแยกขยะ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรน�้า เป็นต้น

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการ
ด�ารงอยู่ภายใต้บรรทัดฐานที่โปร่งใส โดยให้ความส�าคัญกับนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงการจ้างพนักงาน 
ซึ่งมีสาระส�าคัญครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

• การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด

• การตรวจสอบถงึการได้รบัอนุญาตในชิน้งานท่ีมีลิขสิทธิ ์หรอืการได้
รับการคุ้มครองโดยกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

• การแจ้งให้บริษัททราบในทันที หากมีประเด็นเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากน้ียังมีแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง เช่น การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องแล้วเท่านั้น รวมไปถึงการไม่ติดตั้ง เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยเด็ดขาด

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ก�าหนดหลักการในด้านสิทธิมนุษยชน ให้บุคลากรในทุกระดับ
ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสรรหา
คัดเลือก ซึ่งด�าเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
สีผิว หรือปัจจัยใดๆท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งปฏิเสธการใช้แรงงานท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือผิดจริยธรรม 
โดยหลักการท่ีบริษัทใช้ในการด�าเนินงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนมีดัง
ต่อไปนี้

• ก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามคุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ความสามารถ และผลการปฏบัิติงานของพนักงาน รวมถงึตามหลัก
เกณฑ์ของโครงสร้างในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

• ให้ความส�าคัญด้านการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกับ
บุคลากรทุกระดับ ตามแนวทางพัฒนาพนักงานในระยะยาว 
(Training Roadmap)

• ให้ความส�าคัญต่อการให้เกียรติ และการเคารพความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับการ
ด�ารงอยู่ภายใต้บรรทัดฐานท่ีโปร่งใส โดยให้ความส�าคัญกับนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นส่วนหน่ึงในข้อตกลงการจ้างพนักงาน 
ซึ่งมีสาระส�าคัญครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

• การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด

• การตรวจสอบถงึการได้รบัอนุญาตในชิน้งานท่ีมีลิขสิทธิ ์หรอืการได้
รับการคุ้มครองโดยกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

• การแจ้งให้บริษัททราบในทันที หากมีประเด็นเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากน้ียังมีแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง เช่น การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่
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ถูกต้องแล้วเท่านั้น รวมไปถึงการไม่ติดตั้ง เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยเด็ดขาด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ 
และทันเวลา อันได้แก่ การส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET 
Community Portal หรือ ELCID) การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์
ตามพระราชบัญญติับรษิทัมหาชนจ�ากัด นอกจากการส่งข่าวสารผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารรวมท้ังแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) งบการ
เงนิ และรายงานประจ�าปีท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ของบรษัิท 
(www.areeya.co.th) 

สารสนเทศทีส่�าคญัของบรษัิท ประกอบด้วย รายงานทางการเงนิและข้อมูล
ท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงนิต่างๆตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเกีย่วข้อง โดยในส่วน
ของงบการเงินท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน ได้ผ่าน
การสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบรษัิท และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบร้อยแล้ว ท้ังน้ี คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้รบั
ผิดชอบต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิ 
ท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณ
การณ์ท่ีดีท่ีสุดในการจดัท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคญัอย่างเพยีง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ นอกจากน้ี คณะกรรมการได้จดัให้มกีาร
ด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชมีีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 
ท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ในการน้ี 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเด่ียวกับคุณภาพ
ของรายงานการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งนีป้รากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีและ 56-1 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แนะและก�าหนดนโยบายและมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ 
งบประมาณของบรษัิท ตลอดจนก�ากับดแูลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนินการไปตาม
ท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการก�าหนดอ�านาจ
อนุมัติวงเงินส�าหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและใน
ส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ 
จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีราย

ละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอ�านาจดัง
กล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจาก 
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท�ากับ
บริษัท (ตามท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการมอบอ�านาจในเรื่องเกี่ยวกับรายการ
ทีเ่ป็นไปตามการค้าปกตหิรอืเป็นการด�าเนนิงานตามปกตธิรุกจิทัว่ไปเพือ่
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระท�าอันไม่เป็นธรรมใน
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความ
ประพฤติและจรยิธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บรหิารและพนกังาน 
โดยเน้นถงึความซือ่สัตย์และมีจรยิธรรมในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า 
คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องและ 
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัท
ให้บุคคลอืน่โดยไม่ได้รบัอนุญาต และไม่ท�าการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทั
โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน

นอกจากน้ี หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความ
เหมาะสมก่อนการเข้าท�ารายการอย่างรอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผย
รายการดังกล่าวในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป ี
(แบบ 56-1) 

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การท�ารายการ
ต่างๆ ท่ีไม่ใช่การด�าเนินงานตามปกติของบรษัิท จะผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการบรษัิททกุครัง้ซึง่มีกรรมการท่ีเป็นอสิระร่วมอยู่ด้วย 3 ท่าน 
ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบรษิทัทัง้ส้ิน รวมถงึการอนุมัติซือ้ท่ีดินเพือ่พฒันาโครงการ 
เพือ่ให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรอืส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในการประชุม
แต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล และรายละเอียดเพ่ือให้ 
คณะกรรมการใช้ประกอบการพจิารณา และในระหว่างประชมุ ประธานในที่
ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ 
รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และมีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังมีการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการบรษัิทท้ังหมดจ�านวน 5 ครัง้ โดยมีรายละเอยีดการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบ
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บัญชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีให้ความเห็นในงบการเงนิระหว่างกาลและ
งบการเงินประจ�าปีทีผู้่สอบบญัชีได้สอบทานหรอืตรวจสอบ พจิารณาการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อน
น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การพิจารณาความเหมาะสมของ
แผนการก�ากับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจ
สอบภายในที่ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆภายในองค์กร ที่จัดท�าโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ข้อแนะน�าในการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อน�าเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้น�าเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ใน ปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมดจ�านวน 12 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบุในหัวข้อค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร 

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการจัดต้ังขึ้น เน่ืองจากเห็นว่า 

คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพื่อ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติ
อยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed 
Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
มีความรู้ความสามารถ และมีความต้ังใจท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และมีความรับผิดชอบ 
ต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจดัการของบรษิทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ประกอบด้วย
คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมดของปี	2561
1 นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 5/5

2 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 5/5

3 นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 5/5

4 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 5/5

5 นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ* 4/5*

6 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

7 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5/5

8 นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5/5

จ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2561 5

*นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561      

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี และประทับตราส�าคัญของบริษัท 
หรือ กรรมการหนึ่งในสองคนนี้  ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือ นายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายอาชวัน  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ 
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท 
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ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่ส�าคัญของ 
คณะกรรมการบริษัท	มีดังนี้	

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องท่ีต้องได้รับ
อนุมัติจากทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นก่อนการด�าเนินการ เช่น เรือ่งทีก่ฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เก่ียว
โยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามท่ีหน่วยงานราชการอืน่ๆ 
ก�าหนด เป็นต้น

2. ก�าหนด หรือเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันบริษัท

3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบรษัิทและการ
ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ 
และทิศทางท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พจิารณาตดัสินใจในเรือ่งท่ีมีสาระส�าคญั เช่น แผนธุรกจิ งบประมาณ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบรหิาร และรายการอืน่ใดตาม
ที่กฎหมายก�าหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท มีจ�านวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดของปี	2561

1 นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12

2

3

นายปรีชา

นายสมพล

บุณยกิดา

เทียนสุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

12/12

12/12

จ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2561 12

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

7. จดัให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชท่ีีเชือ่ถอืได้ 
รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล การบรหิาร การจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงนิ 
และการติดตามผล

8. ดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
กับบริษัท

9. ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. ก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�า
รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญๆ ตามนโยบาย
ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท 
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรอื
แก้ไขอ�านาจ นั้น ๆ ได้

203



3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชมุกับผู้สอบบัญชโีดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให ้ เป ็นไปตามกฎหมายและข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม
ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดัง
ต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 

 หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการของบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดของปี	2561

1 นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 16/17
2 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร 16/17
3 นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 16/17
4 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 17/17
5 นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการบริหาร 11/17*

จ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2561 17

*นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารมหีน้าท่ี และความรบัผิดชอบในการปฏบัิติงานต่าง ๆ  โดยมีรายละเอยีดการมอบอ�านาจตามขอบเขต 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท�ากบับรษัิท (ตามท่ีส�านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรอื
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	มีดังนี้	

1. ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ก�าหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพ
เศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้ก�าหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานด้านต่างๆ ของบรษัิททีก่�าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ เอือ้ต่อสภาพการ
ด�าเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ก�าหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
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5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทท่ีก�าหนด เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ด�าเนินการจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด
บัญชี กู้ยืม จ�าน�า จ�านองค�้าประกัน และการอ่ืนรวมถึงการซื้อขาย
และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์
ในการด�าเนินกิจการของบริษัท 

7. ก�ากับดแูล และอนมัุติเรือ่งเก่ียวกบัการด�าเนนิงานตามปกติของบรษัิท 
และอาจมอบอ�านาจให้ผู้บรหิาร หรอืบุคคลอืน่ใดด�าเนินการเก่ียวกับ
การด�าเนินงานตามปกติประจ�าวันของบริษัท

8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ท้ังน้ี การอนุมัติด�าเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตท่ีคณะ
กรรมการบริษัทได้ให้ไว้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับรองอ�านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามท่ีส�านักคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด) ก�ากับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ
ของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป เช่น การซื้อขายสินค้า หรือบริการ 
หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และ 
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได ้มอบหมายให ้กรรมการผู ้จัดการมีหน ้าท่ี  และ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบ
อ�านาจตามขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จดัการ โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจ
จากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
(ตามท่ีส�านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด) ซึง่การอนมัุติรายการในลักษณะ
ดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของ
บริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ี
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการ

1. ด�าเนินการในการบรหิารกิจการของบรษัิทให้เป็นไปตามแผนงาน และ
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้  

2. ด�าเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์ 
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ

3. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคล
ภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. มีอ�านาจออกประกาศ ระเบียบ ค�าสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษา
ระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ี
จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท

6. ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท หรอืคณะกรรมบรหิารได้มอบ
หมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ท้ังน้ีการด�าเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อ�านาจหน้าท่ีดงักล่าวต้อง
อยู่ ภายใต้อ�านาจอนุมัติวงเงนิท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการ
อิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากใน
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
จะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ังมีคณุสมบัติและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตาม
ที่กฎหมายก�าหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทได้ให้ความส�าคัญใน
เรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้
เสียใดๆ กบับรษิทัมาก่อน ท้ังน้ีกรรมการอสิระต้องไม่ใช่ผู้บรหิารของบรษัิท
ย่อย ข้อบงัคบัของบรษัิทมบีทบญัญติัเกีย่วกับการเลือกต้ังกรรมการบรษัิท 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ใช้คะแนนเสียง 
ข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ�านวนไม่เกิน
กว่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุม
ผู้ถอืหุ้นเลือกต้ังกรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือน้ัน โดยกรรมการท่ีผู้
ถอืหุ้นออกเสียงเลือกต้ังจะได้รบัคะแนนเสียงจากผู้ถอืหุ้นตามจ�านวน
หุ้นท่ีผู้ถือหุ้นน้ันมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ�านวนเกินกว่า
จ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกต้ังครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลง
คะแนนเป็นรายบุคคล ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละ
คนท่ีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกต้ังจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ตามจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นน้ันมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมากหรือน้อยเพียงใดไม่
ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับ ลงมาเป็นผู้ได้
รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ัง
ในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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2. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนท่ี
จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระท�าการแทนในนามของ 
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกต้ัง
กรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ท้ังน้ีบริษัทก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ของส�านักคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บริษัทฯ.บริษัทใหญ่.บริษัทย่อย.บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บรษิทัฯบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษิทัย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่.หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมคีวามสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรอืผูมี้อ�านาจ
ควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ.บรษิทัใหญ่บรษัิท
ย่อย.บริษัทร่วม.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่.หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน.รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย.หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บรษัิทใหญ่.บรษัิทย่อย.บรษัิทร่วม.ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ.บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย.
บรษัิทร่วม.ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่.หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทัฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงาน
สอบบัญช.ีซึง่มีผู้สอบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนัย ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิาร
ทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย
ในห้างหุ้นส่วน.หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง
ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเก่ียว
กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ.
(1).ถึง.(9).แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้

ท้ังน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่าของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1)	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียว ข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส�านักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2558 ถึง ปี 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ส�านักงานสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี 
ธรรมนิติ จ�ากัด

บริษัท สอบบัญชี 
ธรรมนิติ จ�ากัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ�ากัด

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 1,539,000 1,120,000 2,050,000

บริษัทย่อย 1,567,000 1,365,000 1,450,000

รวม 2,980,000 2,485,000 3,500,000

2)	 ค่าบริการอื่น	

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานที่ผู้
สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2559 ถึง ปี 2561

จ�านวนบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่ง

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้ก�าหนดนโยบายการจ�ากัด จ�านวนการ
เป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง บริษัทจด
ทะเบียนอื่น

บริษัทย่อยของ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น

1 นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่มี ไม่มี
2 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ ไม่มี ไม่มี
3 นางนิภาพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมการ ไม่มี ไม่มี
4 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ ไม่มี ไม่มี
5 นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ ไม่มี ไม่มี
6 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ไม่มี
7 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1 ไม่มี
8 นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1 ไม่มี

ท้ังน้ี บรษัิทได้เปิดเผยรายละเอยีดข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอยีดในแบบรายงาน 56-1 และในรายงาน
ประจ�าปี (56-2) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท

โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบริษัทได้รับค�าปรึกษา ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
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การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือหลัก
ทรพัย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั
ท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมท้ังห้ามการซือ้ขายหลักทรพัย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

นโยบายการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	(Chief	Executive	Officer	:	CEO)

คณะกรรมการบรษัิทเล็งเห็นว่า เพือ่ให้บรษัิทได้รบัประโยชน์สูงสุดในการท่ี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะสามารถอทิุศเวลาหรบัการปฏบิติัหน้าท่ีในฐานะ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารได้อย่างมปีระสิทธภิาพ จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบาย
ว่า ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

ในกรณมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรี
ยมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าทีกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการเข้า 
รับต�าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้
ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ 
เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กรจรรยา
บรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

2. จดัให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทด้านต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุม

3. จัดให้มีการไปอบรมสัมนาหลักสูตรพื้นฐานส�าหรับกรรมการบริษัท

ท้ังน้ี ในปี 2561 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เน่ืองจากมีการแต่งต้ัง
กรรมการใหม่จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

Areeya208 Annual Report 

2018



นิยามของทุจริตคอรัปช่ัน หมายถึงการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยจริยธรรม
หรอืกฎหมายซึง่อาจเกิดขึน้กบัผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรฐัเพือ่ผล
ประโยชน์ในทางตรงหรอืทางอ้อมของผู้ประกอบการ หรอืกับคูค้่าของบรษัิท 
หรือบุคคลอื่นใด อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความ 
รบัผดิชอบต่อสังคมและผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทธรรมาภบิาล 
เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความยั่งยืน

นอกจากน้ี บริษัทได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการ 
การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�าหนดก�ากับดูแล 
การปฏิบัตติามมาตรการต่อต้านทจุรติคอรปัชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะท�าการสอบทานประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ลดความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้

•	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

บริษัทยึดม่ันในการท�าธุรกิจท่ีโปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้า คู่ค้าและ
พนักงานของบรษัิท และไม่มีส่วนเก่ียวข้อง กับการคอร์รปัชัน่ทุกรปูแบบ โดย
ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ใช้โอกาสจากการปฏบัิติหน้าท่ี ต�าแหน่ง
แสวงหา ผลประโยชน์เพื่อการส่วนตัว หรือต่อครอบครัวหรือบุคคลอื่น

•	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร

จากการที่บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นภายในองค์กรแล้ว บริษัทยัง
คงมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นภายนอก องค์กรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การต่อต้านคอร์รปัช่ันท่ีเก่ียวเน่ืองกับฝ่ายรฐัหรอืเจ้าหน้าท่ีรฐั เพือ่มิให้การ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเกิดความเสียหายและส่งผลเสียให้กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมท้ังภาพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้
สินบนทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนุนคูค้่า หรอืให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
รัฐ นอกจากนี้ บริษัทจะด�าเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย และขั้น
ตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางอันก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น 

บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบของภาครัฐในการปราบ
ปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นด้วยการสร้างจิตส�านึกให้กับบุคลากรของ
องค์กรในการต่อต้านประเดน็ดงักล่าว โดยเริม่ต้ังแต่การก�าหนดให้มีเน้ือหา
เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต ในการปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่ ไป
จนถึงการให้ความรู้ต่อพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร นอกจากน้ียังสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ
งานให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายงานตรวจ
สอบภายใน และหัวหน้างานทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังก�าหนดหลักการปฏิบัติ
ในประเด็นดังกล่าวไว้ดังนี้

• ห้ามมิให้บุคคลใดย่ืนข้อเสนอหรือผลประโยชน์ เพ่ือเป็นการจูงใจให้
บุคคลอื่นเลี่ยงการปฏิบัติ หรือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางมิชอบ

• ห้ามมิให้บุคคลใด รบัผลประโยชน์หรอืเรยีกร้องผลประโยชน์ ซึง่น�ามา
ด้วยการจงูใจให้เล่ียงการปฏบิติั หรอืจงูใจให้ปฏบัิติหน้าท่ีไปในทางมิ
ชอบได้

• ห้ามไม่ให้มีการรับหรือการให้เงินสด พันธบัตร หุ ้น อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในช่วงเทศกาลและไม่ใช่เทศกาล

• หลีกเล่ียงการรับหรือให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดทั้งที่จับต้องได้ 
และจบัต้องไม่ได้ จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ยกเว้นแต่ของขวญัตาม
เทศกาล ซึง่อยู่ในขอบเขตและมูลค่าท่ีเหมาะสม โดยพนักงานมีหน้าท่ี
รายงานเพื่อขอค�าแนะน�าจากผู้บังคับบัญชาก่อนเสมอ

แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอรับชั่น

บรษัิทได้จดัให้มีช่องทางรองรบั ส�าหรบักรณท่ีีพนักงานต้องการร้องเรยีน
หรอืแจ้งเบาะแสการกระท�าความผดิ โดยสามารถแจ้งไปได้ทีผู่บั้งคบับัญชา
ของตนเอง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ท้ังทาง
โทรศัพท์ ทาง email หรือทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ของบริษัท ท้ังน้ี บริษัท
จะน�าประเด็นท่ีได้รับแจ้งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยการจัดต้ังคณะ
กรรมการเฉพาะกิจ เพื่อให้ความเป็นธรรม และรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นความลับ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
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โครงสร้างการจดัการของบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร 

นโยบายการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บรษัิทฯ มีนโยบายการสรรหากรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบโดยเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอรายชือ่คณะกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านทาง website 
ของบรษัิทฯ และการเสนอชือ่จากบคุคลอืน่ โดยคณะผูบ้รหิารเป็นผูเ้สนอ การพจิารณาคดัเลือกกรรมการน้ันจะพจิารณาจาก คณุสมบติัและประวติัการ
ท�างานท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่ง และมีความเป็นอสิระเพยีงพอในการท�าหน้าท่ีกรรมการอสิระและ/หรอืกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี

โดยข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ
บริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 และ 3 โดยผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมดของปี	2561

1 นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 5/5

2 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 5/5

3 นางนิภาพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 5/5

4 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 5/5

5 นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ* 4/5*

6 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

7 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ 5/5

8 นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ 5/5

จ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2561 5

*นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561      

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี และประทับตราส�าคัญของบริษัท 
หรือ กรรมการหนึ่งในสองคนนี้  ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือ นายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายอาชวัน  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ 
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน 
ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดของปี	2561

1 นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12

2 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 12/12

3 นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 12/12

จ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2561 12

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดัต้ังขึน้เพือ่เป็นองค์กรอสิระ ให้การสนับสนนุ และเพือ่สอบทานข้อมูลทางการเงนิท่ีเสนอแก่ผู้ถอืหุ้น และผู้ท่ีเก่ียวข้องอืน่

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริหาร		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดของปี	2561

1 นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 16/17

2 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร 16/17

3 นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 16/17

4 นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 17/17

5 นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการบริหาร 11/17*

จ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2561 17

*นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารมหีน้าท่ี และความรบัผิดชอบในการปฏบัิติงานต่าง ๆ  โดยมีรายละเอยีดการมอบอ�านาจตามขอบเขต 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้
คณะกรรมการบรหิาร หรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มส่ีวนได้เสีย หรอืมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท�ากับบริษัท (ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.

2.

นายวิศิษฎ์

นายวิวัฒน์

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท วันอัพ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.

2.

นายวิวัฒน์

นายวิศิษฎ์

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ
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บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.

2.

นายวิวัฒน์

นายวิศิษฎ์

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.

2.

นายวิวัฒน์

นายวิศิษฎ์

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.

2.

นายวิวัฒน์

นายวิศิษฎ์

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.

2.

นายวิวัฒน์

นายวิศิษฎ์

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ
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บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.

2.

นายวิวัฒน์

นายวิศิษฎ์

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

	 ผู้บริหาร		

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทมี จ�านวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร

3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร

4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

6. นางสาวสุชาญา รัตนไชยพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินปฏิบัติการ

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
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กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่
ท�าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษัิท (ตามทีส่�านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด) ซึง่การอนุมัติรายการในลักษณะดงักล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอาณัติ  ปิ่นรัตน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมท้ังท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมการบรษิทั และมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น ตลอดจนดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดแูลท่ีเก่ียวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ดังนี้

นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : ไม่มี อายุ : 57

เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม ;

• CFO Training

• CFO Getting Together 2018

• Refreshment of the Role and Expectation of A CFO

• IA Clinic 11/2018

ประสบการณ์การท�างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ;

• ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;

• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศิรกร (เข้าตลาดหลักทรัพย์ปี 2562)

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    -ไม่มี-
กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างานในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

• กรรมการและผู้อ�านวยการ-สายงานการเงินและบัญชี บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.ภิญญ์ธารา 

• ผู้จัดการอาวุโส บจก.มิซูมิ (ประเทศไทย)  

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : -ไม่มี-
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 1.1  ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

 ใน 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการมีดังนี้ 

(หน่วย : บาท)

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

นายวิศิษฎ์

นายวิวัฒน์

นางนิภาพัฒน์

นายทัน

นายอาชวัน

นายวันชัย

นายปรีชา

นายสมพล

เลาหพูนรังษี

เลาหพูนรังษี

โรมรัตนพันธ์

เทียนสุวรรณ

เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

ตันติกุล

บุณยกิดา

เทียนสุวรรณ

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

660,000 

660,000 

 660,000 

 โดยค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในรปูเบีย้ประชมุและบ�าเหนจ็กรรมการ ส่วนกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารจะมีเงนิเดอืนประจ�า แต่จะ
ไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ

 1.2  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 ในปี 2561 คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษัิท (ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้ต่างหาก.ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บรหิาร
ได้รวมในหัวข้อนี้แล้ว).มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน.โบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 81.3 ล้านบาท  

 2.  ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี- 
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บริษัทได้มีการวางระบบการควบคุมภายในและได้จัดให้มีแผนกตรวจสอบ
ภายในในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธภาพ เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่น, เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การด�าเนินการขององค์กร

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีวิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค�าปรึกษาจาก
กระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อแก้ไขให้งาน ทุกส่วนด�าเนินไปสู่เป้า
หมายขององค์กร ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีต้องรายงานผลการตรวจ
สอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายในมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3. การจัดท�า
รายงานและติดตามผล

1. การวางแผนการตรวจสอบ 

1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องก�าหนดวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมการตรวจ
สอบ และวิธีการที่ใช้ในการควบคุมผลการ ด�าเนินงานของงานนั้น 

1.2  ผูต้รวจสอบภายในต้องประเมนิความเส่ียงท่ีส�าคญัของกจิกรรม และ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง

การจัดล�าดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks)

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
)

สูงมาก
(4)

สูง สูง สูงมาก สูงมาก

สูง
(3)

ปานกลาง สูง สูง สูงมาก

ปานกลาง
(2)

ต�่า ปานกลาง สูง สูง

ต�่า
(1)

ต�่า ต�่า ปานกลาง สูง

ต�่า
(1)

ปานกลาง
(2)

สูง
(3)

สูงมาก
(4)

โอกาสเกิด (Likelihood)

ค�าจ�ากัดความของพื้นที่
สีต่างๆ

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

สูงมาก ระดับความเสี่ยง
สูงมาก

ความเ ส่ียงที่ มีความส�าคัญสูงมาก  
จะต้องได้รับการบริหารจัดการ ทันที

สูง ระดับความเสี่ยง
สูง

ความเส่ียงที่มีความส�าคัญสูง จะต้อง
ได้รับการบริหารจัดการอย่าง เร่งด่วน

ปานกลาง ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเส่ียงท่ีมีความส�าคัญ จะต้อง 
ได้รับการบริหารจัดการ

ต�่า ระดับความ
เสี่ยงต�่า

ความเส่ียงท่ีมีความส�าคัญน้อย และ
อยู่ในระดับที่ผู ้บริหารยอมรับได้ และ 
ต้องติดตามอย่างส�่าเสมอ

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะด�าเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบท่ีได้วางไว้และสรุปข้อตรวจพบหรือส่ิงท่ีตรวจพบท้ัง
ด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ 

3. การจดัท�ารายงานและติดตามผล ผู้ตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานให้ผู้
เก่ียวข้องทราบพร้อมข้อเสนอแนะ และหากพบข้อบกพร้องหรอืข้อผดิพลาด 
อาจท�ากระการตรวจสอบซ�า้เพือ่ให้เกิดม่ันใจต่อกระบวนการนัน้ๆ องค์กร 
นอกจากน้ีผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีต้องรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้ ง ท่ี  2 /2562  เมื่ อ 
วนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความ
เพยีงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน เพือ่เสนอรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561 จากการประเมนิระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ี
เหมาะสมเพยีงพอ โดยทกุองค์ประกอบมีการปฏบัิติตามอย่างมีประสิทธิผล 
และได้น�าเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561 แก่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บรษัิทได้มีการจดัการบรหิารงานและระบบการควบคมุภายในท่ีดเีพยีงพอ 
โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการควบคุมภายใน 
โดยจัดให้ มีการก�ากับดูแลองค์กรท่ีดี ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชดัเจน รวมท้ังได้ก�าหนดระเบียบ ข้อบังคบั นโยบาย ระดับอ�านาจการ
บรหิารและระดบัการอนุมติัรายการทีเ่หมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร

บริษัทได้จัดให้มีส�านักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผลการ
ตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ากัด 
ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิประจ�าปี 2561 ได้ประเมินประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น ซึ่งพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญแต่ประการใด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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เรียน	ผู้ถือหุ้น	

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน โดยมี นายวนัชยั ตันติกุล เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายปรีชา บุณยกิดา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจ
สอบ และนายสมพล เทียนสุวรรณ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการเงนิ กฎหมาย และการบรหิารองค์กร ได้ปฏบัิติหน้าท่ี
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับ
ผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบติัและขอบเขตการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดย
มีฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบัญชี เข้าร่วม
ประชุมตามวาระท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง 
เพื่อหารือผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2561 โดย
ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เห็นว่ารายงานทางการเงิน 
รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง 
มีความเหมาะสมเพยีงพอ โปร่งใส เชือ่ถอืได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชท่ีีรบัรองโดยทัว่ไป ระบบบัญชแีละงบการเงนิมีความเชือ่ถอื
ได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอทันเวลา พร้อม
ท้ังให้ข้อสังเกต และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัท

• สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
ส�าคัญ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัท 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในด้านของความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน ความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัท

• การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบประจ�าปี 2561 ตามแผนงานท่ี
ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงให้มีการติดตามแก้ไขประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญตาม
รายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2562 ซ่ึงจัดท�าขึน้บนพืน้ฐาน
ของการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO

• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ�าปี 2561 เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยไม่มีการถือ
หุ้นและไม่มีการให้บริการอื่นแก่บริษัท นอกเหนือจากงานสอบบัญชี 
และได้ปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกอบวชิาชพีการสอบบัญช ีรวมท้ังมีความเข้าใจธุรกิจของบรษัิท 
เป็นอย่างดี

• การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจรงิทางการค้าอนัเป็นธรุกิจปกติท่ัวไป 
มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ 
มีเหตุผลและเป็นอิสระ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ถือ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส�าคัญ มีผลให้ระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระส�าคัญ มีระบบ
บรหิารความเส่ียงอย่างเหมาะสม การปฏบัิติตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ภาค
รฐัเป็นไปโดยถกูต้อง ส�าหรบังบการเงนิรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน การจัดท�างบการเงิน จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรมีการเปิด
เผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวันชัย ตันติกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นของกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายใน ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัอยูใ่นระดบัท่ีพอใจและมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบ
ถ้วนและเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สินตลอดจนเพือ่ไม่ให้เกดิการ
ทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

อ้างอิงถึง หมวด 4.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ�านวนสูงกว่า 
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอืหุ้น รวมท้ังไม่มีคดทีีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทอย่างมีนัยส�าคญัท่ีไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

ในระหว่างปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมีหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากการถกูบรษัิทอืน่และบุคคลธรรมดาฟ้องร้องรวมส่ีคด ีจากการผิดสัญญา 
การเรียกร้องค่าเสียหายและอื่นๆ โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องและอาจเรียกได้เป็นจ�านวนเงิน 75.76 ล้านบาท ขณะนี้คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล โดยมีสองคดีที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทช�าระเงินเป็นจ�านวนเงินรวม 15.03 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างอุทธรณ์ค�าพิพากษา

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัท คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญ ดังน้ัน บริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินส�าหรับผลเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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ส�าหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 จากการคาดการณ์ว่าแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกจะมีการชะลอตัว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยจะต้องเผชิญ
กับการเปล่ียนแปลงหลายประการด้วยกัน ในครึ่งปีแรกผู้ประกอบการจะ
เน้นระบาย Stock เก่าให้ได้มากท่ีสุด และจะไปเน้นเปิดตัวโครงการใหม่ได้
ในครึ่งปีหลัง 2562  ส�าหรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่อเก็งก�าไรหรือลงทุนมีแนวโน้ม
ลดลงจากราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจาก ต้นทุนที่ดิน อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และเงินดาวน์ที่เพิ่มมากข้ึน ตามก�าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ท�าให้การสร้างผลก�าไรจากการปล่อยเช่าและการขายต่อน้ัน
ท�าได้ยากขึ้นตลาดจะกลับมาให้ความส�าคัญกับผู้ที่ซื้อเพื่อพักอาศัยเอง

โดยภาพรวมแล้วมองว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2562 ยังอยู่ในลักษณะอ่อนไหว
ต่อปัจจัยภายนอกท่ีจะเข้ามามีผลกระทบ  ได้แก่ สงครามการค้า มาตรการ
ต่างๆ ที่ออกมากีดกันทางการค้าของสหรัฐฯและจีน ,การชะลอตัวของ
จีน และดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่เป็นขาขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศไทยเช่นกัน  ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ มาตรการควบคุมสิน
เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เข้มงวดมากขึ้น  การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการ

บริโภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน การลงทุนและใช้จ่ายของ
ภาครฐับาล  ท่ีจะท�าให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและการบรโิภคภายใน
ประเทศเพิม่มากขึน้  การเลือกต้ังทีก่�าลังจะเกิดขึน้ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 
จะส่งผลต่อนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจในช่วงอนาคต

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2562 มีแนวโน้ม
ท่ีดีขึ้น  คือ นโยบายบ้านล้านหลังท่ีจะมากระตุ้นท่ีอยู่อาศัยในตลาดล่าง  
โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานในระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 
(EEC) รวมไปถงึโครงการรถไฟฟ้าทัง้ในพืน้ทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล การ
เร่งการใช้จ่ายการลงทนุ การเบิกจ่ายในโครงการของรฐัตามแผนงานเมกะ
โปรเจกต์ด้านระบบสาธารณโูภคเพือ่สร้างความเชือ่ม่ันของนักลงทุนและผู้
บรโิภค ในขณะเดยีวกันรฐับาลต้องด�าเนินนโยบายการเงนิและการคลัง เพือ่
รกัษาเสถยีรภาพของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงนิบาท และเงนิทุนต่างประเทศท่ี
ไหลเข้าออก และต้องปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายและภาษี เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น

แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ 
จงึมเีป้าหมายท่ีจะบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ ให้อยู่ในขอบเขตทีก่�าหนด 
จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและ 
ผลกระทบที่จะมีต่อการด�าเนินงานในอนาคตเป็นไปดังนี้

ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	ระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย

ผลกระทบจากมาตรการการควบคุมสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ีจะมีผลในวันที่ 1 เมษายนน้ี เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม ทางบริษัทมีการปรับ
ตัวและส่ือสารท�าความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าเพื่อเตรียมความพร้อมต้ังแต่
ปลายปี 2560 อกีทัง้บรษัิทจะมกีลุ่มสัดส่วนลูกค้าบ้านหลังแรกเป็นสดัส่วน
ประมาณ 80% ซึ่งจะไม่มีผลกระทบโดยตรงจากมาตรการนี้

ผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
ประเทศ  ทีท่างหน่วยงานรฐัยังไม่มีแนวเขตเวนคนืท่ีชดัเจน มีผลกระทบต่อ
การวางผังโครงการ  แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้เผื่อระยะร่น จากแนว
เวนคืนออกมา เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกเวนคืนท่ีดินกระทบต่อลูกค้าใน
อนาคต ซึ่งบริษัทคาดว่าแนวเขตเวนคืนจะมีความชัดเจนภายในปี 2562

ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการใน
อนาคต

เนือ่งจากในปีท่ีผ่านมาราคาท่ีดินมีการปรบัตัวสูงขึน้อย่างมีนัยส�าคญัเน่ือง
จาการพัฒนาโครงข่ายแนวรถไฟฟ้าและถนนเป็นจ�านวนมาก ท่ีดินในท�าเล
ต่างๆ โดยเฉพาะท่ีมีความต้องการในแหล่งชุมชนจึงมีการปรับตัวขึ้นสูง 
ซึง่ท�าให้บรษัิทพัฒนาอสังหารมิทรพัย์มต้ีนทุนท่ีสูงขึน้และราคาตลาดท่ีอยู่
อาศัยก็จะปรับตัวขึ้นสูงตามไปด้วย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับความสามารถ
ก�าลังซื้อของกลุ่มลูกค้าท่ัวไป บริษัทฯ จึงได้มีทีมส�ารวจวิจัยตลาดอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินที่มีความคุ้มค่าอย่างสูงสุด 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า 
จากความผันผวนของราคาวสัดทุีใ่ช้ในการก่อสร้าง ซึง่เป็นปัจจยัภายนอก
ท่ีบรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ความผันผวนของราคาน�า้มนัในตลาด
โลก ท�าให้มีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญ อาจท�าให้
มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงตามท่ีรัฐบาลประกาศ จึงเป็นปัจจัยเส่ียง
ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และส่งผลต่อความ
สามารถในการท�าก�าไร บริษัทฯ จึงบริหารจัดการความเส่ียงน้ี โดยการ
ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัสดุและค่างานก่อสร้างท่ีมีผลจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาน�้ามันเช้ือเพลิง รวมท้ังติดตามข่าวสารเก่ียว
กับสถานการณ์ของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยการ
ก�าหนดยืนราคาวัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างราย
ใหญ่ทั้งหมดทุกโครงการ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุ
ท่ีบรษัิทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ท�าให้สามารถลดความผันผวนของ
ราคาวสัดกุ่อสร้าง และราคาน�า้มันได้ในระยะหน่ึง จึงสามารถควบคมุต้นทุน
ท่ีใช้ในการก่อสร้างได้ และเพื่อเป็นการป้องกันผู้ค้าวัสดุรายเดิมขึ้นราคา 
บริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะท�างานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหาวัสดุ

ทดแทนจากผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อให้สามารถก�าหนดราคารับจ้างก่อสร้าง
ท่ีทันต่อสถานการณ์ และในระดับราคาท่ีแข่งขันได้ในตลาด นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ได้จัดต้ังทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี และ
นวตักรรมใหม่ ๆ  ท่ีสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง และท�าให้งานก่อสร้าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ระแนงคอนวูด ที่น�ามา
ใช้ทดแทนวสัดไุม้จากธรรมชาติ, Aluminum formwork system, Precast  
system, Bathroom pods, Solar cell system, Design Improvement 
เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ช้ัน
สามารถสร้างเสร็จท้ังโครงการภายใน 8-12 เดือน จึงสามารถควบคุม
ความเส่ียงเรื่องความผันผวนของราคาวัสดุ และการขาดแคลนวัสดุจาก
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ซึ่งต้อง
ได้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี บริษัทฯได้ค�านวณความผันผวนดังกล่าวรวม
เข้าไปในต้นทุนการก่อสร้างตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยู่แล้ว และหลัง
จากพัฒนางานก่อสร้างมาได้ซักระยะหน่ึง บริษัทฯได้เอาประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาเพื่อปรับปรุงในส่วนที่มีผลกระทบต่อต้นทุนมาก ท�าให้ค่าก่อสร้าง
มีความชัดเจนมากขึ้น

ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต�่าท่ีมีการปรับเพ่ิมทุกปี อาทิเช่น 1 ม.ค.2560 
ปรับค่าแรงขั้นต�่าจาก 300 บาทต่อวันเป็น 310 บาทต่อวัน  1 เม.ย. 2561 
ปรับค่าแรงขั้นต�่าเป็น 325 บาทต่อวัน  และคาดว่าการปรับค่าจ้างขั้นต�่า
ประจ�าปี 2562 ซึง่ขณะน้ีคณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจงัหวดัได้สรปุตัวเลข
ส่งมาท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการและกล่ันกรองแล้ว และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ การปรบัขึน้อาจไม่มากนักเฉล่ียอยู่ท่ี 2 -10 บาท 
ซึ่งความเสี่ยงในเรื่องนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับการจ้างแรงงานมากนัก

ศักยภาพและประวัติการท�างานของผู้รับเหมา

นับเป็นเวลามานานแล้วที่ทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้ง
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทีมี่คณุภาพ และมคีวามม่ันคงทางการเงนิ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาทาง 
บริษัทฯ ก็ได้ส่ังสมประสบการณ์และทีมงานท่ีมีคุณภาพเพื่อด�าเนินการ
ก่อสร้างด้วยตนเองเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ และความไว้วางใจ ในการบรหิาร
จัดการ จึงลดความเสี่ยงที่ท�าให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ 
ซึ่งบริษัทฯ จะก�าหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับ
ผู้รับเหมา และจะท�าการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการท�างาน 
และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

นอกจากน้ีบริษัทยังได้เริ่มพัฒนาบุคลากรให้ใช้ระบบ BIM (Building 
Information Modeling) เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นส�าหรับวงกา
รก่อสร้าง ท่ีสามารถท�างานครอบคลุมการก่อสร้างได้ท้ังหมด เริ่มต้ังแต่
การออกแบบอาคาร, การถอดบัญชปีรมิาณวสัด ุ(BOQ :Bill of quantity), 
การเขียน Shop drawing คือแบบที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ท�างานจริงๆ ตลอด
ไปจนถึงการวางแผนงานก่อสร้าง

คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง

หัวข้อดังกล่าวน้ี ถือเป็นหัวข้อส�าคัญ ที่ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นมาโดยตลอด 
โดยทางบริษทัฯ ได้ตัง้ทมีงานเพื่อพฒันาและศึกษาระบบการก่อสรา้งรวม
ถงึการติดตามแก้ไขการก่อสร้างท่ีผ่านมาว่ามีส่วนใดทีต้่องพฒันาเพือ่ให้
บรษัิทฯ ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ได้ ซึง่ปัจจบัุนบรษัิทฯ
ได้มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้, ความสามารถให้กับพนักงาน , ผู้รับ
เหมา และ แรงงาน เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการท�างานที่ถูกต้องแม้เป็นงาน
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ท่ีท�าประจ�าอยู่แล้ว บริษัทฯ เข้มงวดท้ังในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐาน
ของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ และ
เนือ่งจากปัจจบุนัทางบรษัิทได้มีการเปิดโครงการใหม่ๆ เพ่ิมขึน้เป็นจ�านวน
มาก ท�าให้ต้องมีการบริหารจัดการด้านจ�านวนคนงาน,จ�านวนผู้รับเหมา 
รวมถงึการปรบัและก�าหนดรปูแบบการท�างานให้ชดัเจนและมปีระสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น จึงได้มีการจัดต้ังทีมงานท่ีเรียกว่าทีมงาน Troop ขึ้นมา และ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างาน โดยจัดกลุ่มของงานเพื่อลดจ�านวนงาน
ด้านเอกสารลง ลดจ�านวนสัญญาการว่าจ้างลง ท้ังน้ีทีมงานจะต้องจัด
ท�าสรุปและติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละงานเพื่อให้รู้แนวโน้มการ
ท�างานว่าสามารถเป็นไปได้ตามแผนงานหรือเร็วกว่า/ล่าช้ากว่าแผนงาน 
ซึ่งจะท�าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพการท�างาน
ของทีมงานได้อีกด้วย อีกท้ังยังมีการจัดสรรคนงานโดยปรับให้คนงาน
ท�างานเฉพาะด้านของตนเองเพือ่ลดความผิดพลาดในการท�างานลง ทัง้น้ี
ทางบริษัทฯ ได้มีการน�าระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงาน
ก่อสร้าง ซึง่จะช่วยลดความซ�า้ซ้อนในการใช้ทรพัยากร เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ น�าไปสู่ความเป็นสากล อีกท้ังยังมีทีม QCจาก 
ส่วนกลาง ท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้
ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท อันก่อให้เกิด
การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยัง
ได้ตั้งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการก่อสร้างท่ัวไปและน�ามาพัฒนาการ
ก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก 
เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ้นค่าแรงงานขั้นต�่า การปรับราคาของ
วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังน้ันบริษัทฯจึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื่อ
ลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพื่อ
สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา

เน่ืองด้วย ทางบรษิทัฯ ได้ด�าเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร 
ท�าให้ทีมงานส่ังสมแรงงาน และผู้รบัเหมารายย่อยและรายกลางเป็นจ�านวน
พอสมควร ซึง่ปัจจบุนัจ�านวนผู้รบัเหมาท่ีบรษิทัฯจ้าง มีเพยีงพออยูส่�าหรบั
รองรับการเปิดโครงการต่างๆ โดยเป็นไปในลักษณะของการจ้างเหมา และ
ปัจจุบันน้ีบริษัทฯได้รับความร่วมมือจากผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มา
ด�าเนินการติดต้ังวสัดตุ่างๆทีผู้่ผลติจ�าหน่ายสินค้าน้ันๆ อาทิเช่น จ้างเหมา
โครงหลังคาพร้อมมุง,งานเหล็กพร้อมติดตั้ง, งาน Precast พร้อมติดตั้ง 
เป็นต้น จงึเป็นการผนึกก�าลังเพือ่สร้างก�าลังการผลิตของบรษัิทฯ แต่ความ
เป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนั้น มีทั้งขาขึ้นและขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาท
ในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อ
เสียงของทางบรษิทัฯ กลยุทธ์ในการรบัมือ คอื ต้องมีการปรบัค่าแรงขัน้ต�า่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย, ปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด 
รวมทัง้จัดเกรดผู้รบัเหมา เพือ่สามารถปรบัอัตราจ้างพเิศษให้แก่ผูร้บัเหมา
ฝีมือดีที่ได้รับความไว้วางใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว และ
ประการส�าคญัต้องใช้ระบบก่อสร้างก่ึงส�าเรจ็รปูมากขึน้ ทัง้งานโครงสร้าง 
งานพ้ืน งานโครงหลังคา และงานก่อฉาบ เพือ่ลดอตัรา พึง่พาแรงงานฝีมือ
ให้น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้ 
แต่ในทางปฏบัิติ ทางทีมงานกมี็การเพิม่จ�านวนผู้รบัเหมา และแรงงานฝีมือ 
(ดังที่เคยกล่าวมาข้างต้น) เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

อีกปัจจัยท่ีจะมองข้ามไม่ได้ คือกลุ่มผู้ประกอบการท่ีปรับตัวด้วยการ 
กระจายการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีพฒันาคอนโดมิเนียม และหันมาลงทุน
โครงการแนวราบ ท่ีจะต้องประสบปัญหางานก่อสร้าง เพราะตอนท�าตึกสงู
มีผู้รบัเหมารายใหญ่สร้างให้จงึไม่มีปัญหาด้านคณุภาพ แต่เม่ือท�าแนวราบ 
ผู้รับเหมาเป็นรายย่อย ควบคุมคุณภาพยาก แรงงานขาดแคลน งาน
ก่อสร้างไม่ทันเวลา หรือไม่ได้คุณภาพ จึงอาจการมีการแข่งขันสูงในการ
ดึงตัวผู้รับเหมารายย่อยที่มีคุณภาพ

ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียม

การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยงด้าน
การควบคุมต้นทุนก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการต้ังราคาขายก่อนเริ่มการ
ก่อสร้าง จึงอาจเกิดมีความเสี่ยงที่อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงหากต้นทุนการ
ก่อสร้างมีความผันผวน ดังน้ัน บริษัทจึงลดความเส่ียงดังกล่าวโดยท�า
สัญญาจ้างเหมาแบบเบด็เสรจ็กับผูร้บัเหมาและมีการเจรจาส่ังจองซือ้วสัดุ
ท่ีส�าคัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขายเพื่อป้องกันการเปล่ียนแปลงของราคา
วัสดุและลดความเส่ียงท่ีอัตราก�าไรขั้นต้นจะกระทบจากความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้าง อีกท้ังการเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการ
ก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วยลดความเส่ียงด้านการตลาดและ
เพิม่ความยดืหยุน่ในการปรบัเปลีย่นและพฒันาผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบั
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปแล้ว ยังช่วยให้บรษัิทได้น�าเงนิรบัค่างวดจากลูกค้า
มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย และด้วยเวลาในการพัฒนาโครงการ
มามากกว่า 10 ปี ท�าให้การเปิดโครงการใหม่ มีการพัฒนาสินค้าโดยวาง
แนวคิดต้ังแต่วิธีการก่อสร้าง ซึ่งท�าให้บริษัทฯมีความแม่นย�าในต้นทุนสูง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทเริ่มเปิดโครงการคอนโดมิเนียมต้ังแต่ปี 2549 จนถึง
ปัจจบัุน ภายใต้ชือ่ “เอ สเปซ” ทัง้หมด 10 โครงการ กว่า 10,000 ยนิูต เป็น
สิ่งที่ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในตลาดคอนโดมีเนียม

ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจบุนับรษัิทมีผูถ้อืหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรงัษี 
และกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์ จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 55.03 และ
ร้อยละ 10.77 ตามล�าดับ ซึ่งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสอง
กลุ่มน้ีมีการรวมตัวกันเกิดขึน้จะสามารถควบคมุเสียงของทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้น 
ได้เกินครึ่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งต้ังกรรมการ หรือ การขอมติใน
เรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมาย
หรือ ข้อบังคับบริษัท ท่ีก�าหนดต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น จึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบ และถ่วงดลุเรือ่งท่ีผู้ถอืหุ้นใหญ่เสนอได้ แต่อย่างไรก็ตามบรษิทัได้
ปฏิบัติตาม ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งมั่น
ในการด�าเนนิธรุกิจตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี(Good Corporate 
Governance)มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส มีหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน ซึ่งบุคคลท่ีอาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการท่ีเก่ียวกับตนได้ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะท�าการพิจารณากล่ันกรองให้ความเห็นก่อนท�า
รายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ความเสี่ยงในด้านการเงิน

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมีเงนิเบกิเกินบัญชแีละเงนิกู้ยืมระยะสัน้จ�านวน 
417.2 ล้านบาท แบ่งเป็น เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร จ�านวน 39.1 ล้านบาท 
ต๋ัวสัญญาใช้เงินจ�านวน 247.0 ล้านบาท และต๋ัวแลกเงิน จ�านวน 131.1 
ล้านบาท ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2,442.4 ล้านบาท จากสถาบัน
การเงนิเพ่ือลงทุนในโครงการคอนโดมิเนยีม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดีย่วของ
บริษัท และหุ้นกู้จ�านวน 6,368.1 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.68 เท่าในปี 2560 เป็น 2.77 
เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 0.09 เท่าจากปี 2560 และในขณะ
เดียวกันอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ปี 2560 เป็น 
3.04 เท่าในปี 2560 เป็น 3.29 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลัก
เกิดจากค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 397 ล้าน
บาท ซึ่งบันทึกอยู่ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงิน ค่างวดที่ยังไม่
รบัรูร้ายได้ ส่วนใหญ่เป็นการรบัเงนิจองท�าสัญญาและเงนิดาวน์จากลูกค้า
ของโครงการคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แสดงให้เห็นถงึความ
สามารถในการขายของบรษัิท และสาเหตุอกีประการหน่ึงจาก หน้ีสินส่วนท่ี
เป็นเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงนิเพ่ิมขึน้จ�านวน 799 ล้านบาท จาก
การลงทุนโครงการในระหว่างปี รวมถงึการเปล่ียนสดัส่วนจากการใช้หุ้นกู้
มาเป็นใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเส่ียงด้าน
บริหารแหล่งเงินทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ�านวน 206 
ล้านบาทจากปี 2560 จากรายได้ท่ีลดลงในปี 2561  ท�าให้อัตราส่วนหน้ีสิน
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 2.53 เท่า ในปี 2560 เป็น 2.69 เท่า 
ในปี 2561  บริษัทจึงมีความเสี่ยงในด้านหนี้สินสูงขึ้นกว่าปีก่อน

หากพิจารณาอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร ท�าก�าไร
ของบริษัท (Profitability Ratio) ส�าหรับปี 2561, 2560 บริษัทมีอัตรา
ก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 37 เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ท่ีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ร้อย
ละ 33  เน่ืองจากบริษัทสามารถบริหารและควบคุมต้นทุนขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาที่อัตราก�าไรสุทธิ บริษัทมี
อัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.8 ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 1.2  สาเหตุ
หลักจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์  ท้ังบ้านเดีย่ว 
ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมเินียม โดยในส่วนท่ีเป็นโครงการทาวน์เฮาส์น้ัน ลด
ลงจากมาตรการของภาครัฐ และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง 
โครงการบ้านเด่ียวท่ีเปิดตัวในปลายปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ไม่
สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทนัภายในปี 2561 ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม 
เป็นการทยอยรบัรูร้ายได้ต่อเนือ่งช่วงท้ายๆของโครงการท่ีเสรจ็ในช่วง 1-2 
ปีท่ีผ่านมา  ท�าให้ยอดรบัรูร้ายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บรษัิท
จะมีการรบัรูร้ายได้โครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ ชือ่ โครงการ เฉลิม
นิจ อาร์ต เดอ เมซอง เพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ปัจจุบันมียอดรอรับรู้รายได้
แล้ว จ�านวน  557 ล้านบาท นอกจากน้ีในปี 2561 บรษัิทได้ลงทนุในเรือ่งของ
การสร้างแบรนด์  ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ท่ีเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทเล็ง
เห็นถึงผลระยะยาวต่อยอดขายและก�าไรของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  

จากอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นท่ีเพิ่มขึ้นแต่อัตราก�าไรสุทธิท่ีลดต�่าลง  ท�าให้
ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ปี 2560  บริษัท
จงึมคีวามเส่ียงในด้านการเงนิท่ีเพิม่ขึน้ไม่มากนักเม่ือเปรยีบเทียบกับปีก่อน  
บริษัทลดความเส่ียงในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถควบคุมต้นทุน
ทางการเงินให้ต�่าลงได้ โดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงินระยะสั้น รวมถึง การ
ออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน/มีประกัน การออกหุ้นกู้ดังกล่าว
ได้รบัการตอบรบัจากตลาดเป็นอย่างด ีท�าให้บรษัิทมีทางเลือกส�าหรบัการ
ระดมทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต
มากย่ิงขึ้น จากการบริหารแหล่งเงินทุนดังกล่าวบริษัทสามารถลดต้นทุน
ทางการเงนิได้จาก 260 ล้านบาท ในปี 2560 เหลือ 227 ล้านบาทในปี 2561  
นอกจากน้ี บรษิทัยังมีวงเงนิกู้ทียั่งมิได้เบิกใช้อกีจ�านวน 3,045 ล้านบาท ณ 
วันที่  7 มีนาคม 2562

1) ความเสี่ยงในความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

จากการท่ีบริษัทต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการและด�าเนินงาน ดังน้ันอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาดเงินจึงมีผลกระทบท่ีส�าคัญต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท  ถึง
แม้ว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวของบริษัทจะคิดในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ก็ตาม แต่เป็นการคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ในระดับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม
ขั้นต�่า (MLR) หรือต�่ากว่านั้น ด้วยเหตุน้ีบริษัทได้มีมาตรการลดความ
เส่ียงของอัตราดอกเบ้ียท่ีมีความผันผวน โดยการออกหุ้นกู้ระยะยาวที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อน�าไปช�าระคืนเงินกู้ยืมเดิมบางส่วนที่คิดเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวและมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่า รวมถึงการออกตั๋วแลกเงิน
ระยะส้ันท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต�า่ เพือ่ให้สามารถควบคุมต้นทนุอตัราดอกเบ้ีย
ของบริษัทให้อยู่ในระดับเหมาะสม

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ�านวน 471 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2,442 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้น 2,913 ล้านบาท ที่เป็นภาระหนี้สินที่อาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยถ้าอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 
บริษัทอาจจะมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 29 ล้านบาทต่อปี

ส�าหรับความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการซ้ือท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภค
น้ัน มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากการกู้ซื้อบ้านเป็นการกู้ยืมระยะ
ยาว การปรบัขึน้ลงของอตัราดอกเบ้ียจงึส่งผลต่อยอดผ่อนช�าระรายเดอืน
ไม่มากนัก อกีท้ังผู้บรโิภคได้มีการช�าระเงนิดาวน์ไปแล้วส่วนหน่ึง นอกจาก
น้ี บริษัทก็สามารถจัดข้อเสนอพิเศษด้านอัตราดอกเบ้ียร่วมกับธนาคาร
พาณิชย์ อีกท้ังการมีสินค้าหลายระดับราคาซ่ึงเน้นท่ีก�าลังซ้ือจริงของผู้
อยู่อาศัยจริงเป็นหลัก ก็เป็นส่วนที่ช่วยลดผลกระทบของความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อผู้ซื้อด้วย

2) ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิฯ

บริษัทมีหน้าท่ีตามข้อก�าหนดสิทธิท่ีจะต้องด�ารงหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน. 3:1 เท่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อก�าหนด
สิทธิข้อ 6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 
ระบุให้หน้ีสินสุทธท่ีิน�ามาค�านวณต้องหักด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน ส�าหรับ
หุ้นกู้ ได้แก่
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1. หุ้นกูข้อง บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ต้ี จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

2. หุ ้นกู ้ของบริ ษัท อารียา พรอพเพอร ์ ต้ี  จ�า กัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 2/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี.พ.ศ.2563 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด  

3. หุ ้นกู ้ของบริ ษัท อารียา พรอพเพอร ์ ต้ี  จ�า กัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562

4. หุ ้นกู ้ของบริ ษัท อารียา พรอพเพอร ์ ต้ี  จ�า กัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563

5. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.  2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

6. หุ ้นกู ้ของบริ ษัท อารียา พรอพเพอร ์ ต้ี  จ�า กัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564

7. หุ้นกู้ชนิดทยอยช�าระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2560 ชุดท่ี 2  ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2562

8. หุ ้นกู ้ของบริ ษัท อารียา พรอพเพอร ์ ต้ี  จ�า กัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

9. หุ ้นกู ้ของบริ ษัท อารียา พรอพเพอร ์ ต้ี  จ�า กัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.69 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ ข้อ 1) – ข้อ 4) และ ข้อ 6) – 
ข้อ 12) ตามหน้าที่ในข้อก�าหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11) และส�าหรับหุ้นกู้ข้อ 5) 
ตามหน้าที่ในข้อก�าหนดสิทธิฯ ข้อ 7.2.12) เงื่อนไขทางการเงิน ระบุให้หนี้
สินสุทธิท่ีน�ามาค�านวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

3) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Rating Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้รับช�าระดอกเบ้ียหรือเงินต้น ในกรณี
ท่ีธุรกิจและผลการด�าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 
หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้ ดังน้ัน ก่อน
การตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถ
ในการ ช�าระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จัดท�าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ต�่า แสดงว่าความเส่ียง ด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้
สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเส่ียงท่ีสูง
ของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้ค�าแนะน�า
ให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ท่ีเสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู ้
ผู ้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

4) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกู้น้ันอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบ้ียในตลาดการเงิน นโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุ
ของหุน้กู้ หรอือปุสงค์ส่วนเกินหรอืส่วนขาดของหุ้นกู้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุ้นกูอ้าจ
ได้รับผลกระทบจากความ ผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขาย
ตราสารก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้
รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า

5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีใน
ราคาท่ีตนเองต้องการ เน่ืองจากการซื้อขายเปล่ียนมือของหุ้นกู้ในตลาด
รอง อาจมีไม่มาก ท้ังน้ี ผู้ออกหุ้นกู้จะน�าหุ้นกู้ไปขอจดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) และจะคงให้หุ้น
กู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อ
ขายอืน่ใดท่ีผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่ามีสถานะเท่าเทียบกันตลอดอายุหุ้นกู้ อย่างไร
ก็ด ีผู้ถอืหุ้นกู้อาจซือ้ขายหุ้นกู้ได้ท่ี ธนาคารพาณชิย์ บรษัิทหลักทรพัย์ หรอื
นิติบุคคลอืน่ใด ท่ีมีใบอนุญาตค้าหลักทรพัย์อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี หากมีผู้
เสนอซือ้หรอืขายหุ้นกู้ผ่านผูมี้ใบอนุญาต ดงักล่าวข้างต้น นอกจากน้ี ผู้ถอื
หุ้นกูจ้ะไม่สามารถขายหรอืโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ไปได้ แต่จะถกูจ�า
กัดให้ขายหรอืโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่เท่าน้ัน เน่ืองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ�ากัดการโอนไว้กับส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ให้จ�ากดัการโอนหุ้น
กู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามค�านิยามทีร่ะบุ
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ท่ี กจ. 
5/2552 เรื่อง การก�าหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีทุกประเภท ฉบับลงวนัที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมท้ังที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ท่ี กจ. 4/2560 เรือ่งการก�าหนดบทนยิามผู้ลงทนุสถาบัน 
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
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มุ่งมั่นสู่การเป็น 
“องค์กรสร้างมูลค่า”



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000431
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
Call Center : 1797
เว็บไซต์ : http://www.areeya.co.th/
ทุนจดทะเบียน : 1,200,000,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 980,000,000 บาท

บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : บริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่า
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105547117047
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	วัน	อัพ	จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550125381
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	อารียา	แมนเนจเม้นต์	จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารนิติบุคคล
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551013404
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 65,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	คูลสเปซ	จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551096733
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ไวต์ลิฟวิง	จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105552008129
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 65,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ชิลล์สเปซ	จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105553039931
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	อารียา	ฮอลพิทอลลิตี้		จ�ากัด
	 	 (เดิมชื่อ	บริษัท	อารียา	คอนวิเนียน	สโตร์	จ�ากัด)
ประเภทธุรกิจ : ร้านอาหารและบริการ
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557141625
โทรศัพท์ : 02-798-9999
โทรสาร : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

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

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด
ผู้สอบบัญชี : นางสาววันนิสา  งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  6838 หรือ
  นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  7517 หรือ
  นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4752 หรือ
  นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  9169 หรือ
  นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  8134
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ 
  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500
โทรสาร : 02-596-0539
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินงานใน  2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจัดสรร
ท่ีดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซ่ึงเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมด 
ต่อมาในปี 2548 บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขาย ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์
เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั้น และในปี 2549 - 2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก อีก 2 
ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตกแต่ง
พร้อมอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด นอกจากน้ี
ในปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชั้นใหม่ โดยทาวน์เฮ้าส์ 
2 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดลี่  ซึ่งทา
วน์เฮาส์ทั้ง 2 แบบได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และส�าหรับแบบ 
เดอะ วิลเลจ บริษัทได้น�ามาใช้ในการท�าบ้านเดี่ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 
บริษัทได้ออกแบบบ้านเดี่ยว 2 ช้ันแบบใหม่ ช่ือ อารียา โคโม่ ในปี 2558 
บรษัิทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้ แบบใหม่ชือ่ บรกิก์ และในปี 2561 บรษัิท
ได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น แบบใหม่ชื่อ เดอะ พาร์ที เกษตร-นวมินทร์

บริษัทและบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	 โครงการบ้านเดี่ยว

บริษัทจะขายที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้าง
บ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 

2.	 โครงการทาวน์เฮ้าส์

บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์ แบ่งออกเป็น 2  รูปแบบ

-	 แบบ	2	ชั้น  เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 
ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยส�าหรับกลุ่ม
ครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวใหม่ โดยปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 
8 ท�าเล ได้แก่ เกษตร - นวมินทร์, ติวานนท์, บางนา, รังสิต,  
สรงประภา, ราชพฤกษ์, เสรไีทย และวงแหวนฯ – รามอนิทรา อกีท้ังบรษิทั 
ยังมีแผนในการเพิ่มจ�านวนท�าเลเพื่อรองรับความต้องการในรูป
แบบเดียวกัน ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นแบบใหม่ท่ีชื่อ เดอะ 
วิลเลจ  ซึ่งมีจุดเด่น เป็นทาวน์เฮ้าส์หน้าบ้านกว้าง มีบริเวณสวน
รอบบ้าน สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คัน อีกท้ังยังให้บรรยากาศ

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

เหมือนอยู่บ้านเดี่ยว 

-	 แบบ	3	ชัน้		เป็นโครงการจดัสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 
เมตร สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัว
ท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริโภค 
โดยในปัจจุบันน้ันมีอยู่ด้วยกัน 2 ท�าเล อันได้แก่ รังสิต - ล�าลูกกา 
และ บางนา

-	 แบบ	4	ชัน้เป็นโครงการจดัสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 
เมตร สูง 4 ชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าทาวน์เฮ้าส์
ในกลุ่มพรีเม่ียมท่ีต้องการพ้ืนท่ีใช้สอยจ�านวนมาก นอกจากนี้ยังมี
ความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความแตกต่าง ในปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ 
อารียา แมนดารีน่า เอกมัย – รามอินทรา และ  เดอะ พาร์ที เกษตร-
นวมินทร์

3.	 โครงการคอนโดมิเนียม

โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท  จะต้ังอยู่ในท�าเลใกล้ใจกลางเมือง 
ใกล้แหล่งระบบขนส่งสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า และสถานท่ีอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มท่ี โดย
โครงการ คอนโดมิเนียมนั้นเน้นพัฒนา เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

-	 แบบ	8	ชั้น	  เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก  7-8 ชั้น พื้นท่ี
แต่ละอาคารไม่เกนิ 10,000 ตารางเมตร  โดยในปัจจบัุนน้ัน มีอยูด้่วย
กัน 5 ท�าเล อันได้แก่ เกษตร - นวมินทร์,  อโศก – รัชดา, สุทธิสาร, 
สุขุมวิท 53 และสุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่มจ�านวน
ท�าเลเพือ่รองรบัความต้องการในรปูแบบเดียวกนัให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ทั่วกรุงเทพมหานคร

-	 แบบเกิน	 8	 ชั้น	 แต่ไม่เกิน	 30,000	ตารางเมตรต่ออาคาร เป็น
โครงการคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็นส่วนตัว และ 
มีสาธารณปูโภคอืน่ๆ เพิม่ขึน้ โดยปัจจบุนั มีอยู่ด้วยกัน 3 ท�าเล ได้แก่ 
อโศก-รัชดา, บางนา และรัตนาธิเบศร์

-	 แบบเกิน	8	ชัน้	และเกิน	30,000	ตารางเมตรต่ออาคาร		เป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ เน้นพัฒนาในพ้ืนท่ีย่านศูนย์กลางธรุกจิ มี
จดุขายในส่วน Private club เพือ่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการการ
บริการระดับพรีเมี่ยม  โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 1 ท�าเล ได้แก่ 
บางนา นอกจากน้ีบรษัิทยังมีแผนเพ่ิมจ�านวนท�าเลเพ่ือรองรบัความ
ต้องการในรูปแบบเดียวกันให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

บริษัทได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบภายใต้
แบรนด์ต่างๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม 
ครอบคลุมทุกระดับราคา เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มที่แตกต่างกัน  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
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ระดับราคา
ประเภทผลิตภัณฑ์

บ้านเดี่ยว/ บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม

สูง

> 20.00 ล้านบาทต่อยูนิต > 7.00 ล้านบาทต่อยูนิต > 250,000 บาทต่อตารางเมตร

ปานกลาง

8.01 – 20.00 ล้านบาทต่อยูนิต 3.00 – 7.00 ล้านบาทต่อยูนิต 150,000 -  250,000 บาทต่อตารางเมตร

ต�่า

3.50 – 8.00 ล้านบาทต่อยูนิต < 3.00 ล้านบาทต่อยูนิต < 150,000 บาทต่อตารางเมตร

กลุ่มธุรกิจบริการ

1.	 ธุรกิจด้านบริการหลังการขายและปล่อยเช่า

เป็นธุรกิจท่ีส่งเสริมกันกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งน้ีเพราะบริษัทตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับ
การบริการจากบุคลากรซึ่งได้มาตรฐาน รวมถึงรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอาศัยที่ผู้ซื้อ (นักลงทุน) ต้องการจัดหาผู้เช่า
และผู้ซื้อ

2.	 ธุรกิจด้านบริหารโครงการ

ด�าเนินการด้านบริหารโครงการหลังการโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทจะช่วย
ด�าเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าผู้พักอาศัยจะจัดตั้ง
นิติบุคคลแล้วเสร็จ เพื่อรักษามาตรฐานการบริการ และสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้อยู่อาศัย

3.	 โครงการคอมมูนิตี้มอลล์

โครงการคอมมูนิต้ีมอลล์ของบรษัิทมีอยูด้่วยกนั 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ  
Pickadaily Bangkok ซ่ึงโครงการน้ีถูกก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารเก่าแก ่
สถาปัตย์สุดคลาสสิกโดยการจ�าลองบรรยากาศของ English old town 
และอีกโครงการ คือ Life Style Club ย่าน เกษตร – นวมินทร์

4.	 ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทมีธุรกิจร้านอาหารอยู่ 1 แห่ง ได้แก่ White lies ตั้งอยู่ที่ เพนนินซูล่า
พลาซ่า เป็นร้านอาหารสไตล์ อิตาเลี่ยน โอมากาเซะ (Italian Omakase) 
ท่ีผสมผสานระหว่างการปรุงอาหารอิตาเล่ียนคลาสสิกกับแนวคิดการ
เสิร์ฟอาหารแบบญี่ปุ่น
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การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท มีการวางนโยบายและกลยุทธ์การตลาด เพื่อส่งเสริมการจ�าหน่าย 
ดังนี้

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

บรษัิทยังคงมุ่งม่ันในการพฒันาท่ีอยู่อาศยัให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผู้บรโิภคเป็นส�าคญั เริม่ต้นต้ังแต่การออกแบบทีต้ั่งใจมอบผลติภณัฑ์ท่ีเสรมิ
สร้างจนิตนาการในแบบทีเ่ป็นตัวตนของแต่ละคน ท้ังงานออกแบบภายนอก
และภายในจึงถูกคิดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคท้ัง
ทางการและใจ โดยค�านึงถึงความสุขอย่างยั่งยืนของลูกบ้าน

นอกจากนี้บริษัทยังมีการน�า Feedback จากลูกค้ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และ
เพือ่เตรยีมความพร้อมในขยายโครงการไปยังท�าเลใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รบัการตอบรบัดีจากลกูค้า อาทิเช่น โครงการ The Colors 
ทาวน์โฮม 2 ชั้น ที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนาน เนื่องจากมีฟังก์ชั่นและ
ระบบการก่อสร้างท่ีดี อีกทัง้ในปี  2561 บรษัิทได้มีการพฒันาปรบัแบบบ้าน
ให้มีความหลากหลาย เพือ่ตอบโจทย์การอยูอ่าศยัของลูกค้าเป็นหลัก หรอื 
โครงการ The Village ที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ตอบโจทย์กลุ่มคนที่อยาก
มีบ้านเดี่ยว แต่งบประมาณมีจ�ากัด ด้วยฟังก์ชั่นมีห้องนอนถึง 4 ห้องนอน 
และผนังบ้านไม่ติดกับใคร นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ท่ีเน้นเจาะตลาดกลุ่มใหม่ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมในทุกกลุ่มตลาด 
อาทิเช่น โครงการอารียา บุษบา ลาดพร้าว - เสรีไทย บ้านเดี่ยว 2 ชั้นติด
ถนนใหญ่เสรีไทย ซึง่ต้ังอยู่บนท�าเลทีด่ท่ีีสุดแห่งหน่ึงในฝ่ังกรงุเทพตะวนัออก 

กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทยังค�านึงถึงก�าลังความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าที่มีราย
ได้ระดับต�่าถึงปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท และเป็นกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีความกังวลกับความไม่ม่ันใจในเสถยีรภาพทางการเงนิในการซือ้
ท่ีอยู่อาศยัของตนเอง บรษัิทจงึให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการต้นทุน  
โดยการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็น Aluminum 
formwork System, Precast System, Design Improvement เป็นต้น 
นอกจากน้ีทางบริษัท ยังได้เปิดโครงการใหม่ในท�าเลเดียวกันเพ่ือให้มี
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและตรงกับความต้องการทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
ราคาเริ่มตั้งแต่ 1.50 – 6.00 ล้านบาท 

กลยุทธ์ด้านการจัดจ�าหน่าย

บริษัทใช้วิธีการจ�าหน่ายโดยทีมงานขายของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
พนักงานขายที่มีประสบการณ์  มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ
บรกิารเป็นอย่างด ีสามารถให้ข้อมลูและค�าแนะน�า เพือ่ประกอบการตัดสินใจ 
ของลูกค้าได้ โดยพนักงานขายทุกคนจะได้รับการอบรมด้านเทคนิคการ
ขายและข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ  และอีกส่ิงที่บริษัทให้ความ
ส�าคัญก็คือ การตกแต่งส�านักงานขาย การตกแต่งห้องตัวอย่าง และการ
ตกแต่งบริเวณโครงการ ซึ่งถือเป็นช่องทางการจ�าหน่ายหลักของบริษัท ที่
แสดงถงึรายละเอียดของโครงการ อกีท้ังยังสร้างความประทับใจและความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าอีกด้วย

การตลาดและการแข่งขัน

นอกจากน้ีบริษัทได้เข้าร่วมการจัดงานของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 
เช่น งานมหรรมบ้านและคอนโด ท่ีศนูย์การประชมุแห่งชาติสิรกิิต์ิ ฯลฯ   ส่วน
การตลาดกระตุ้นยอดขายในต่างประเทศ บริษัทจะเน้นการออกบูท โดยได้
รับความร่วมมือจาก Agent ที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ  

กลยุทธ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์

บรษัิทยังคงท่ีจะมุ่งสร้างความสุขท่ียัง่ยนื และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น 
ทั้งในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูก
บ้าน ชุมชน และสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข ด้วยแนวความคิด 
“สุนทรียะในการใช้ชีวิต” (Aesthetic of Living) และในปี 2561 ได้มีนโย
บายปรบัเปล่ียนภาพลักษณ์ใหม่ เพ่ือให้สอดรบักับไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภค
ยุคใหม่ท่ีชืน่ชอบความทันสมัยและการใส่ใจสุขภาพกายและใจ บรษิทัเล็งเห็น
ว่าแต่ละคนมีความสุขในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ความสุขของแต่ละคนก็แตก
ต่างกัน บรษัิทจงึมีหน้าท่ีสร้างพ้ืนฐานของความสุข ด้วยการสร้างพืน้ทีใ่ห้
สมาชกิในครอบครวัได้มีไลฟ์สไตล์ความสุขในแบบของตนเอง  โดยข้อความ
หลักในการสื่อสาร (Key message) คือ “อารียาความสุขมีตัวตน” โดย
แคมเปญน้ีต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของมุมที่แต่ละคนมี
ความสุขได้ไม่เหมือกัน แต่ทุกคนสามารถมีความสุขวนเวียนอยู่รอบๆ ตัว
ได้ เมื่อได้อาศัยอยู่ในบ้าน

ส�าหรับช่องทางการสื่อสารเป็นการบูรณาการทั้งแบบ offline และ online 
เพ่ือให้แต่ละส่ือท�าหน้าท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะการสร้างการรับรู ้
(Awareness) เพื่อให้อารียา เป็นแบรนด์ท่ีลูกค้านึกถึงเป็นตัวเลือกล�า
ดับต้นๆ รวมถึงการสร้างความเข้าในเน้ือหาให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยวดีโีอคอร์ปอเรตแบรนด์ (Corporate Branding 
VDO) หรอืผ่านสือ่ Online อืน่ท่ีเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเรว็ ตรง
กลุ่ม และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจบัุน แต่ในขณะเดยีวกัน
ก็ยังไม่ทิ้ง Local media ได้แก่ Billboard & Cutout ที่ถือเป็นสื่อหลัก ที่
ท�าให้โครงการประสบผลส�าเร็จ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท มีนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

นโยบายก�าลังคน

การมีก�าลังคนท่ีสามารถด�าเนินการเองได้และพฒันาคณุภาพฝีมือแรงงาน
เพ่ือการจ้างงานท่ียั่งยืน โดยบริษัทลดความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างโดย
จัดให้มีทีมงานของตนเองในการก่อสร้างจ�านวนหน่ึง อีกท้ังพัฒนาฝีมือ
แรงงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่บริษัท น�ามาใช้ เพื่อให้คนงานเหล่าน้ัน 
สามารถท�างานกับบริษัทได้ในระยะยาวและมีความสามารถมากขึ้น

นโยบายด้านการจ้างผู้รับเหมารายใหญ่และรายย่อยที่มี
คุณภาพ

เพื่อให้การส่งมอบสินค้ามีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจาก
ด้านก�าลังคนแล้ว บริษัทมีนโยบายท่ีจัดจ้างผู้รับเหมาขนาดใหญ่ท่ีมี
คุณภาพสูงและมีประวัติการท�างานท่ีเห็นได้ชัดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส�าเร็จด้านคุณภาพ

นโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว

ปัจจุบันบริษัทมีแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ส�าหรับแรงงานท่ี
อยู่ระหว่างการขออนุญาต ก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น
เช่นกัน

นโยบายสร้างศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน

จากปัญหาการคลานแคลนแรงงานฝีมือ   บริษัทมีนโยบายสร้างศูนย์
ทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เพิ่ม – ลด ค่าจ้างให้
เหมาะสมกับทักษะฝีมอื และเพือ่เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือได้พฒันาทักษะฝีมือ
และพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานท่ีสูงขึน้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและตรง
กับความต้องการของบริษัท เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

นโยบายการจัดซื้อวัสดุ	อุปกรณ์ในงานก่อสร้างและการ
บริการหลังการขาย	

เพ่ือการส่งเสรมิการขาย บรษัิทมีนโยบายในการรบัประกันคณุภาพสินค้า
ให้กับลูกค้ายาวนานขึ้น โดยการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิตสินค้า รับประกัน
คณุภาพสินค้าต้ังแต่ 3-5 ปี ท้ังน้ีขึน้อยู่กับชนิดของวสัด ุตลอดจนมีนโยบาย 
การเอาใจใส่ดูแลลูกค้าต้ังแต่เริ่ม และบริการหลังการขายอย่างเต็มความ
สามารถ

รายละเอียดขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์
และการบริการ

1.	 การจัดซื้อที่ดิน

ท่ีดินเป็นต้นทุนหลักในการท�าธุรกิจของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
30-40 % ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญกับการจัด
ซือ้ท่ีดนิเป็นอย่างมาก การจดัซือ้ท่ีดนิเพือ่ท�าโครงการน้ัน บรษัิทจะมองหา
ท่ีดินท่ีมีศักยภาพ และอยู่ในเขตเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ดินดังกล่าวภายหลัง
การพัฒนาเป็นโครงการแล้วสามารถขายและปิดโครงการได้ภายในระยะ
เวลาอันส้ัน และก่อนการจัดซื้อท่ีดินในแต่ละครั้งจะต้องมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ โดยส�ารวจสภาวการณ์ตลาดและสภาวะการแข่งขนั 
รวมท้ังความต้องการของลูกค้าในพืน้ทีเ่ป้าหมายท่ีจะด�าเนนิโครงการ เพือ่
หาโอกาสทางการตลาด และศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ จากน้ันจงึ
จะด�าเนินการเจรจาซื้อที่ดิน โดยบริษัทจะติดต่อซื้อที่ดินผ่านนายหน้าขาย
ที่ดินเป็นส่วนใหญ่ หรือบางกรณีบริษัทอาจติดต่อซื้อจากเจ้าของที่ดินเอง 
ในราคาทีเ่ปรยีบเทียบกับราคาประเมิน หรอืราคาตลาดแล้วเห็นว่าเหมาะสม 
และบริษัทไม่มีนโยบายซื้อท่ีดินเพื่อสะสมเป็นสต็อกไว้ก่อนการพัฒนา
โครงการเป็นระยะเวลานาน

2.	 การจัดหาผู้รับเหมาและการก่อสร้าง

บรษัิทจะเป็นผู้คดัเลือกผูร้บัเหมาขนาดกลางและรายย่อยท่ีมีอยูเ่ป็นจ�านวน
มาก ซึ่งบริษัทจะก�าหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับ
ผู้รับเหมา และจะท�าการควบคุมคุณภาพของงานและต้นทุนการก่อสร้าง
ให้ได้ตามท่ีบรษิทัก�าหนดไว้ โดยความเส่ียงในเรือ่งการขาดแคลนผูร้บัเหมา
ของบริษัทจะสามารถลดลงได้ ดังนี้

2.1 บริษัทมีการเจรจาราคาค่าวัสดุก่อสร้างหลักส่วนใหญ่กับผู้ค้าวัสดุ
ก่อสร้างให้ผู้รบัเหมาและก�าหนดยืน    ราคาไว้ให้กับผู้รบัเหมาส�าหรบั
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง และให้ผู้รับเหมาไปซื้อวัสดุจากผู้ค้าที่ได้เจรจาค่า
วัสดุไว้ให้แล้ว ส่งผลให้ผู้รับเหมาท่ีรับงานจากทางบริษัทสามารถ
ก�าหนดและควบคุมต้นทุนของตนเองได้แน่นอนขึ้น ท�าให้ผู้รับเหมา
ต้องการที่จะท�าธุรกิจกับบริษัท

2.2 ปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมาท่ีรับท�างานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
มากกว่า 20 ราย ซึ่งหากผู้รับเหมารายใดไม่สามารถรับงานที่ท�ากับ
บริษัทไว้ได้ บริษัทก็สามารถจัดให้ผู้รับเหมารายอื่นทดแทนได้ทันที

2.3  มกีารน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนก�าลังคน เช่น แบบอลูมิเนียมส�าหรบั
หล่อคอนกรตี (Aluminum formwork) หรอืระบบหล่อส�าเรจ็ เป็นต้น 
โดยระบบทั้งสองดังกล่าว จะช่วยลดการพึ่งพาแรงงานฝีมือลงได้
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2.4 ปัจจุบันบริษัทฯ มีการวางแผนล่วงหน้า โดยประสานงานบริษัท
จัดหาแรงาน น�าแรงงานต่างด้าวจากประเทศต้นทาง อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวแบบมีการรับประกัน ผ่าน
กระบวนการน�าเข้าแรงงานจากประเทศต้นทาง และมีสัญญาค�้า
ประกันรับรองคุณภาพแรงงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน - 1 ปี 
และสามารถน�าเข้าแรงงานได้ตลอดปี ท�าให้มั่นใจได้ว่าหากมีภาวะไม่
ปกติ ทางบริษัทฯ ยังคงด�าเนินการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น

2.5 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับเรื่องของคุณภาพทั้งแนวราบและแนวสูง 
โดยบางโครงการได้จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมาท่ีมีคุณภาพสูงเข้ามา
ด�าเนินการ และจดัให้มีการประเมินคณุภาพของผู้รบัเหมาเป็นประจ�า
ทุกปี

3.	 การส่งมอบงาน

บรษัิทจะช�าระเงนิค่าก่อสร้างให้กับผู้รบัเหมาตามงวดความส�าเรจ็ของงาน
ท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างและหลังจากท่ีได้มีการตรวจรับงวดงาน
ร่วมกับลูกค้าแล้วเท่าน้ัน ซึ่งในการช�าระเงินให้กับผู้รับเหมา บริษัทจะหัก
เงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละงวดงานร้อยละ 2.5 - 5.0 ของมูลค่างาน
ท่ีส่งมอบ โดยผู้รับเหมาท่ีบริษัทว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
ท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง มีคุณภาพของงาน
ท่ีดี มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงและเครดิตทางการค้าท่ีดี จึงท�าให้ม่ันใจได้
ว่างานของผู้รับเหมามีคุณภาพในระดับหนึ่ง บริษัทยังได้ก�าหนดให้มีคณะ
ท�างานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง โดยว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกมา
เป็นผู้ควบคุมคณะท�างาน มีการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมงานและวิศวกร
ก่อสร้างของทั้งบริษัทและของผู้รับเหมา จัดท�าคู่มือว่าด้วยมาตรฐานการ
ก่อสร้างและมาตรฐานการตรวจรับบ้าน  ในส่วนของการติดตามความ
ก้าวหน้างานก่อสร้าง ผูค้วบคมุงานก่อสร้างจะคอยรายงานความคบืหน้า
งานก่อสร้าง เม่ือมีเหตุล่าช้าจะเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในกรณีท่ีผู้รับ
เหมารายเดิมไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก�าหนด ก็จะจัดหาผู้รับเหมา
รายอื่นเข้าท�างานแทน

4.	 การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ทุกโครงการของบริษัทจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวเน่ืองกับสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบ
ต่อบุคคลภายนอก รวมท้ังก�ากับดูแลด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร และ
รวมถงึ สภาพแวดล้อมโครงการ ท่ีท�างาน ท่ีพักคนงาน โดยจะต้องอยู่ภาย
ใต้หลักการของ Health Safety and Environment (HSE)

ในการพัฒนาโครงการและขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน บริษัทจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องกับกฎหมายการจัดสรร
ท่ีดิน ซ่ึงได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในการพัฒนาโครงการ 
บริษัทได้มีการดูแลการขนดิน โดยให้ล้างท�าความสะอาดรถและถนนเม่ือ
งานแล้วเสร็จ นอกจากน้ียังให้มีการฉีดน�้ากันฝุ่นฟุ้งกระจาย และจ�ากัด
เวลาท�างานอีกด้วย

ในส่วนการท�าการพัฒนาโครงการและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ จะต้องท�า
รายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอต่อส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บรษัิทจะต้องด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุ
งานเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และ บริษัทจะสามารถเริ่มพัฒนา
โครงการได้ เม่ือได้หนังสือรบัรองจากหน่วยงานดังกล่าว นอกจากน้ีบรษัิท
ยังได้ร่วมมือกับชมุชนท�าความสะอาดถนนนอกโครงการและปลูกต้นไม้เพ่ือ
ดดูซบัฝุ่นละออง และส�าหรบัอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ภายในบ้าน ท้ังท่ีทางบรษัิท
เลือกติดต้ังให้กบัลูกค้า หรอืท่ีจดัเตรยีมเป็นของสมนาคณุหรอืการส่งเสรมิ
การขายให้ลูกค้า ล้วนเป็นแบบประหยัดไฟทั้งสิ้น และที่ผ่านมาบริษัทยังไม่
เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

ในท�านองเดยีวกันบรษัิทยังค�านงึถงึผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหลังจาก
โครงการแล้วเสร็จ โดยบริษัทมีนโยบายการจัดการด้านความสะอาดของ
โครงการให้สะอาดอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีในโครงการ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพักคนงาน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
ในการใช้ชีวิตประจ�าวันของคนงาน
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ปีที่เปิด
โครงการ

ผู้ด�า 
เนินการ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ

ประเภท
โครงการ

กลุ่ม 
ลูกค้าเป้า

หมาย

จ�านวนยูนิต
ที่ขายได้/ 

จ�านวนยูนิตทั้ง
โครงการ

มูลค่าขาย 
(ล้านบาท)

ขายแล้ว 
(ล้านบาท)

ความคืบ
หน้าการ
ก่อสร้าง 

(%)

บ้านเดี่ยว

มิ.ย. 2546 ARY อารียา บุษบา 
(หัวหมาก)

ซอยลาดพร้าว 
130

บ้านเดี่ยว AB 143/143 867 867 100

ก.ค. 2547 ARY อารียา สวนา 3 ถนน เกษตร
นวมินทร์

บ้านเดี่ยว AA 25/48 524 252 100

ต.ค. 2547 ARY อารียา เมทโทร 
(เกษตร)

ถนนลาดปลาเค้า บ้านเดี่ยว AB 32/35 393 346 90

ก.ค. 2555 ARY เดอะวิลเลจ 
แจ้งวัฒนะ - 
ติวานนท์

ถนนติวานนท์ บ้านเดี่ยว 
/บ้านแฝด

AC 115/150 601 444 100

ต.ค. 2557 ARY อารียา โคโม่ 
บางนา

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

บ้านเดี่ยว AB,AA 60/61 341 334 100

พ.ย. 2557 ARY เดอะวิลเลจ คอท 
เทจ กาญจนา ภิเษก 
- ราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยว AB,AC 48/86 354 182 100

มี.ค. 2558 ARY อารียา โคโม่ บางนา 
– วงแหวนฯ

บางนา กม.10 บ้านเดี่ยว AB 128/128 625 625 100

มี.ค. 2558 ARY อารียา โค
โม่ วงแหวน-
รามอินทรา

วงแหวนฯ - 
รามอินทรา

บ้านเดี่ยว AB 106/124 550 449 100

ม.ค. 2559 ARY อารียา ดอนเมือง 
สรงประภา  
(บ้านเดี่ยว)

ถนน รพช.  
ต�าบลหลักหก

บ้านเดี่ยว AB,AA 20/20 141 141 100

ก.พ. 2559 ARY อารียา โคโม่ 
ลาดกระบัง -
สุวรรณภูมิ

ลาดกระบัง - 
สุวรรณภูมิ

บ้านเดี่ยว AB 24/73 549 146 45

พ.ค. 2559 AMM อารียา โคโม่  
วงแหวนฯ - 
ราชพฤกษ์

วงแหวนฯ - 
ราชพฤกษ์

บ้านเดี่ยว AC 34/115 453 125 83

ก.พ. 2560 ARY ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ ถนนสุขุมวิท 77 บ้านเดี่ยว AA 4/20 801 104 65

ก.ย. 2561 ARY อารียา บุษบา 
ลาดพร้าว - 
เสรีไทย

เสรีไทย บ้านเดี่ยว AA 1/20 310 14 50

พ.ย. 2561 COL อารียา โคโม่ พรีโม่ 
บางนา - วงแหวนฯ

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

บ้านเดี่ยว AA, AB 3/144 1,125 20 25

รวม 7,634 4,049

โครงการของบริษัทในปัจจุบัน
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โครงการ
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(ล้านบาท)

ขายแล้ว 
(ล้านบาท)

ความคืบ
หน้าการ
ก่อสร้าง 

(%)

ทาวน์เฮ้าส์
ก.พ. 2550 ARY อารียา แอทโฮม ถนน เกษตร

นวมินทร์
ทาวน์เฮ้าส์ BA 103/104 247 245 100

มิ.ย. 2550 ARY เดอะคัลเลอร์ส  
แจ้งวัฒนะ -
ติวานนท์

ถนนติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์ BB 186/187 345 342 100

ต.ค. 2553 ARY เดอะคัลเลอร์ส  
พรีเมี่ยม บางนา

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BB 179/181 426 418 100

ม.ค. 2555 ARY เดอะคัลเลอร์ส  
บางนา กม.10

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BB, BA 271/272 584 582 100

ก.ค. 2555 ARY  เดอะวิลเลจ บางนา ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BA 104/105 313 308 100

ก.ย. 2557 ARY เดอะคัลเลอร์ส เลช
เชอร์ บางนา กม.8

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BA,AC 214/214 570 570 100

พ.ย. 2557 ARY เดอะวิลเลจ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ AC,BA 114/133 398 330 100

พ.ย. 2557 WHL เดอะคัลเลอร์ส  
พรีเมี่ยม กาญจนา
ภิเษก-ราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 261/262 513 510 100

พ.ย. 2557 COL เดอะคัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 262/263 472 470 100

มี.ค. 2558 ARY เดอะคัลเลอร์ส  
พรเีม่ียม วงแหวนฯ -
รามอินทรา

วงแหวนฯ -
รามอินทรา

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 267/267 641 641 100

มี.ค. 2558 WHL เดอะคัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ – 
รามอินทรา

วงแหวนฯ -
รามอินทรา

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 269/269 592 592 100

ก.ย. 2558 ARY เดอะคัลเลอร์ส 
พรีเมี่ยม บางนา - 
วงแหวนฯ

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BB 190/191 555 550 100

ก.ย. 2558 AMM เดอะคัลเลอร์ส    
บางนา - วงแหวนฯ

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BA 177/178 468 463 100

ม.ค. 2558 AMM เดอะวิลเลจ บางนา 
- วงแหวนฯ

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BA 113/113 411 411 100

เม.ย. 2559 ARY  เดอะ คัลเลอร์ส   
พรีเมี่ยม วงแหวนฯ 
-  ราชพฤกษ์

วงแหวนฯ  -  
ราชพฤกษ์

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 177/265 574 371 100

เม.ย. 2559 AMM เดอะ คัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ -
ราชพฤกษ์

วงแหวนฯ  -  
ราชพฤกษ์

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 118/225 479 226 100
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ความคืบ
หน้าการ
ก่อสร้าง 

(%)

ทาวน์เฮ้าส์
พ.ค. 2559 ARY เดอะ คัลเลอร์ส  

พรีเมี่ยม กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์ 
2

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BA 113/115 249 243 100

พ.ค. 2559 ARY เดอะ วลิเลจ  
บางนา - วงแหวนฯ 2

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ AC 160/167 685 649 100

ก.ค. 2559 ARY เดอะคัลเลอร์ส 
รังสิต - คลอง 4

ต�าบลลาดสวาย ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA, AC 164/342 831 360 90

ส.ค. 2559 ARY เดอะวิลเลจ 
กาญจนาภิเษก -
ราชพฤกษ์ 2

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 100/128 393 299 95

ส.ค. 2559 ARY เดอะ เพลส 
กาญจนาภิเษก -
ราชพฤกษ์ 2

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 80/117 201 138 100

ธ.ค. 2559 ARY เดอะคัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก -
ราชพฤกษ์2

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 131/215 418 246 100

มี.ค. 2560 AMM เดอะ คัลเลอร์ส 
พรีเมี่ยม กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์ 
3

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 124/219 460 263 100

พ.ค. 2560 ARY อารียา บริกก์ 
บางนา กม.10

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

อาคาร
พาณิชย์

AC 6/6 27 27 100

พ.ค. 2560 AMM อารียา บริกก์ 
บางนา - วงแหวนฯ

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

อาคาร
พาณิชย์

AC 1/4 23 6 100

มิ.ย. 2560 WHL เดอะ คัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ -
รามอินทรา 2

วงแหวนฯ 
รามอินทรา

ทาวน์เฮ้าส์ BA 118/179 476 292 100

พ.ค. 2560 WHL เดอะ คัลเลอร์ส 
มิกซ์ รังสิต - 
วงแหวนฯ

รังสิตคลอง 5 ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA,
AC

91/481 1,071 188 60

พ.ค. 2560 ARY เดอะ วิลเลจ รังสิต 
– วงแหวนฯ

รังสิตคลอง 5 ทาวน์เฮ้าส์ BA 56/319 1,046 178 64

ธ.ค. 2560 ARY อารียา บริกก์ 
รังสิต-คลอง 4

รังสิตคลอง 4 อาคาร
พาณิชย์

AC 1/7 32 4 100

ต.ค. 2560 ARY เดอะคลัเลอร์ส 
บางนา - วงแหวนฯ 2

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 216/270 684 547 92

ส.ค. 2560 ARY เดอะวิลเลจ เอ็กซ์
คลูซีฟ บางนา ก.ม.
10

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 19/19 79 79 100
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ปีที่เปิด
โครงการ

ผู้ด�า 
เนินการ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ

ประเภท
โครงการ

กลุ่ม 
ลูกค้าเป้า

หมาย

จ�านวนยูนิต
ที่ขายได้/ 

จ�านวนยูนิตทั้ง
โครงการ

มูลค่าขาย 
(ล้านบาท)

ขายแล้ว 
(ล้านบาท)

ความคืบ
หน้าการ
ก่อสร้าง 

(%)

ทาวน์เฮ้าส์
ส.ค. 2560 ARY เดอะวิลเลจ เอ็กซ์

คลูซีฟ บางนา ก.ม.
10-2

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 11/11 62 62 100

มี.ค. 2561 ARY เดอะวิลเลจ หทัย
ราษฎร์ - วงแหวนฯ

หทัยราษฎร์ - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 17/130 635 73 60

ก.ค. 2561 ARY อารียา บริกก์  
รังสิต - วงแหวนฯ

รังสิตคลอง 5 อาคาร
พาณิชย์

AC 4/8 32 16 100

ส.ค. 2561 ARY เดอะ วิลเลจ  
บางนา - วงแหวนฯ 2

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 32/152 674 139 74

ต.ค. 2561 CHS เดอะคัลเลอร์ 
วงแหวนฯ -
ราชพฤกษ์ 2

วงแหวนฯ  -  
ราชพฤกษ์

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 1/272 573 2 54

ธ.ค. 2561 WHL อารียา บริกก์ รังสิต 
- วงแหวนฯ 2

รังสิตคลอง 5 อาคาร
พาณิชย์

AC 0/8 32 - -

รวม 16,271 10,840

คอนโดมิเนียม

ต.ค. 2549 ARY เอ สเปซ เกษตร ถนนเกษตร  
นวมินทร์

คอนโด BB 199/205 326 313 100
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ปีที่เปิด
โครงการ

ผู้ด�า 
เนินการ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ

ประเภท
โครงการ

กลุ่ม 
ลูกค้าเป้า

หมาย

จ�านวนยูนิต
ที่ขายได้/ 

จ�านวนยูนิตทั้ง
โครงการ

มูลค่าขาย 
(ล้านบาท)

ขายแล้ว 
(ล้านบาท)

ความคืบ
หน้าการ
ก่อสร้าง 

(%)

พ.ย. 2549 ARY เอ สเปซ อโศก-รชัดา ถนนอโศก - 
ดินแดง

คอนโด BB 2,176/2,178 4,209 4,206 100

ม.ค. 2551 ARY เอ สเปซ เพลย์ ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย

คอนโด BB 483/485 800 792 100

มิ.ย. 2553 ARY เอ สเปซ สุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท 77 คอนโด BB,BA 391/443 789 660 100

มี.ค. 2555 ARY เอ สเปซ มี สุขุมวิท 
77

ถนนสุขุมวิท 77 คอนโด BB 666/832 1,501 1,165 100

มี.ค. 2555 ARY เอ สเปซ มี  
บางนา

ถนนคู่ขนาน -  
วงแหวนฯ

คอนโด BB 927/960 1,221 1,190 100

มี.ค. 2555 ARY เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก 
- รัชดา

ถนนอโศก -  
ดินแดง

คอนโด AC,AB 448/547 2,433 2,028 100

ส.ค. 2556 ARY เอ สเปซ มี 
รัตนาธิเบศร์

ต�าบลบางกระสอ 
นนทบุรี

คอนโด BB,BA 159/406 885 317 100

พ.ค. 2560 ARY เอ สเปซ เมกา ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

คอนโด BB,BA,
AC

1,325/1,366 2,552 2,504 -

ส.ค. 2560 ARY เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ 
เมซอง

สุขุมวิท คอนโด AA 39/124 2,000 557 16

ก.ค. 2561 ARY เอ สเปซ เมกา 2 ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ

คอนโด BB,BA,
AC

687/1,003 2,281 1,536 -

รวม 18,997 15,268

1บริษัทและบริษัทย่อยของอารียา          2ค�าจ�ากัดความของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ARY หมายถึง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) AA = โครงการที่มีระดับราคา 8 ล้านบาทขึ้นไป

AMM หมายถึง อารียา แมนเนจเม้นต์ จ�ากัด AB = โครงการที่มีระดับราคา 5-8 ล้านบาทขึ้นไป

COL หมายถึง บริษัท คูลสเปซ จ�ากัด AC = โครงการที่มีระดับราคา 3-5 ล้านบาทขึ้นไป

CHS หมายถึง บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ากัด BA = โครงการที่มีระดับราคา 2-3 ล้านบาทขึ้นไป

WHL หมายถึง บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ากัด BB = โครงการที่มีระดับราคา 1-2 ล้านบาทขึ้นไป

* ยอดขายแล้วที่ระบุไว้ในตาราง หมายรวมถึง ยอดขายให้กับลูกค้าที่ได้ท�าสัญญาซื้อแล้ว ทั้งที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วและยังไม่ได้โอน
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ทรัพย์สินของบริษัทฯ

สินทรัพย์ส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ที่ดินในโครงการต่าง ๆ  รวมทั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงานประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

สินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยระบุรายละเอียดโครงการ สถานที่ตั้ง เป็นไปดังตารางต่อไปนี้

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

บุษบา ซอยลาดพร้าว130 
แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ

0 - 1 - 9.9 14 14 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

ณ30ธ.ค. 2559

 - 

เอ สเปซ เกษตร

แอทโฮม

สวนา 9ไร่ 

เอ สเปซ มี  
เกษตร - นวมินทร์

ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

12 - 0 - 54.5

155 198 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

ณ. 30ธ.ค. 2557, 
และบจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ. 30ธ.ค. 2559

190

สวนา 4 ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

60 - 0 - 39.92 303 364 บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ 30ธ.ค. 
2559

 - 

สวนา 5 ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

22 - 0 - 57.3

417 500 บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ 30ธ.ค. 
2559

 - 

แมนดารีนา

เอ สเปซ เพลย์

ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ

0 - 2 - 38.56

14 21 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

ณ30ธ.ค. 2559

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส 
ติวานนท์

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ถนนติวานนท์ 
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

4 - 1 - 90 40 50 บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
จ�ากัด ณ วันที่ 
30ธ.ค. 2557 และ
บจก. แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล ณ วัน
ที่ 25ธ.ค.2559และ 
29ธ.ค. 2560

 - 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เมทโทร (เกษตร)

เดอะพาร์ที บาย 
อารียา

ถนนวัดลาดปลาเค้า
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ

12 - 1 - 53.9 386 467 บจก. แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล 

ณ วันที่ 30ธ.ค.
2559และ 29ธ.ค. 
2560

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส พรี
เมี่ยม บางนา

ถนนคู่ขนาน -  
วงแหวนฯ  
แขวงบางพลีใหญ่ 
สมุทรปราการ

0 - 0 - 59.7 8 8 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30ธ.ค. 
2559

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส 
บางนา กม.10

เดอะ วิลเลจ บางนา 

เดอะ คัลเลอร์ส เลช
เชอร์ บางนา กม.8

เดอะ คัลเลอร์ส 
เลชเชอร์ บางนา 
กม.10

อารียา โคโม่บางนา

อารียา บริกก์ 
บางนา กม.10

เดอะวิลเลจ เอ็กซ์
คลูซีฟ บางนา

เดอะวิลเลจ เอ็กซ์
คลูซีฟ บางนา2

ถนนคู่ขนาน -  
วงแหวนฯ  
แขวงบางพลีใหญ่ 
สมุทรปราการ

22 - 3 - 58.3 52 65 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าสินทรัพย์ 
ณ วันที่ 21 ก.ย. 
2554และ บจก. กรุง
สยามประเมินค่า
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 
30 ธ.ค. 2559

 - 

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 
77 เฟส2

ถนนสุขุมวิท 77 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ

9 - 0 - 87.6 424 443 บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 30ธ.ค. 
2557

 - 

อารียา เมทโทร 
ดอนเมือง  
สรงประภา  
(บางส่วน)

สรงประภา 1 - 3 - 12.4 122 104 บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ วันที่ 29 
ธ.ค. 2560

 - 

เอ สเปซ มี 
รัตนาธิเบศร์

ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ต�าบลบางกระสอ 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2 - 1 - 33.8 474 639 บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรี
ยลเอสเตท แอฟแฟร์
สณ วันที่ 26ธ.ค.
25560

 - 
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

สุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท 53 
แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ

1 - 1 - 77.2 368 440 บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรี
ยลเอสเตท แอฟแฟร์
ส ณ วันที่ 12 ก.พ.
2559

134

ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 
(บางส่วน)

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ถนนสุขุมวิท77 
(ซอยอ่อนนุช) 
แขวงสวนหลวง, 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร

3 - 3 - 20.5 240 269 บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรี
ยลเอสเตท แอฟแฟร์
ส ณ วันที่ 24 ก.พ.
2560

 - 

อารียา โคโม่ 
ลาดกระบัง - 
สุวรรณภูมิ

ถนนร่วมพัฒนา 
แขวงขุมทอง 
เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

19 - 0 - 47.1 114 155 บริษัท โกร เอสทิเม
ชั่น จ�ากัด

ณ 11 ม.ค. 2556

 - 
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เอ สเปซ ไอ.ดี.

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 
77เฟส1

เอ สเปซ สุขุมวิท 77

เอ สเปซ มี บางนา

อารยีา โคโม่ วงแหวนฯ 
- ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์  
พรีเมี่ยม  
วงแหวนฯ - 

ราชพฤกษ์  
(บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์ 
วงแหวนฯ - 
ราชพฤกษ์ 

(บางส่วน)

อารียา เมทโทร 
ดอนเมือง  
สรงประภา 
(บางส่วน)

เดอะวิลเลจ 
แจ้งวัฒนะ 
ติวานนท์

เดอะวิลเลจ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

เดอะวิลเลจ 
คอจเทจ 
กาญจนาภิเษก - 

ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

อารียา เมทโทร
เกษตร

ถนนถนนดินแดง 
แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ถนนสุขุมวิท 77 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ,

ถนนคูข่นาน - วงแหวนฯ 
แขวงบางพลีใหญ่ 
สมุทรปราการ,

ถนนบางบัวทอง - 
สุพรรณบุรี (ทล.
340) ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี

สรงประภา

ต�าบลไทรน้อย 
อ�าเภอไทรน้อย, 
อ�าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

ถนนวัดลาดปลาเค้า
แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าวกรุงเทพฯ

43 - 3 - 83.63 1,660 2,324 บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ30ธ.ค. 2559, 
1มี.ค. 2560, 

2มี.ค. 2560และ 
3มี.ค. 2560

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จ�ากัด ณ 
23ก.ย. 2560, 25 
ก.ย. 2560
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เดอะวิลเลจ  
คอทเทจ

กาญจนาภิเษก –
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

เดอะวิลเลจ 
กาญจนาภิเษก –
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

เดอะคัลเลอร์ส  
พรีเมี่ยม กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์

เดอะคัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก - 

ราชพฤกษ์

เดอะ คัลเลอร์ส 
พรีเมี่ยม  
กาญจนาภิเษก 
 - ราชพฤกษ์ 2 

เดอะวิลเลจ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์2

เดอะ คัลเลอร์ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 2

เดอะ คัลเลอร์ส  
พรีเมี่ยม  
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 3

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลไทรน้อย 
อ�าเภอไทรน้อย, 
อ�าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

237 - 2 - 1.5 985 1,300 บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด , 

บริษัท เพ็ชรสยาม 
แอพไพรซัล ณ วันที่ 
3 มี.ค. 2557 และ 27 
ก.ย. 2556 , บริษัท 
แอดวานซ์ แอพไพร
ซัล จ�ากัด ณ วันที่ 
15ธ.ค. 2558, 

บจก. แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล ณ วัน
ที่ 30มิ.ย. 2558 และ 
บจก. เซาท์อีส เอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล ณ 
วันที่ 22 ธ.ค. 2557

231

เดอะเพลส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 1

เดอะ เพลส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 2

ต�าบลไทรน้อย 
อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี

37 - 3 - 29.9 95 125 บจก. แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล ณ วันที่ 
15 ม.ค. 2559

 - 
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

อารียา โคโม่ 
วงแหวนฯ - 
รามอินทรา

เดอะคัลเลอร์ส 
พรีเมี่ยม วงแหวนฯ 
– รามอินทรา 
(บางส่วน)

เดอะคัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ –
รามอินทรา 
(บางส่วน)

เดอะคัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ - 
รามอินทรา

เฟส 2

สุเหล่าคลองหนึ่ง 
ซ. 15 ถนนสุเหล่า
คลองหนึ่ง แยกจาก 
ถนนหทัยราษฎร์
กรุงเทพมหานคร

53 - 1 - 71.3 378 498 บจก.เซ้าท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

ณ 3 มี.ค. 2557

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส 
พรีเมี่ยม วงแหวนฯ 
- ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ - 
ราชพฤกษ์

อารียา โคโม่ 
วงแหวนฯ - 
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลละหาร อ�าเภอ
บางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

32 - 1 - 89.1 391 508 บริษัท ฟิวเจอร์ 
แอพไพรซัล จ�ากัด

ณ วันที่ 17 เมษายน 
2558

 - 
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

อารียา โคโม่ 
บางนา - วงแหวนฯ 

เดอะ คัลเลอร์ส  
พรีเมี่ยม  
บางนา - วงแหวนฯ 

เดอะ วิลเลจ  
บางนา - วงแหวนฯ  

เดอะ คัลเลอร์ส 
บางนา - วงแหวนฯ 

เดอะ วิลเลจ  
บางนา - วงแหวนฯ 2

เดอะคัลเลอร์ส 
บางนา - วงแหวนฯ 2

อารียา บริกก์ 
บางนา - วงแหวนฯ 

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลบางพลีใหญ ่
อ�าเภอบางพลี 
จังหวัด
สมุทรปราการ

38 - 1 - 21.3 380 695 บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ วันที่ 
25ก.ย. 2557,

บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 21 กันยายน 
2558

116

เดอะ คัลเลอร์ส 
รังสิต - คลอง 4

อารียา บริกก์ 
รังสิต - คลอง 4

เขตรังสิต คลอง 
4กรุงเทพฯ

27 - 3 - 87.3 301 342 บริษัท แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล จ�ากัด 
ณ วันที่ 16ต.ค. 
2558

126

กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ โซน 3

ต�าบลไทรน้อย 
อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี

109 - 3 - 3.2 394 446 บจก. แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล 

ณ วันที่ 15มี.ค. 
2559

 - 

อารีน่า การ์เดนท์ 
เสรีไทย วงแหวนฯ 

ถนนเสรีไทย ต�าบล
คลองกุ่ม อ�าเภอ
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

4 - 0 - 9.2 77 218 บจก. จ.ีพี.ว.ี โกลบอล 
พรอ็พเพอร์ต้ี 
ณ วนัท่ี 13 ม.ค. 
2559

 - 

เดอะ วิลเลจ หทัย
ราษฎร์ – วงแหวนฯ 

แขวงสามวาตะวัน
ตก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร

27 - 3 - 55 179 225 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 11 ก.ค. 
2560

99
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เดอะ วิลเลจ รังสิต 
วงแหวนฯ 

เดอะ คัลเลอร์ส 
มิกซ์ รังสิต -  
วงแหวนฯ 

อารียา บริกก์ 
รังสิต - วงแหวนฯ 

ต�าบลลาดสวาย 
อ�าเภอล�าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

86 - 3 - 13.6 605 820 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน

ณ วันที่ 9 พ.ย. 
2559

178

อารียา โคโม่ 
บางนา วงแหวนฯ 2

เดอะ คัลเลอร์ 
บางนา วงแหวนฯ 2

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลบางพลีใหญ่ 
อ�าเภอบางพลี 
บางพลี 
(บางพลีใหญ่) 
จังหวัด
สมุทรปราการ

43 - 3 - 0.5 381 470 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 23 ก.พ. 
2560

89

เอ สเปซ เมกา ต�าบลบางแก้ว 
อ�าเภอบางพลี 
จังหวัด
สมุทรปราการ

4 - 1 - 16.1 177 222 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 9 ต.ค. 
2560

90

หมู่บ้านอารียา 
สวนา 3

ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 
(ส่วนที่เหลือ)

ที่ดินโครงการใน
อนาคตโซนลาด
ปลาเค้า

ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ,

ถนนสุขุมวิท 77 
(ซอยอ่อนนุช) 
แขวงสวนหลวง, 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร,

ถนนวัดลาดปลาเค้า
แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าวกรุงเทพฯ

59 - 0 - 25.52 1,622 1,660 บจก.เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ 30ธ.ค. 
2559, บจก.เอเจนซี่ 
ฟอร์ เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส ณ วัน
ที่ 24 ก.พ.2560และ
บจก.เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ 25ธ.ค. 
2559

1,5005

รวมมูลค่า
โครงการ/สินทรัพย์
ทั้งสิ้น

10,7563 13,590 3,3544
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เอ สเปซ เกษตร

แอทโฮม

สวนา 9 ไร่ 

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

12 - 0 - 54.5 168 198 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ. 30 ธ.ค. 2557, 
และบจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ. 30 ธ.ค. 2559, 
บจก.แอดวานซ์ แอพ
ไพรซัล ณ วันที่ 20 
ธ.ค. 2561

190

สวนา 4 ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

60 - 0 - 39.92 266 362 บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

ณ. 25 ธ.ค. 2560

 - 

สวนา 5 (บางส่วน) ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

6 - 0 - 26.0 135 170 บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด 

ณ. 25 ธ.ค. 2560

 - 

อารียา 
แมนดารีน่า 
เอกมัย - 
รามอินทรา

ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

11 - 2 - 67.3 323 385 บจก. เรียล เอสเตท 
แอพเพรซัล

ณ. 29 เม.ย. 2561

306

แมนดารีนา

เอ สเปซ เพลย์

ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ

0 - 2 - 38.56 14 21 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

ณ. 30 ธ.ค. 2559 
และบจก.แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล ณ วันที่ 
20 ธ.ค. 2561

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส 
ติวานนท์

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ถนนติวานนท์ 
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

4 - 1 - 11.2 40 53 บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
จ�ากัด ณ วันที่ 30 
ธ.ค. 2557 และ บจก. 
แอดวานซ์ แอพไพร
ซัล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 
2559 และ 29 ธ.ค. 
2560

 - 
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เมทโทร (เกษตร)

เดอะพาร์ที บาย 
อารียา

ถนนวัดลาดปลาเค้า 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

20 - 1 - 83.2 487 530 บจก. แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล ณ วัน
ที่ 23 ธ.ค. 2560, 
บจก. เอเจนซี่ฟอร์ 
เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส ณ วัน
ที่11 พ.ค. 2561
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เดอะ คัลเลอร์ส พรี
เมี่ยม บางนา

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ  
แขวงบางพลีใหญ่ 
สมุทรปราการ

0 - 0 - 59.7 8 8 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 
2559

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส 
บางนา กม.10

เดอะ วิลเลจ บางนา 

อารียา โคโม่ 
บางนา

ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ  
แขวงบางพลีใหญ่ 
สมุทรปราการ

 7 - 3 - 53.7 34  56 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าสินทรัพย์ 
ณ วันที่ 21 ก.ย. 
2554 และ บจก. กรุง
สยามประเมินค่า
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 
30 ธ.ค. 2559

 - 

เอ สเปซ มี  
สุขุมวิท 77 เฟส2

ถนนสุขุมวิท 77 เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ

9 - 0 - 87.6 430 443 บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 30 ธ.ค. 
2557 

 - 

เอ สเปซ มี 
รัตนาธิเบศร์

ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ต�าบลบางกระสอ 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2 - 1 - 33.8 442 639 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส ณ วัน
ที่26 ธ.ค. 2560

 - 

สุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท 53 
แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

1 - 1 - 77.2 648 798 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 
12 ก.พ. 2559

146

ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 
(บางส่วน)

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ถนนสุขุมวิท77 
(ซอยอ่อนนุช) 
แขวงสวนหลวง, 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร

2 - 3 - 50.6 89 150 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 
24 ก.พ. 2560

 - 

อารียา โคโม่ 
ลาดกระบัง - 
สุวรรณภูมิ

ถนนร่วมพัฒนา 
แขวงขุมทอง 
เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

 16 - 3 - 96.4 145  185 บริษัท โกร เอสทิเม
ชั่น จ�ากัด

ณ 11 ม.ค. 2556

 - 
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เอ สเปซ ไอ.ดี.

เอ สเปซ มี  
สุขุมวิท 77 เฟส1

เอ สเปซ  
สุขุมวิท 77

เอ สเปซ มี บางนา

อารียา โคโม่ 
วงแหวนฯ – 
ราชพฤกษ์  
(บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์ส  
พรีเมี่ยม  
วงแหวนฯ – 
ราชพฤกษ์  
(บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ – 
ราชพฤกษ์  
(บางส่วน)

เดอะ วิลเลจ 
แจ้งวัฒนะ 
ติวานนท์

เดอะ วิลเลจ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์  
(บางส่วน)

เดอะ วิลเลจ  
คอจเทจ กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

อารียา เมทโทร 
เกษตร

ถนนดินแดง  
แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 
ถนนสุขุมวิท77 แขวง
สวนหลวง  
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 
ถนนคู่ขนาน - 
วงแหวนฯ  
แขวงบางพลีใหญ่ 
สมุทรปราการ, 
ถนนบางบัวทอง - 
สุพรรณบุรี 
(ทล.340) 
ต�าบลละหาร อ�าเภอ
บางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี

ต�าบลไทรน้อย 
อ�าเภอไทรน้อย, 
อ�าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

ถนนวัดลาดปลาเค้า 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

17 - 0 - 93.2 1,103 2,324 บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 

30 ธ.ค. 2559,1 
มี.ค. 2560, 2 มี.ค. 
2560 และ

3 มี.ค.2560

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส ณ วันที่ 23 
ก.ย. 2560, 25 ก.ย. 
2560

349
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เดอะวิลเลจ คอทเทจ
กาญจนาภิเษก – 
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)
เดอะ วิลเลจ 
กาญจนาภิเษก – 
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)
เดอะ คัลเลอร์ส พรี
เมี่ยม กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์
เดอะคัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์
เดอะ คัลเลอร์ส พรี
เมี่ยม กาญจนา
ภเิษก - ราชพฤกษ์ 2 
เดอะ วิลเลจ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 2
เดอะ คัลเลอร์ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 2
เดอะ คัลเลอร์ส พรี
เมี่ยม กาญจนา
ภเิษก - ราชพฤกษ์ 3
เดอะ คัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 3
เดอะ วิลเลจ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 3
เดอะ คัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 4
เดอะ คัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 3
เดอะ คัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก -  
ราชพฤกษ์ 4
เดอะ วิลเลจ 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 3
ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลไทรน้อย  
อ�าเภอไทรน้อย, 
อ�าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

225 - 0 - 69.1 932 1,380 บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด , 
บริษัท เพ็ชรสยาม 
แอพไพรซัล ณ วันที่ 
3 มี.ค. 2557 และ 27 
ก.ย. 2556 , บริษัท 
แอดวานซ์ แอพไพร
ซัล จ�ากัด ณ วันที่ 15 
ธ.ค. 2558, 
, วันที่ 30 มิ.ย. 
2558, วันที่ 20 ธ.ค. 
2561 และ บจก. เซา
ท์อีส เอเชีย อินเตอร์
เนชั่นแนล ณ วันที่ 22 
ธ.ค. 2557
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เดอะเพลส กาญจนา
ภิเษก - ราชพฤกษ์ 
1 

เดอะ เพลส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์  
(บางส่วน)

ต�าบลไทรน้อย  
อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี

33 - 3 - 85.8 87 120 บจก. แอดวานซ์ แอพ
ไพรซัล ณ วันที่ 15 
ม.ค. 2559 , 5 เม.ย. 
2561

 - 

อารียา โคโม่ 
วงแหวนฯ – 
รามอินทรา 
(บางส่วน)

เดอะคัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ – 
รามอินทรา 2

(บางส่วน)

สุเหล่าคลองหนึ่ง 
ซ. 15 ถนนสุเหล่า
คลองหนึ่ง แยกจาก 
ถนนหทัยราษฎร์
กรุงเทพมหานคร

40 - 1 - 55.4 171 280 บจก. เซ้าท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

ณ 3 มี.ค. 2557

 - 

อารียา โคโม่ 
วงแหวนฯ – 
รามอินทรา 
(บางส่วน)

เดอะคัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ – 
รามอินทรา 2 
(บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ – 
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

เดอะ เพลส 
กาญจนาภิเษก - 
ราชพฤกษ์ 2 (บาง
ส่วน)

สุเหล่าคลองหนึ่ง 
ซ. 15 ถนนสุเหล่า
คลองหนึ่ง แยกจาก 
ถนนหทัยราษฎร์
กรุงเทพมหานคร

ต�าบลละหาร  
อ�าเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

ต�าบลไทรน้อย 
 อ�าเภอไทรน้อย, 
อ�าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

8 - 2 - 64.3 265 298 บจก. อัลทิมา แอพ
ไพรซัล 

ณ 2 ส.ค. 2561

132
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เดอะ คัลเลอร์ส 
พรีเมี่ยม วงแหวนฯ 
– ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์ส  
วงแหวนฯ – 
ราชพฤกษ์ (บางส่วน)

เดอะ คัลเลอร์ส 
วงแหวนฯ – 
ราชพฤกษ์ 2

อารียา โคโม่ 
วงแหวนฯ – 
ราชพฤกษ์ 
(บางส่วน)

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลละหาร อ�าเภอ
บางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

30 - 0 - 19.2 360 558 บริษัท ฟิวเจอร์ แอพ
ไพรซัล จ�ากัด 

ณ วันที่ 17 เม.ย. 
2558

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส 
พรีเมี่ยม บางนา -  
วงแหวนฯ

เดอะ คัลเลอร์ส 
บางนา - วงแหวนฯ 

เดอะ วิลเลจ บางนา 
- วงแหวนฯ 2

อารียา บริกก์ 
บางนา – วงแหวนฯ 

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลบางพลีใหญ่ 
อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

 33 - 3 - 40.5 480 682 บริษัท เซ้าท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ณ วันที่ 25 
ก.ย. 2557, 

บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 21 กันยายน 
2558

 - 

เดอะ คัลเลอร์ส 
รังสิต - คลอง 4

อารียา บริกก์  
รังสิต - คลอง 4

เขตรังสิต คลอง 4 
กรุงเทพฯ

24 - 1 - 88 261 314 บริษัท แอดวานซ์ แอพ
ไพรซัล จ�ากัด ณ วัน
ที่ 16 ต.ค. 2558

91

ที่ดินอนาคต 
ไทรน้อยโซน3

ต�าบลไทรน้อย  
อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี

109 - 3 - 3.2 401 446 บจก. แอดวานซ์ แอพ
ไพรซัล ณ วันที่ 5 
ต.ค. 2560, 25 มี.ค. 
2560

 - 
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

อารียา บุษบา 
ลาดพร้าว - เสรีไทย

ถนนเสรีไทย 
ต�าบลคลองกุ่ม 
อ�าเภอบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ

4 - 0 - 9.2 110 218 บจก. จี.พี.วี. 
โกลบอล พร็อพเพ
อร์ตี้ ณ วันที่ 13 ม.ค. 
2559

 - 

เดอะ วลิเลจ 
หทัยราษฎร์  -  
วงแหวนฯ

แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร

 26 - 0 - 57 260  315 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 11 
กรกฎาคม 2560

126

เดอะ วิลเลจ  
รังสิต - วงแหวนฯ 

อารียา บริกก์  
รังสิต - วงแหวนฯ 

เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ 
รังสิต - วงแหวนฯ 

อารียา บริกก์  
รังสิต - วงแหวนฯ 2

ต�าบลลาดสวาย  
อ�าเภอล�าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี

80 - 0 - 43.8 672 792 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 9 พ.ย. 2559

110

อารียา โคโม่  
บางนา - วงแหวนฯ 2

เดอะ คัลเลอร์ 
บางนา - วงแหวนฯ 2

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลบางพลีใหญ ่
อ�าเภอบางพลี 
บางพลี 
(บางพลีใหญ่) 
จังหวัดสมุทรปราการ

33 - 2 - 78 109 209 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 23 ก.พ. 
2560

เดอะ วิลเลจ  
บางนา - วงแหวนฯ 3

เดอะ คัลเลอร์ 
บางนา - วงแหวนฯ 3

เดอะ คัลเลอร์ 
บางนา - วงแหวนฯ 4

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลบางพลีใหญ ่
อ�าเภอบางพลี 
บางพลี 
(บางพลีใหญ่) 
จังหวัดสมุทรปราการ

60 - 1 - 7 331 362 บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

ณ 19 ต.ค. 2560, 
12 มี.ค. 2561

320

อารียา โคโม่ พรีโม่ 
บางนา - วงแหวนฯ 

ที่ดินโครงการใน
อนาคต

ต�าบลบางพลีใหญ ่
อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

42 - 0 - 35 288 326 บริษัท แอดวานซ์ 
แอพไพรซัล จ�ากัด ณ 
วันที่ 12 มี.ค. 2561, 
27 มิ.ย. 2561

103

เอ สเปซ เมกา ต�าบลบางแก้ว 
อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

4 - 1 - 16.1 294 325 บจก. กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 9 ต.ค. 2560

131
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ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่คงเหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
คงเหลือตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

ราคาประเมินที่ดิน1 

ณ 31ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท)

ประเมินโดย 
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ 
ณ. 31ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท)

เอ สเปซ เมกา 2 ต�าบลบางแก้ว 
อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

3 - 2 - 0 201 275 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส ณ วันที่ 20 
ก.พ. 2561

102

หมู่บ้านอารียา 
สวนา 3

ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ 
(ส่วนที่เหลือ)

ที่ดินโครงการใน
อนาคต โซนลาด
ปลาเค้า

ถนนเกษตร -  
นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ,

ถนนสุขุมวิท77 
(ซอยอ่อนนุช) 
แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร,

ถนนวัดลาดปลาเค้า 
แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ

58 - 3 - 53.82 1,712 1,971 บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

ณ 25 ธ.ค. 2560, 
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส ณ วันที่ 24 
ก.พ. 2560 และ

บจก. เซ้าส์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด 

ณ 25 ธ.ค. 2560

1,5003

ที่ดินโครงการใน
อนาคต โซนพัทยา

ต�าบลห้วยใหญ่ 
อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี

37 - 2 - 49.9 226 250 บจก. โกร เอสทิเมชั่น

ณ วันที่ 29 ก.ย. 
2560

158

รวมมูลค่าโครงการ/
สินทรัพย์ทั้งสิ้น

11,492 15,443 4,1674

หมายเหตุ :

 1ราคาประเมินเป็นราคาท่ีท่ีปรบัมาจากราคาประเมนิท่ีดิน ตามท่ีผู้ประเมนิราคาได้ประเมินตามสภาพ ณ วนัประเมิน ด้วยค่าพฒันาท่ีจ่ายเพิม่ต้ังแต่
วนัทีป่ระเมินจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 หักด้วยมูลค่าท่ีดนิทีโ่อนให้ลกูค้าแล้วตามราคาประเมินท่ีปรบัใหม่1ราคาประเมินเป็นราคาทีป่รบัมาจาก
ราคาประเมินที่ดิน ตามที่ผู้ประเมินราคาได้ประเมินตามสภาพ ณ วันประเมิน ด้วยค่าพัฒนาที่จ่ายเพิ่มตั้งแต่วันที่ประเมินจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 
2560หักด้วยมูลค่าที่ดินที่โอนให้ลูกค้าแล้วตามราคาประเมินที่ปรับใหม่

 2มีพื้นที่รวม 59 - 0 - 25.5ไร่ ซึ่งรวมบ่อน�้าประมาณ 45 ไร่ 

 3เป็นหลักประกันหุ้นกู้บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบก�าหนด หุ้นกู้มีมูลค่าคงค้าง 1,500 ล้านบาท

 4เงนิกูค้งเหลือหมายถงึหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ียคงเหลือของบรษิทัจากการน�าสินทรพัย์ท่ีระบุในตารางดงักล่าวไปใช้เป็นหลักประกนัส�าหรบัสินเชือ่
ธนาคาร และหุ้นกู้ เงินกู้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 ในตารางไม่เท่ากับมูลค่าเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ ณ 31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงินของ
บริษัท เนื่องจากรวมเงินกู้ยืมระยะสั้นโครงการจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 247 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและถูก
ต้องของข้อมูล ซึ่งรายการตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินของบริษัท ในรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน และมีการรวมหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท แต่ไม่รวมเงินกู้ค่าก่อสร้างส�านักงานใหญ่จ�านวน 43 ล้านบาท และไม่ได้หักบัญชีพักโอนเงินกู้
จ�านวน 21 ล้านบาท
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลักประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการด�าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
รายการ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ 

กลุ่มบริษัท 
ส่วนที่ปลอดภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

ภาระผูกพัน ตาม
สัญญาเช่าการเงิน

ราคาทุน 
สุทธิ

ที่ดิน1 บริษัทและบริษัทย่อย 170  -  - 170
อาคารและงานระบบ บริษัทและบริษัทย่อย 28  -  - 28
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า บริษัทและบริษัทย่อย 1  -  - 1
อาคารคลับเฮ้าส์และอาคาร
ชั่วคราว

บริษัทและบริษัทย่อย 10  -  - 10

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�านักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย/
สถาบันการเงิน

50  - 9 59

เครื่ อ ง จักรและ เครื่ อ ง มือ
ก่อสร้าง

บริ ษัทและบริ ษัทย ่อย/
สถาบันการเงิน

42  - 1 43

ยานพาหนะ บริษัทและบริ ษัทย ่อย/
สถาบันการเงิน

 -  - 30 30

งานระหว่างก่อสร้าง บริษัท 1  -  - 1
รวม 302  - 40 3422

หมายเหตุ : ที่ดิน1 หมายถึง ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลับเฮาส์โครงการต่างๆของบริษัท เป็นส่วนที่ปลอดภาระผูกพันทั้งจ�านวน 
 2 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์หลักใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทมีราคาทุนสุธิรวม 342 ล้านบาท โดยมีส่วนที่ปลอดภัยภาระผูกพันจ�านวน 302 ล้านบาท  

และมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 40 ล้านบาท
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