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Celebrate Our 20th Year 
Of Boutique Living Design
For A Sustainable 
Tomorrow
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20th Year 
Of Boutique 
Living Design
"  We Not Only Design Houses. 
   We Create Design That Promote 
   A Better Life And Well-Being For  
   People While Also Improving   
 Life Of Our Planet "

Milestone



2002 
-

2017
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2002
Baan Areeya 

“ The First Resort  
  Style Modern 
  Tropical House ”
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2006
A Space 

“ The First
  Fully Furnished
  Condominium ”
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2012
Areeya
Mandarina  

“ The First Oriental    
  Boutique Living  
  Concept ”
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2013
The Village  

“ The First 
  Colonial Living 
  Village Town ”
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2016
A Space ID   

“ The First 
  Condominium  
  with Smart 
  Mechanical 
  Parking System ”
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2017
Chalermnit 
Art De Maison    

“ The First 
 Japanese - Inspired 
 Luxurious Living 
 Condominium ”

16

ANNUAL REPORT 2019



17

ANNUAL REPORT 2019



18

ANNUAL REPORT 2019

Vision
& Mission
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร
ผู้น�ำกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย
ที่มุ่งสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่มุ่งสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืน 
และสร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่นในเรื่องกำรออกแบบ คุณภำพ กำรก่อสร้ำง 
และกำรบริกำร เพื่อให้ลูกบ้ำน ชุมชน และสังคมมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และเปี่ยมสุข

พันธกิจ
ด�ำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์อย่ำงครบวงจร เพื่อเป็นผู้น�ำในกำรท�ำธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืน โดยมีพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทั้งพนักงำน ลูกค้ำ 
และต่อสังคม



"เราไม่ได้ท�า
  บ้านจัดสรร แต่เรา  
  ออกแบบสังคม ชีวิต
  และความเป็นอยู่ "

ปรัชญำองค์กร
กำรสร้ำง “บ้ำน” ไม่ใช่กำรพัฒนำเพียงสิ่งปลูกสร้ำง หรือสิ่งแวดล้อมภำยในหมู่บ้ำน 
แต่หมำยถึง กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมพัฒนำสังคม ชุมชน เพื่อกำรมีชีวิตที่ดี มีครอบครัว
ที่มั่นคงสมบูรณ์ และเพื่ออนำคตที่ยั่งยืน
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Proactive   ท�ำงำนเชิงรุก ด้วยควำมคิดบวก

Innovative  กล้ำแตกต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์

Passionate  กระหำยควำมส�ำเร็จ

Collaboration  ร่วมมือร่วมใจกันท�ำงำน

Sense of Ownership  มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
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คุณค่ำและค่ำนิยมขององค์กร
PIPCO คือ แนวทำงที่ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ทุกแผนกของ
อำรียำฯ ปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้ำงวิถี และทิศทำงในกำรท�ำงำนที่
สอดคล้อง โดยค�ำนึงถึงกำรสร้ำงสรรค์ และพัฒนำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด
ซึ่งเป็นค่ำนิยมหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกปลูกฝังจนเป็นหนึ่ง
ใน DNA ของเรำ

อำรียำฯ จึงพร้อมที่จะพัฒนำที่อยู่อำศัย ให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในทุกรปูแบบ และพร้อมท่ีจะก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น�ำด้ำน 
Leading Boutique Developer อย่ำงแท้จริง
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ประวัติที่มำขององค์กร

ส�ำหรับอำรียำฯ ‘บ้ำน’ คือที่อยู่อำศัย.. คือ ทีท่ีเ่รำสรำ้งครอบครัวบนพื้นฐำน
ของค�ำว่ำ ‘ควำมสุข’.. ซึง่ควำมสุขของแต่ละคนก็แตกต่ำงกันไปท้ังควำมหมำย 
ท้ังช่วงเวลำ.. อำรียำฯ จึงท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สร้ำงพ้ืนฐำนของควำมสุขที่แข็งแรง
และยั่งยืนนั้น เป็นควำมสุขที่ได้สร้ำงสรรค์ที่พร้อมจะส่งมอบให้กับลูกบ้ำนทุก
คนเพื่อให้ควำมสุขด�ำเนินต่อไปอย่ำงไม่สิ้นสุด

ในวันนี้ อำรียำฯ ก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 21 กับประสบกำรณ์ที่มำกขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์
ได้เป็นอย่ำงดีว่ำ เรำมีควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรที่เปล่ียนไปตำมยุคสมัย 
โดยสำมำรถออกแบบสังคม และควำมเป็นอยู่ที่ตรงใจส�ำหรับผู้อยู่อำศัยทุก
เจเนอเรชัน

20 ปีแห่งควำมภำคภูมิใจ                20 ปี ของอำรียำฯ ที่เดินหน้ำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

Brand 
Background
& Heritage

รูปแบบผลิตภัณฑ์

บ้ำนเดี่ยว / บ้ำนแฝด

ทำวน์โฮม

คอนโดมิเนียม

รวม

จ�ำนวนโครงกำร

11

35

11

57

มูลค่ำรวม (ล้ำนบำท)

6,310

16,542

19,127

41,979

             *ปัจจุบัน ปี 2562                           



งำนออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมำพร้อมกับคุณภำพ

•  Glasshouse กำรออกแบบที่ช่วยให้บ้ำนประหยัดพลังงำน เปิดรับแสงจำกแหล่งก�ำเนิดธรรมชำติ พร้อมน�ำควำม  
 งำมจำกพื้นที่สีเขียวภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใช้ชีวิต ให้ควำมรู้สึกใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชำติ
•  Hybrid Kitchen เอำใจคนรักกำรท�ำอำหำร สร้ำงควำมสุขในกำรเข้ำครัวแบบไม่จ�ำกัด ปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนได้ทั้ง  
 แบบครัวไทยและครัวฝรั่ง
•  Water & Light System ระบบสำธำรณูปโภคที่คัดสรรวัสดุดีมีคุณภำพเพื่อควำมปลอดภัย อุ่นใจในกำรอยู่อำศัย
•  Quality Structure คุณภำพที่ได้มำตรฐำน ของกำรออกแบบโครงสร้ำงที่เป็นเอกลักษณ์

นวัตกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ทุกรูปแบบ

• Smart Home Intelligent System ระบบเทคโนโลยีควบคุมผ่ำนมือถือที่ช่วยให้กำรใช้ชีวิตสะดวกสบำยกว่ำที่เคย
• Double Gate & Security Guard Center ให้คุณได้อุ่นใจกับระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มำกขึ้น
• Full HD CCTV 24 hrs. กล้องวงจรปิดที่ดูแลทุกกำรเข้ำ-ออก ในโครงกำรตลอด 24 ชม.
• Easy Pass Access เข้ำ-ออก โครงกำรได้สะดวกและปลอดภัยด้วยระบบ Easy Pass

ควำมสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

• Areeya Clean Living Technology ระบบไหลเวียนของอำกำศ ที่สร้ำงพลังงำนสะอำดและประหยัดพลังงำน
 ได้มำกกว่ำที่เคย
• Large Urban Green Space พื้นที่สีเขียวขนำดใหญ่รำยล้อมรอบโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นพื้นที่สนำมเด็กเล่น 
 ศำลำพักผ่อน ที่จอดจักรยำน
• Sustainable Concept แนวคิดในกำรออกแบบโครงกำรที่มีควำมสุขแบบยั่งยืน

กำรให้บริกำรดูแลลูกบ้ำนตั้งแต่เริ่ม และหลังกำรขำยอย่ำงสุดควำมสำมำรถ

• Areeya Family Application แอปพลิเคชัน ที่เข้ำมำช่วยตอบโจทย์ และอ�ำนวยควำมสะดวกของลูกบ้ำนในกำร
 ติดต่อร้องเรียน และรับข่ำวสำรข้อมูลต่ำงๆ 
• Areeya Call Center ศูนย์กลำงกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลโครงกำร และรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกบ้ำน
• Areeya & You Member สิทธิประโยชน์พิเศษๆ และกิจกรรมดีๆ ที่มีให้กับสมำชิกลูกบ้ำนอำรียำ
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“สุนทรียะของกำรใช้ชีวิต” (Aesthetic of Living) คือ แนวคิดหลักที่อำรียำฯ ส่งต่อให้ลูกบ้ำนได้สัมผัสกับควำมเป็น
อยู่ท่ีดี ผ่ำนควำมต้ังใจและควำมพถิพีถินัในกำรสร้ำงสรรค์แต่ละโครงกำร ให้เป่ียมไปด้วยคณุภำพโดดเด่นด้วยดีไซน์ 
ลงตัวด้วยฟังก์ชนักำรใช้งำน รวมถงึงำนบรกิำรเพือ่สร้ำงสังคมแห่งควำมสุขท่ีสัมผัสได้ทุกวนัโดยมี 4 กลยทุธ์ส�ำคญั 
ที่ถือเป็นโครงสร้ำง และเป็นหัวใจของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และบริกำร เพื่อส่งมอบให้กับลูกบ้ำนทุกโครงกำร
ทุกครอบครัว

4 กลยุทธ์หลักในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร



"การใช้ชีวิตที่
  ปราศจากสุนทรียภาพ
  เปรียบเหมือนการใช้   
  ชีวิตที่ไม่มีความหมาย"



รู้จักเรำ "อำรียำฯ"

อำรียำฯ คือ Leading Boutique Developer กำรมีคุณภำพชีวิต
ท่ีดีขึ้น ไม่ใช่แค่กำรพัฒนำชีวิตลูกบ้ำนให้สะดวกสบำยมำกขึ้นเท่ำน้ัน 
แต่หมำยรวมถึง กำรช่วยยกระดับจิตวิญญำณของลูกบ้ำนผู้อยู่อำศัย
ไปพร้อมๆ กัน 

ซึ่งในวันนี้ อำรียำฯ ได้เติบโตขึ้นอีกก้ำว เรำยังมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะมอบ
“สุนทรียะของกำรใช้ชีวิต” (Aesthetic of Living) ที่สัมผัสได้ในทุกช่วง
เวลำของชีวิต เป็นควำมสุขเล็กๆ ที่เกิดจำกสิ่งรอบตัว และเป็นควำมสุข
ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน 



"To Grow With Thai Consumer    
 Lifestyle & Modern Living"
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Our Product 
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บ้ำนเดี่ยว
เอ อิดิชั่น 
• สุขุมวิท 77 , พหลโยธิน-เกษตร นวมินทร์,  เอกมัย-รำมอินทรำ
• A New Definition of Fully Curated Living  
• แบบฉบับชีวิตที่คุณก�ำหนดเอง
• เริ่มต้นที่ 30 ล้ำนบำท
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บ้ำนเดี่ยว
ดิ เอวำ เรสซิเดนซ์ 
• สุขุมวิท 77
• The Finest Reflection of the Finest Living
• เริ่มต้นที่ 25 ล้ำนบำท



ทำวน์โฮม
อำรียำ แมนดำรีน่ำ
• เอกมัย-รำมอินทรำ
• ทำวน์โฮมฟังก์ชันใหม่ สไตล์ Modern 3 ชั้น 2 ที่จอดรถ 
  ให้คุณเลือกใช้ Space ได้
• เริ่มต้นที่ 6.69 ล้ำนบำท
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โฮมออฟฟิศ
เดอะ พำร์ที 
• เกษตร-นวมินทร์
• โฮม + ออฟฟิศ ดีไซน์ใหม่ ที่สำมำรถออกแบบได้เองตำมสไตล์ของคุณ
• เริ่มต้นที่ 8.9 ล้ำนบำท
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บ้ำนเดี่ยว
อำรียำ โคโม่ 
• ลำดกระบัง-สุวรรณภูมิ
• บ้ำนเดี่ยวที่ให้คุณใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ
• เริ่มต้นที่ 6.69 ล้ำนบำท
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บ้ำนเดี่ยว
อำรียำ โคโม่ เบียงก้ำ 
• บำงนำ-วงแหวนฯ 
• บ้ำนเดี่ยวสไตล์ Minimal Eco Living
• เริ่มต้นที่ 6.69 ล้ำนบำท
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บ้ำนเดี่ยว
อำรียำ โคโม่ พรีโม่ 
• บำงนำ-วงแหวนฯ
• บ้ำนเดี่ยวสไตล์ Modern Tropical Luxe Living พร้อมฟังก์ชัน 
   และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกครบครัน
• เริ่มต้นที่ 6.69 ล้ำนบำท
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บ้ำนเดี่ยว
อำรียำ บุษบำ 
• ลำดพร้ำว-เสรีไทย
• โครงกำรบ้ำนเดี่ยว ระดับพรีเมี่ยม Contemporary Style
• เริ่มต้นที่ 11.9 ล้ำนบำท



วิลเลจทำวน์ 
เดอะ วิลเลจ
• บำงนำ-วงแหวน, รังสิต-วงแหวนฯ, หทัยรำษฎร์-วงแหวนฯ,
  กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์
• วิลเลจทำวน์ แนวคิดใหม่ สไตล์ Modern Colonial
• เริ่มต้นที่ 2.79 ล้ำนบำท
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ทำวน์โฮม
เดอะ คัลเลอร์ส
• รำมอินทรำ-หทัยรำษฎร์, กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์
  บำงนำ-วงแหวนฯ, วงแหวน-รำชพฤกษ์, รังสิต-วงแหวน
• ทำวน์โฮมฟังก์ชั่นใหม่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่ำงแท้จริง 
• เริ่มต้นที่ 2.79 ล้ำนบำท
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ทำวน์โฮม
เดอะ เพลส 
• กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์
• ทำวน์โฮม ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ ที่รักชื่นชอบใน
  ควำมคุ้มค่ำและกำรใช้ชีวิตอย่ำงลงตัว
• เริ่มต้นที่ 1.59 ล้ำนบำท
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คอนโดมิเนียม
เอ สเปซ เมกำ
• บำงนำ
• ท�ำเลดีที่สุด คอนโดมิเนียมที่ให้คุณใช้ชีวิตในเมกำซิตี้บำงนำ 
  พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง
• เริ่มต้นที่ 1.69 ล้ำนบำท
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คอนโดมิเนียม 
เฉลิมนิจ อำร์ต เดอ เมซอง 
• สุขุมวิท 53
• The Novel Perspectives of Luxurious 
  Japanese – Inspired Residence
• เริ่มต้นที่ 7.9 ล้ำนบำท
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คอนโดมิเนียม
เอ สเปซ ไอดี 
• อโศก-รัชดำ
• Be “More” You เป็นตัวเองได้มำกกว่ำ
• เริ่มต้นที่ 3.69 ล้ำนบำท
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"อำรียำฯ ไม่หยุดพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร เพื่อส่งมอบ ‘บ้ำน’ 

ทุกแบบทุกสไตล์ท่ีสำมำรถตอบจินตนำกำรในกำรใช้ชีวิตท่ีทันสมัย 

มีระดับ ได้อย่ำงตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็น

ของตัวเอง เพื่อจุดมุ่งหมำยสูงสุดคือ กำรมอบควำมสุขที่ย่ังยืนและ

ส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป"

43

ANNUAL REPORT 2019



Corporate 
Sustainability
Policy
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นโยบำยควำมยั่งยืนภำยในองค์กร 

เรื่อง  กำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร ด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำม
ย่ังยนื ด�ำเนินกำรขบัเคล่ือนตำมนโยบำยควำมย่ังยืน กำรจดักำรพลังงำน ผลักดันอนุรกัษ์และจดักำรพลังงำน
ให้เป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองมปีระสิทธิภำพ ท้ังภำยในอำคำรส�ำนักงำนและพืน้ทีด่�ำเนินกำรของบรษัิทฯ อย่ำงจรงิจงั
และเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบด้ำนบวกทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

คณะกรรมกำรประกอบด้วย

คุณวิวัฒน์ เลำหพูนรังษี  กรรมกำรบริษัท    ประธำนกรรมกำร

คุณอำชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำรบริษัทและรองกรรมกำรผู้จัดกำร  กรรมกำร   

คุณจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร   กรรมกำร

คุณวฤตดำ  วรอำคม   ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยสื่อสำรกำรตลำด  กรรมกำร
  และภำพลักษณ์องค์กร 

คุณสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ   กรรมกำร

คุณวีรยุทธ โพธำรำมิก ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร  กรรมกำร

คุณอ�ำนำจ จันทร์ทนุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยสำรสนเทศ  กรรมกำร

อ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ก�ำหนดนโยบำยเป้ำหมำยเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ และวัดผลส�ำเร็จได้

1.แต่งตั้งคณะท�ำงำน โดยมีองค์ประกอบ คือ 1.) กรรมกำรอ�ำนวยกำร 1 คน เป็นประธำน 2.) ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นกรรมกำร 3.) ผู้จัดกำรฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท�ำงำน 4.) พนักงำนฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท�ำงำน 5.) ให้ผู้จัดกำร
 ที่รับผิดชอบงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นเลขำนุกำร

2.ด�ำเนินกำรจัดกำร ประสำนควำมร่วมมือ เพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยกำรพัฒนำควำมยั่งยืน กำรอนุรักษ์พลังงำนและวิธีกำร  
 จัดกำรพลังงำนของบริษัท

3.เสนอผู้บริหำรระดับสูงเพื่อพิจำรณำก�ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของบริษัทฯ วิธีกำรจัดกำรพลังงำน   
 แผนกำรฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกแก่พนักงำนให้เกิดควำมตระหนัก

4.ด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย แผนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนและกำรอนุรักษ์พลังงำน จัดกำรฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมแก่  
 พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจอันจะน�ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมนโยบำยได้อย่ำงครบถ้วน

46

ANNUAL REPORT 2019



5. ควบคุมดูแลให้มีกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำน รวมทั้งควบคุม ตรวจ ติดตำม 
 และประเมินกำรด�ำเนินงำน รวมถึงกำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรด�ำเนินงำน อย่ำงน้อยปีละครั้งตำมช่วง 
 เวลำที่เหมำะสม

6. ด�ำเนินกำรสื่อสำรให้พนักงำนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง เกี่ยวกับเป้ำหมำย แผนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน วิธีกำรจัดกำรพลังงำน   
 ผลกำรด�ำเนินงำน ผลกำรประชุม และผลกำรทบทวน วิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง

7. เสนอแนะเกี่ยวกับกำรก�ำหนดหรือทบทวนนโยบำยกำรพัฒนำควำมยั่งยืน และวิธีกำรจัดกำรพลังงำน ให้ผู้บริหำรระดับสูง
 ของบริษัทฯ พิจำรณำเป็นประจ�ำทุกปี

8. ด�ำเนินงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

นโยบำยกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน

1. บริษัทฯ จะด�ำเนินกำร และพัฒนำระบบกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม โดยก�ำหนดให้กำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรพลังงำนเป็นส่วน 
 หนึ่งของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร  
 พลังงำน อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

2. บริษัทฯ จะก�ำหนดแผน และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ และกำรอนุรักษ์พลังงำนของบริษัทฯ ในแต่ละปี และสื่อสำรให้พนักงำนทุกคน   
 เข้ำใจ และปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง

3. บริษัทฯ จะก�ำหนดให้มีกำรตรวจติดตำม และประเมินกำรจัดกำรพลังงำน รวมทั้งกำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง 
 ของกำรจัดกำรพลังงำน อย่ำงน้อยปีละครั้งตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติสอดคล้อง และครบถ้วนตำม 
 กฎหมำย และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ ถือกฎหมำย และข้อก�ำหนดว่ำกำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ 
 ที่จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำร 
 พลังงำน

5. บริษัทฯ จะให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ�ำเป็น เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนอนุรักษ์และจัดกำรพลังงำนมีประสิทธิภำพ ซึ่งรวมถึง  
 บุคลำกร งบประมำณ เวลำในกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนแก่พนักงำน และสนับสนุน  
 กำรมีส่วนร่วมของพนกังำนในกำรเสนอแนะข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำควำมยัง่ยืน และจดักำรพลังงำนของบรษัิทฯ

6. ผู้บริหำรและคณะท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนจะทบทวนและปรับปรุงนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำน  
 พลังงำนเป็นประจ�ำทุกปี

นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนในส�ำนักงำน

1. บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงเหมำะสม โดยก�ำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นส่วนหนึ่ง
 ของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรพลังงำนขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และเหมำะสมกับธุรกิจ   
 เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ดี
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กำรกระจำยนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนสู่กำรปฏิบัติ

1.กำรผลักดันนโยบำย และแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
 กำรสื่อสำรนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนให้กับพนักงำน โดยกำรให้ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจในองค์กร เพื่อให้มีเป้ำหมำย  
 เดียวกัน รวมถึงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสู่กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.กำรตั้งเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้พลังงำน และผลส�ำเร็จโครงกำร
 กำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ลดกำร  
 ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น สร้ำงควำมตระหนักรู้ของพนักงำนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำรจัดองค์กร / ทีมงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำน

บริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน ตั้งแต่เมื่อปี 2559 โดยปัจจุบัน มีประธำนกรรมกำรผู้จัดกำร เป็น
ประธำน มีกรรมกำรบรหิำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูอ้�ำนวยกำร และผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนส่งเสรมิและพฒันำมำตรฐำนงำน 
เป็นคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร มีผู้จัดกำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดกำรอำคำรและบริเวณเป็นคณะท�ำงำน  โดยเป็น
ตัวแทนมำจำกทุกฝ่ำยงำนมีหน้ำที่ จัดท�ำนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำน ก�ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรอนุรักษ์พลังงำน ด�ำเนินกำร
จัดกำรพลังงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย

กำรส่งเสริมกำรด�ำเนินกำรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน

1.กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิตอลมำใช้ส�ำหรับกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อลดปริมำณกำรพิมพ์และใช้กระดำษโดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้แท็บเล็ต 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุมต่ำงๆ

2.น�ำระบบ Microsoft Dynamic AX (ERP) มำใช้ในกำรบริหำรงำน ท�ำให้ข้อมูลต่ำงๆ ของทุกฝ่ำยเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งท�ำให้  
 กำรสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ ท�ำได้สะดวก แม่นย�ำ ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ ท�ำให้ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเก็บ 
 ข้อมูลด้วยกำรสแกนข้อมูลในรูปแบบ soft file แทนกำรจัดเก็บเอกสำรด้วย hard copy โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้กำรจัดเก็บ  
 เอกสำรต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรจัดเก็บส�ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ของลูกค้ำ

3.กำรส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เมล์ทดแทนกำรใช้กระดำษในกำรส่งเอกสำรภำยในองค์กร

4.กำรสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยกำรเลือกใช้สินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.กำรรณรงค์ประหยัดไฟฟ้ำ และกำรใช้น�้ำภำยในส�ำนักงำน

กำรจูงใจ / สร้ำงจิตส�ำนึก / กำรท�ำตัวเองเป็นแบบอย่ำงให้พนักงำน

กำรขบัเคลือ่นระบบกำรอนรุักษ์พลงังำนโดยใช้เครือ่งมอื เข้ำมำช่วย Key Performance Indicators (KPI) ในกำรสือ่สำรกลยทุธ์ 
และท�ำให้สอดคล้องเป็นหนึง่เดียวกนัท้ังองค์กร รวมท้ังกำรประเมินผลองค์กรโดยให้เป้ำหมำยในกำรประหยัดพลังงำนเป็นตัวช้ีวดั
หน่ึงของควำมส�ำเรจ็ หรอืกำรใช้แผนกำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในกำรเชือ่มโยงผลประโยชน์ให้พนักงำนท่ีมีส่วนร่วมในกำรลด
ต้นทุนภำยในให้กับองค์กร เช่น ค่ำน�้ำ ค่ำไฟ ค่ำกระดำษ และปัจจัยอื่นๆ ที่ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยขององค์กรลดลง

ให้ข้อมูลแก่พนักงำนเพือ่ให้เกิดควำมตระหนักในกำรประหยัดพลังงำนด้วยตนเอง เช่น หำกต้นทุนกำรใช้พลังงำนในองค์กรเพิม่สูง
ขึ้นผลก�ำไรย่อมน้อยลง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรปรับเงินเดือนหรือกำรได้โบนัสประจ�ำปี เป็นต้น เพื่อให้บุคลำกรควรร่วมมือ
กันในกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชิน ช่วยกันประหยัดไฟ ต้องท�ำอย่ำงจริงจัง โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำเท่ำที่จ�ำเป็น ปิดทุกครั้งเมื่อไม่
ได้ใช้ และใช้ให้เกิดควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด
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" ขับเคลื่อนตำมนโยบำยควำมยั่งยืน 
   อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ ทั้งภำยใน 
   อำคำรส�ำนักงำน และพื้นที่ด�ำเนินกำร
   ของบริษัทฯ "
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เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม
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ธรรมำภิบำล
กำรจัดกำรแรงงำน

บริกำรหลังกำรขำย

ลดกำรปล่อย CO2

พลังงำนทำงเลือก

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

ผู้รับเหมำ /คู่ค้ำ

คุณภำพชีวิตลูกบ้ำน
และสังคม

มุ่งสู่ Zero Waste 
Society

นวัตกรรมกำรออกแบบที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรประเมินประเด็นที่มีสำระส�ำคัญ

50

ANNUAL REPORT 2019



ประเด็นด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่น�ำเสนอในรำยงำน

ประเด็น  หัวข้อที่น�ำเสนอในรำยงำน

กำรจัดกำรแรงงำน

สุขคนสร้ำง : คนงำน หรือ แรงงำน
• พัฒนำควำมเป็นอยู่
• กำรจ้ำงงำนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรม
• พัฒนำฝีมือแรงงำน
• พื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก ( Child Friendly Space )

สุขเจ้ำบ้ำน : พนักงำน  
• กำรปฐมนิเทศ และกำรฝึกอบรมพนักงำน
• กำรจัดพื้นที่กำรท�ำงำนและบรรยำกำศในกำรท�ำงำน
• กำรสร้ำงแรงจูงใจ และสวัสดิกำร
• กำรจัดกิจกรรมพนักงำน

บริกำรหลังกำรขำย

สุขลูกบ้ำน : ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้ำน  
• Community Service

กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ผู้รับเหมำ /คู่ค้ำ

สุขเพื่อนบ้ำน
• Construction Site Standards
• A Subcontract
• A Supplier Online System
• Safety
• Supplier ABC

คุณภำพชีวิตของลูกบ้ำน และสังคม
สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียง
• แปลงผักปลอดสำรพิษ

นวัตกรรมกำรออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียง
• ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ( Solar Cell )
• ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่
• พื้นที่ออกก�ำลังกำย
• กำรจัดกำรของรีไซเคิล

มุ่งสู่ Zero Waste Society
สุขสิ่งแวดล้อม : ทุกคนในสังคม 
• กำรจัดกำรขยะ (Waste)

ธรรมำภิบำล กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

กำรบริหำรควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อกำรด�ำเนินงำน
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กำรปฏิบัติและตอบสนองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ประเด็นท่ีมีสำระส�ำคัญซึ่งสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย และกำรด�ำเนินงำน ซึ่งถือได้ว่ำมีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำ
หมำยน้ัน ประกอบไปด้วยหลำยส่วนท่ีเก่ียวข้อง จึงได้น�ำมำพิจำรณำคัดเลือกประเด็นหลักเพ่ือด�ำเนินกำรในปีท่ีผ่ำนมำ โดยสำมำรถ
แบ่งกลุ่มได้ดังนี้

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์

ลูกค้ำ ผู้ซื้อบ้ำน/ห้องชุด
(ลูกบ้ำน)

• เยี่ยมบ้ำน

• ส�ำรวจข้อมูล

• ประเมินควำมพึงพอใจ
ในงำนบริกำรทั้งแนว
รำบและแนวสูง

• เพิ่มช่องทำงสื่อสำร
หลำกหลำย เป็นระบบ

• บ้ำน/ห้องชุดดี มีคุณภำพ

• โครงกำรสะอำด 

• กำรรักษำควำมปลอดภัย   
ได้มำตรฐำน

• งำนบริกำรหลังกำรขำยที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ  
และได้มำตรฐำน

• ระบบ A ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรควบคุม
คุณภำพ

• ระบบประเมินผล 
supplier งำนรักษำ
ควำมปลอดภัย งำนสวน 
และงำนรักษำควำม
สะอำด

• ควบคุม 100% และน�ำ
ผลประเมินควำมพึง
พอใจเป็นเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำย

• ระบบฐำนข้อมูลและกำร
ให้บริกำรผ่ำน Call 
Center

• กำรจัดหำสิทธิประโยชน์
แก่ลูกบ้ำนผ่ำนบัตร 
Areeya and You Card 

• จัดท�ำฐำนข้อมูลลูก
บ้ำนและชุมชน ในระบบ 
Master Plan 

• เกิดบ้ำน/ห้องชุด ที่ผ่ำน
กำรตรวจรับจำกผู้ซื้อแบบ 
0 defect

• ได้บริษัท รปภ. ที่มี
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
สูงขึ้น ท�ำให้ปฏิบัติตำมข้อ
ก�ำหนดได้ดี

• ผลประเมินมีผลกระทบ
ต่อกำรพัฒนำงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย งำนสวน 
และงำนรักษำควำมสะอำด
ให้ดีขึ้นต่อเนื่อง

• ผลประเมินควำมพึง
พอใจในภำพรวมสูงขึ้นต่อ
เนื่อง และได้ผลระดับดีและ
ดีมำก >90%

• ดูแลลูกบ้ำนด้ำนกำรแจ้ง
ซ่อม/ร้องเรียน และให้
ข้อมูลทั่วไปได้ตำม
มำตรฐำนที่ก�ำหนด

• มีข้อมูลลูกบ้ำนและ  
ผู้พักอำศัยที่เป็นปัจจุบัน 
ทรำบปัญหำและควำม
ต้องกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำงำนหลังกำร
ขำยได้จริง และน�ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรออกแบบบ้ำน/
ห้องชุด และพื้นที่ส่วน
กลำงของโครงกำรได้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้อยู่อำศัย
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ลูกค้ำ

คู่ค้ำ

ผู้บริโภคทั่วไป

• บริษัทผู้รับเหมำ

• Supplier

ส�ำรวจทำงกำรตลำด

• ประชุมย่อย/ใหญ่ 
สม�่ำเสมอ เป็นทำงกำร

• คะแนนประเมินผลจำก
ผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน

• ส�ำรวจควำมจ�ำเป็น 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำระบบงำนและ
ระบบฐำนข้อมูล

• ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร

• promotion จูงใจ ส่งเสริม
ให้มีบ้ำน/ห้องชุดได้ง่ำยขึ้น

• มีข้อมูลให้ค้นง่ำย รวดเร็ว

• รำยละเอียดงำนในสัญญำ
ชัดเจน 

• ก�ำหนดงวดงำนและรำย
ละเอียดกำรช�ำระเงินชัดเจน 
เบิกจ่ำยได้รวดเร็ว ตรงตำม
ข้อตกลง

• ลดขั้นตอนกำรวำงบิล 
กำรรับเงิน

• ให้มีระบบติดตำมข้อมูล

• พัฒนำงำนออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มต่ำงๆ ในบริบท
พื้นที่ที่แตกต่ำงกัน เป็น
ทำงเลือกที่หลำกหลำย

• ก�ำหนดรำคำขำยและ 
promotion ได้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำร และ
สร้ำงแรงจูงใจได้

• สร้ำงพันธมิตรกับกลุ่ม
ธนำคำรเพื่อจัดท�ำ
โครงกำรร่วมในกำรให้
เงินกู้ที่มีสิทธิประโยชน์ที่ดี

• เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

• พัฒนำระบบปฏิบัติกำร
ใหม่ โดยลดขั้นตอน      
ลดเอกสำร และใช้ระบบ
ฐำนข้อมูลเป็นหลักในกำร
บริหำรโครงกำรก่อสร้ำง 
และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

• พัฒนำระบบปฏิบัติกำร 
A-Supplier / 
A-Supcontract ให้
รองรับกระบวนกำร
ซื้อ-รับ-วำงบิล-เบิกจ่ำย 
online

• ระบบบริหำรแรงงำน
ต่ำงด้ำว ที่ถูกกฎหมำย 
พร้อมระบบกำรดูแลเด็ก 
ซึ่งเป็นผู้ติดตำมแรงงำน

• มีผลิตภัณฑ์เป็นทำง
เลือกที่หลำกหลำยทั้งใน
แง่ประเภทโครงกำร รำคำ 
และท�ำเล

• ลดต้นทุนซึ่งเป็นค่ำใช้
จ่ำยทำงกำรตลำดผ่ำน
สื่อเดิม เป็นสื่อสมัยใหม่

• จ่ำยเงินได้ตรงเวลำ ตำม
ก�ำหนดและข้อตกลง

• ควำมพึงพอใจของ
บริษัทผู้รับเหมำและ 
Supplier เพิ่มขึ้น ยินดีรับ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

• ลดปัญหำเอกสำรล่ำช้ำ/
สูญหำย ท�ำให้ไม่มีผลกระ
ทบต่อบริษัทผู้รับเหมำ/
Supplier

• มีแรงงำนต่ำงด้ำวปฏิบัติ
งำนแบบถูกกฎหมำย ไม่
ถูกระงับกำรก่อสร้ำง หรือ
ร้องเรียน ลดควำมเสี่ยง
ต่อกำรขำดแคลนคนงำน

• เด็กมีควำมปลอดภัยสูง
ขึ้น ลดควำมเสี่ยง และลด
อัตรำบำดเจ็บ/เสียชีวิต 
ของเด็กในพื้นที่ก่อสร้ำง 
และท�ำให้เด็กๆ ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำ
ทักษะตำมวัย และเรียนรู้
กำรอ่ำนกำรเขียนเบื้องต้น
ได้  เด็กบำงส่วนสำมำรถ
เข้ำศึกษำในโรงเรียน
รัฐบำล
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คู่ค้ำ

ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน

ชุมชน
สังคม

• ธนำคำร
• สถำบันกำร
เงนิ

• เจ้ำของที่ดิน
เดิม

•  ชมุชนโดยรอบ

• พบผู้บริหำรระดับสูง 
ในระดับนโยบำย

• โครงกำรทัวร์เยี่ยมชม
โครงกำรจริงระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงและโครงกำร
ที่เสร็จสมบูรณ์

• กำรประชุมสำมัญ           
ผู้ถือหุ้น

• ช่องทำงกำรติดตำม
ข่ำวสำร online

•  ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่
ตกลงตรงไปตรงมำ

•  ด�ำเนินกำรตำม
กฎหมำย/ระเบียบปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด

• บริษัทมีศักยภำพในกำร
พัฒนำโครงกำรให้ส�ำเร็จ 
และท�ำก�ำไรได้ตำมเป้ำหมำย 
ในระยะเวลำตำมแผนงำน

• สถำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทมั่นคง มีผลประกอบ
กำรที่ดี

• มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันได้ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยำว

• ผลประกอบกำรดี เติบโต
ต่อเนื่อง

• จ่ำยเงินปันผลสูงขึ้น และ
จ่ำยสม�่ำเสมอ 

• มีศักยภำพและสร้ำง
โอกำสที่จะแข่งขันได้อย่ำง
ต่อเนื่อง

• ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมข้อ
ตกลงในสัญญำโดย
สมบูรณ์

• กำรพัฒนำโครงกำรไม่ส่ง
ผลกระทบต่อชีวิต ควำม
เป็นอยู่และทรัพย์สิน แต่น�ำ
มำซึ่งประโยชน์แก่ชุมชนโดย
รอบ

• เป็นภำคีที่ดีสม�่ำเสมอ
• สร้ำงผลประกอบกำรที่
ดีขึ้นต่อเนื่อง 

• จัดกำรประชุมและน�ำ
เสนอข้อมูลอย่ำงโปร่งใส 
ตรงไปตรงมำ เพื่อเป็น
ข้อมูลที่ให้ทรำบถึงธุรกิจ 
ทิศทำง และผลประกอบ
กำรรำยไตรมำส 

• จ่ำยเงินปันผลในระดับ
ที่น่ำพอใจ สอดคล้องกับ
ผลประกอบกำร 

• รำยงำนข้อมูลโครงกำร
ที่จะพัฒนำในอนำคตให้
ได้รับทรำบในหลำย
ช่องทำง

• ปฏิบัติตำมข้อตกลงใน
สัญญำโดยสมบูรณ์

• พัฒนำโครงกำรตั้งแต่
ขั้นตอนแรกของงำน
ก่อสร้ำงจนถึงขั้นตอน
สุดท้ำย ด้วยควำม
ระมัดระวัง ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนงำนที่ก�ำหนด 

• เน้นกำรท�ำงำนเชิง
ป้องกันควำมเสี่ยง เพื่อ
ลดผลกระทบที่อำจเกิด
ขึ้น 

• เปิดช่องทำงร่วม
ประสำนงำนหรือร้อง
เรียนผ่ำน Call Center 

• มีอัตรำกำรเติบโตของ
ธุรกิจสูงขึ้นต่อเนื่อง

• ควำมเชื่อมั่นและควำม
พึงพอใจสูงขึ้น 

• นักลงทุนให้ควำมสนใจ
เพิ่มขึ้น

• ไม่มีกำรคัดค้ำนในพื้นที่
พัฒนำโครงกำรจนไม่
สำมำรถพัฒนำโครงกำร
ได้

• เกิดกำรสร้ำงรำยได้
ทำงอ้อมแก่ชุมชนรอบ
โครงกำร ในด้ำนที่พัก
อำศัย กำรเช่ำที่ดิน ร้ำน
ค้ำ และกำรท�ำงำนร่วม
กัน

• ลดต้นทุนด้ำนกำร
ขนส่งหรือเวลำในกำร สั่ง
สินค้ำได้ เมื่อเทียบกับ
กำรสั่งข้ำมพื้นที่

• ก�ำกับ ติดตำม และแก้ไข
กรณีเกิดปัญหำจำกกำร
ร้องเรียน ให้สิ้นสุดทุก
เรื่อง ไม่มีกำรเพิกเฉย
หรือละเลย

• เพิ่มพันธมิตรคู่ค้ำใน
พื้นที่รอบโครงกำร
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 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์

ผู้บริหำร
พนักงำน

• คณกรรมกำร
บริหำร

• ผู้บริหำร
ระดับสูง

• ผู้บริหำร

• พนักงำน

• กำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำร

• กำรประชุมผู้บริหำร
ระดับสูง

• กำรประชุมปฏิบัติกำร 
(workshop)

• กำรส�ำรวจควำม
ต้องกำรจ�ำเป็น (needs 
assessment)

• เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
ควำมส�ำเร็จ และกำร
ประเมินผล (KPI)

• กำรสรรหำ อบรม และ
และควำมก้ำวหน้ำ

• ผลประกอบกำรบรรลุตำม
เป้ำหมำยธุรกิจ

• ผลประกอบกำรดี ในระดับ
ที่น่ำพอใจ และสูงขึ้นต่อ
เนื่องทุกไตรมำส

• มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
พร้อมที่จะเติบโต

• สร้ำงโอกำสและต่อยอด
ธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน

• ผู้บริหำรทุกระดับ และ
พนักงำนทุกคนมีศักยภำพ
ในกำรท�ำหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ 
รักที่จะพัฒนำงำนและ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

• สร้ำงโอกำสเติบโตให้กับ
พนักงำน และผู้บริหำร เพื่อ
จะท�ำให้บริษัทเติบโตและ
ขยำยงำนได้ตำมเป้ำหมำย

• สร้ำงให้ทุกคนคือ Areeya 
DNA

• ปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนภำยใน และ
บริหำรจัดกำรคนให้
สมดุลกับงำน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

• กระจำยอ�ำนำจกำร
บริหำรงำนและบริหำรงบ
ประมำณ พร้อมเพิ่ม
กลไกกำรก�ำกับติดตำม
เป้ำหมำยงำนและเพิ่ม
ควำมเข้มแข็งในกำร
ตรวจสอบภำยใน

• workshop เพื่อระดม
ควำมเห็นและหำข้อสรุป
ร่วมกันสม�่ำเสมอ ในกำร
แก้ปัญหำหรือหำ
แนวทำง/นวัตกรรมใหม่
ในกำรท�ำงำน

• น�ำเทคโนโลยีและระบบ
ฐำนข้อมูลเข้ำมำทดแทน
งำนเอกสำร ลดขั้นตอน 
และสำมำรถจัดท�ำ
รำยงำนเพื่อกำรบริหำร
ได้รวดเร็วและถูกต้อง

• ส�ำรวจ วิจัย เพื่อสร้ำง
โอกำสในกำรพัฒนำ
ธุรกิจต่อเนื่อง

• ก�ำหนดเป้ำหมำยและ
ตัวชี้วัด ด�ำเนินกำร
ติดตำมประเมินผล
พนักงำนและฝ่ำยงำน 
โดยให้มีผลต่อกำรให้
รำงวัล โบนัส และกำร
สร้ำงแรงจูงใจประจ�ำปี

• เพิ่มมำตรกำรและวิธี
กำรสรรหำผู้บริหำรและ
พนักงำน เพื่อให้ได้คน
เก่งเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งใน
ทีมงำนทุกระดับ

• จัดท�ำหลักสูตรและ
จัดกำรอบรมที่หลำก
หลำยเพื่อเสริมพื้นฐำน
และสร้ำงทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำนรำย
ต�ำแหน่งแบบต่อเนื่อง 
(non-stop training)

• จ�ำนวนปัญหำและระยะ
เวลำในกำรแก้ไขปัญหำ
งำนลดลง เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนิน
งำนได้สูงขึ้น

• มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรตัดสินใจเชิง
นโยบำยที่ชัดเจน จำก
ข้อมูลกำรส�ำรวจ วิจัย 
ประเมินผล และรำยงำน
เพื่อกำรบริหำร

• มีแนวปฏิบัติหรือขั้นตอน
ใหม่ๆ ที่ท�ำให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรท�ำงำน 
ท�ำให้ลดระยะเวลำ
ประสำนงำนในขั้นตอน
ต่ำงๆ ลดปริมำณเอกสำร 
ป้องกันควำมเสี่ยงเรื่อง
เอกสำรสูญหำยได้ และ
ลดควำมขัดแย้งที่อำจมี 
ท�ำให้ไม่มีอุปสรรคในกำร
ท�ำงำน

• ปรับอัตรำเงินเดือน และ
ต�ำแหน่ง ตำมควำม
เหมำะสมและตำมควำม
สำมำรถ โดยมีเกณฑ์กำร
พิจำรณำที่เป็นมำตรฐำน



" ยังคงมุ่งมั่นในการ
 พัฒนาธุรกิจและ 
 นวัตกรรมสร้าง
 ความสุข "

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ยังคงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำธุรกิจและ
นวัตกรรมสร้ำงควำมสุข  โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดกรอบในกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน และ ISO 26000  เพื่อพัฒนำไปสู่เป้ำหมำยระดับสำกล SDGs
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กรอบกำรด�ำเนินงำน
ทำงบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบทำงสังคมในหลำกหลำยมิติ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รบัควำมเป็นธรรม  ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรด�ำเนินงำนอย่ำงย่ังยนื  
ต้ังแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อำรียำฯ ใช้กรอบแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน และ
มำตรฐำน ISO 26000 : มำตรฐำนแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นกรอบในกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนครบถ้วนตำมมำตรฐำนสำกล  เพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง 
3 มิติ  ได้แก่  มิติทำงสิ่งแวดล้อม  มิติทำงสังคม  และมิติทำงบรรษัทภิบำล

Environment

Sustainability

Social Governence
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ISO 26000 สิ่งที่ด�ำเนินกำร

1. กำรก�ำกบัดแูลองค์กร (Organization Governance) คณะ
กรรมกำร ผูถ้อืหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถดกูำรปฏบัิติงำนของ
องค์กรได้ เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใส พร้อมรับกำรตรวจสอบ และ
สำมำรถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนได้

2. สิทธมินุษยชน (Human Rights) เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนทีพ่นกังำน
ควรได้รับ โดยสิทธิดังกล่ำวครอบคลุมถึงสิทธิควำมเป็นพลเมือง สิทธิ
ทำงกำรเมือง สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิตำม
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ

3. กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน (Labor Practice) องค์กรต้อง
ตระหนักว่ำแรงงำนไม่ใช่สินค้ำ ดงัน้ัน แรงงำนจงึไม่ควรถกูปฏบิติัเสมอืน
เป็นปัจจยักำรผลติ ควรมีสิทธิเท่ำเทียมกัน และเป็นแรงงำนทีถ่กูต้องตำม
กฎหมำย

4. ส่ิงแวดล้อม (Environment) องค์กรจ�ำเป็นท่ีจะต้องค�ำนึงถึง
หลักกำรป้องกันปัญหำมลพิษ กำรบริโภคอย่ำงย่ังยืน (Sustainable 
Consumption) และกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรด�ำเนนิ
กำรผลิตและบริกำร

5. กำรปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating) องค์กรต้องมีกำร
แข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรมและเปิดกว้ำง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพ
ในกำรลดต้นทุนสินค้ำและบริกำร นวัตกรรมกำรพัฒนำสินค้ำหรือ
กระบวนกำรใหม่ๆ รวมถึงจะช่วยขยำยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และ
มำตรฐำนกำรครองชีพในระยะยำว

6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กรจะต้องเปิด
โอกำสให้ผู้บรโิภคได้รบัทรำบข้อมูลและบรกิำรอย่ำงเหมำะสม  ท้ังยังต้อง
ให้ควำมส�ำคญักบักำรพัฒนำสินค้ำและบรกิำร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน และสุขภำพของผู้บริโภค 
นอกจำกนี้เมื่อพบว่ำสินค้ำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด องค์กรจะต้อง
มีกลไกในกำรเรียกคืนสินค้ำ พร้อมท้ังยังต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

7. กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน (Community 
Involvement and Development) องค์กรจะต้องให้ควำมส�ำคญั
กับชมุชน มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิควำมสมัพันธ์ท่ีดรีะหว่ำงชุมชน
กับองค์กร สร้ำงกำรเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อกำรด�ำเนินชีวิตของประชำชน
โดยรอบองค์กร เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

•  มีกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใส 
 และสำมำรถตรวจสอบได้
•  มีผังองค์กร กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
•  มีนโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรต่อต้ำนกำร 
 คอรัปชั่นทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 

• สวัสดิกำรพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนก�ำหนดและนอกเหนือ 
 กฎหมำยก�ำหนด
• มีกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรมและถูกต้องตำมกฎหมำย 

• มีกำรจ้ำงงำนแรงงำนที่เป็นธรรมและถูกต้องตำมกฎหมำย
• มีมำตรฐำนในกำรดูแลคุณภำพชีวิตแก่แรงงำน เน้นเรื่องสะดวก  
 สะอำด และปลอดภัย
• จัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้ำง

• นโยบำยเรื่องควำมยั่งยืนขององค์กร “Sustainable Happiness :  
 ควำมสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”  ตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
 ตั้งแต่กำรออกแบบโครงกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรใช้ชีวิตจริง 
 ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนของพลังงำนส�ำหรับลูกบ้ำนในอนำคต
  ไปจนถึงกำรส่งเสริมให้รักษำสิ่งแวดล้อมและสุขภำพเมื่อได้เข้ำพัก 
 อำศัยในโครงกำร
• มีคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน

• กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม

• มีนโยบำยด้ำนงำนบริกำรหลังกำรขำยที่รองรับทั้งศูนย์บริกำร
 ลูกบ้ำน (call center) งำนบริหำรหมู่บ้ำน และงำนกำรรับประกัน
 โดยมีมำตรฐำนในกำรด�ำเนินงำนในทุกส่วนงำน

• มีกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกบ้ำน และสนับสนุน 
 นโยบำย Sustainable Happiness
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มิติทำงสิ่งแวดล้อม (Environment)
ยึดมั่นปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดแห่งกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้ง ศึกษำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิดขึ้น และหำ
แนวทำงป้องกันเพื่อให้โครงกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

มิติทำงสังคม (Social)
ค�ำนึงถึงผลกระทบทำงสังคมต่อชุมชนในพื้นท่ีพัฒนำโครงกำร พร้อมกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีให้เกิดเป็นสังคม
คุณภำพในโครงกำรของอำรียำ

มิติทำงบรรษัทภิบำล (Governance)
มุ่งมั่นกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส  มีจริยธรรมที่ดี  และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกิจกำร
เป็นหลัก ด้วยกำรขยำยโอกำสในกำรสร้ำงงำน กำรเพิม่ระดบัควำมส�ำเรจ็ของผลประกอบกำรอย่ำงก้ำวกระโดด และรองรบั
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของคู่ค้ำและเศรษฐกิจของประเทศ

Community involvement and development

Fair operating practices

Consumer issues

Environment

Labour practices

Organizational governance

Human rights

ISO 26000



เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน
บรษัิทฯ ในฐำนะผู้พฒันำงำนด้ำนอสังหำรมิทรพัย์ทีพ่ฒันำงำนโดยได้
ค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมน้ัน  ในปี 2562  มีเป้ำหมำยกำร
ด�ำเนินงำนเพือ่ให้เกิดควำมยัง่ยืนสอดคล้องกับเป้ำหมำยในระดบัสำกล  
Sustainable Development Goals – SDGs โดยมุ่งเน้นเป้ำหมำยใน
ส่วนของควำมย่ังยืน 10 ใน 17 เป้ำหมำย ครอบคลุมผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ดังนี้
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2. ZERO HUNGER : ขจัดควำมอดอยำก 
สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร 
 
สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• เปลี่ยนสวนสวยภำยในโครงกำรให้เป็นไม้ยืนต้นที่รับประทำนยอด 
 หรือผลได้
• จัดให้มีแปลงผักในทุกโครงกำรเพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้ำนบริโภคผัก 
 ปลอดสำรพิษ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนจึงมีกระบวนกำรให้ลูกบ้ำน 
 ช่วยกันปลูก ช่วยกันเก็บ และช่วยกันดูแล 

3. HEALTH AND WELL-BEING :  
ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนสุขภำพ
และควำมเป็นอยู่ที่ดี กำรเข้ำถึงหลักประกัน
สุขภำพถ้วนหน้ำ สนับสนุนทุนวิจัย คิดค้น
วัคซีน

สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• มีมำตรฐำนในกำรสร้ำงที่พักพนักงำนและแรงงำน  เน้นเรื่องสะดวก  
 สะอำด และปลอดภัย

4. QUALITY EDUCATION : 
กำรส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้

สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• อบรมพนักงำนและแรงงำนตำมสำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
 จัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้ำงส่งเสริมให้ลูก
 คนงำนที่เป็นต่ำงชำติเข้ำเรียนในโรงเรียนรัฐบำล

1. NO POVERTY: ขจัดควำมยำกจน

สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• มีสวัสดิกำรพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนก�ำหนดและนอกเหนือ 
 กฎหมำยก�ำหนด
• มีกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย
• ฝีมือแรงงำนดีรำยได้เพิ่มขึ้น
• มีมำตรฐำนในกำรสร้ำงที่พักพนักงำนและแรงงำน  เน้นเรื่องสะดวก  
 สะอำด และปลอดภัย
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8. DECENT JOBS AND ECONOMIC 
GROWTH : ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

11. SUSTAINABLE CITIES AND 
COMMUNITIES : สร้ำงเมืองและกำรตั้ง
ถิ่นฐำนที่ปลอดภัย

13. CLIMATE ACTION : ด�ำเนินกำรอย่ำง
เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหำโลกร้อน

สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• นโยบำยเรื่องควำมยั่งยืนขององค์กร “Sustainable Happiness :  
 ควำมสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
• นวัตกรรมกำรออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ใช้พลังงำนทำงเลือก เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์
• สนับสนุนให้ลูกบ้ำนแยกของรีไซเคิล โดยใช้แอปพลิเคชัน Recycle Time  
 เป็นเครื่องมือในกำรรับซื้อของรีไซเคิลถึงหน้ำบ้ำน

9.INDUSTRY INNOVATION AND 
INFRASTRUCTURE : ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
 
สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• นวัตกรรมกำรออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• นวัตกรรมกำรรูปแบบกำรบริกำรหลังกำรขำย
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16. PEACE AND JUSTICE, STRONG 
INSTITUTION : ส่งเสริมสันติภำพและกำร
เข้ำถึงระบบยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• มีนโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรต่อต้ำนกำร 
 คอรัปชั่นทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
• กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม
• กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และจ่ำยค่ำงจ้ำงผ่ำนระบบเพื่อป้องกันกำรทุจริต

17. PARTNERSHIP FOR THE 
GOALS : สร้ำงควำมร่วมมือระดับสำกล
ต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 สิ่งที่ด�ำเนินกำร
• ให้ควำมร่วมมือในงำนวิจัยงำนด้ำนเด็กในพื้นที่ก่อสร้ำงกับมูลนิธิ 
 เครือข่ำยบ้ำนเด็กภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของ UNICEF  จำกกำรที่ 
 ท�ำโครงกำร Child Friendly Space ซึ่งถือเป็นวำระในระดับสำกล
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SURVIVAL DEVELOPMENT

PROTECTION PARTICIPATION

SUSTAINABLE
BUSINESS
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นอกจำกกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบกำรด�ำเนินงำนท้ัง 3 มิติ 
ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของ 
“สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทำงธุรกิจ” ( Children’s Rights 
and Business Principles - CRBP ) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน
โดยองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ  ( UNICEF ) 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถำบันพัฒนำธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืน ( SBDi )  โดยน�ำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับโครงกำร
และกำรด�ำเนินงำน  ดังน้ี 

Credit Images : United Nations
https://childrenandbusiness.org/

SURVIVAL
กำรให้ควำมส�ำคัญด้ำนสุขภำพ (Healthy) ของเด็ก จึงได้มีกำรมุ่งเน้นเรื่อง
กำรเสรมิสร้ำงพัฒนำของเด็ก และกำรส่งเสรมิสุขภำวะให้กับเดก็โดยได้มีกำร
จดัสร้ำงสโมสร (Club House) สนำมเดก็เล่น สนำมบำส  และ Bicycle Lane 
เป็นต้น

DEVELOPMENT 
กำรให้ควำมส�ำคัญในด้ำนกำรศึกษำ บริษัทฯ มุ่งส่งมอบโอกำสทำงกำร
ศึกษำให้กับลูกหลำนของแรงงำนข้ำมชำติ  โดยได้มีกำรจัดต้ังโครงกำร 
“Child Friendly Space” ศนูย์กำรเรยีนรูส้�ำหรบัเด็กในสถำนท่ีก่อสร้ำงโดย
ด�ำเนินงำนร่วมมือกบัมูลนธิเิครอืข่ำยส่งเสรมิคณุภำพชวีติแรงงำน ( Labour 
Rights Promotion Network Foundation )จดัให้มกีจิกรรมสอนทักษะกำร
เรียนรู้และกำรสื่อสำร ภำษำไทย อังกฤษ คณิตศำสตร์ ศิลปะ กิจกรรมเสริม
สร้ำงวินัย และสุขอนำมัยให้กับลูกหลำนของแรงงำนข้ำมชำติ เพิ่มทักษะใน
กำรส่ือสำร และให้ควำมรู ้เพือ่สำมำรถเข้ำศกึษำในระบบของภำครฐัได้ต่อไป

PROTECTION
กำรให้ควำมส�ำคัญทำงด้ำนควำมปลอดภัยท้ังบุตรหลำนของลูกบ้ำนและ
บุตรหลำนของแรงงำนข้ำมชำติ โดยกำรสร้ำง Protection กั้นระหว่ำงพื้นที่
ก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัยของลูกบ้ำน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและอันตรำยที่จะ
เกิดขึ้นกับเด็ก

PARTICIPATION
กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ สร้ำงสรรค์พัฒนำจินตนำกำร เพื่อให้เด็กใน
โครงกำรได้มีส่วนร่วม เช่น A Green Market ปลูกผักปลูกรัก Recycle Time 
และกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ ตำมเทศกำล



“ Sustainable 
  Happiness ”

65

ANNUAL REPORT 2019

เรำต้ังใจในกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นสร้ำง
ควำมสุขให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้หัวใจส�ำคัญของนโยบำย  



6 ควำมสุข ภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 1.สุขคนสร้ำง
 ควำมสุขของคนสร้ำงบ้ำน ซึ่งเป็นแรงงำนส�ำคัญของเรำ

 2.สุขเจ้ำบ้ำน
 ควำมสุขของพนักงำนอำรียำฯ ผู้ทุ่มเททุกฝ่ำย

 3. สุขลูกบ้ำน
 ควำมสุขของครอบครัวอำรียำฯ ที่อบอุ่นและยั่งยืน

 4. สุขเพื่อนบ้ำน
 ควำมสุขของคู่ค้ำและผู้รับเหมำ มิตรภำพที่เรำไว้วำงใจ

 

 5. สุขสิ่งแวดล้อม
 ควำมสุขรอบด้ำนจำกพลังงำนทำงเลือก เพื่อทุกคนในสังคม

 

 6. สุขสังคม
 ควำมสุขที่ค�ำนึงถึงสังคมและชุมชนใกล้เคียง

 

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นคุณภำพชีวิตที่ดีซึ่งได้มำจำก
‘สังคมคุณภำพ’ ที่เกิดจำกกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสำมัคคีในชุมชนแห่งกำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภำยใต้
ส่ิงแวดล้อมทีด่ ีสุขภำพท่ีด ีซึง่เป็นหัวใจส�ำคญัสูแ่นวคดิในกำรสร้ำง ‘ควำมสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยนื’ 
"Sustainable Happiness" โดยมุ่งมั่นสร้ำงควำมสุขสู่ทุกภำคส่วน ทั้งหมด 6 กลุ่มในสังคม
เพื่อสร้ำงสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน..

6 สุข อันยั่งยืนตำมแนวคิดของอำรียำฯ ประกอบด้วย
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บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นคุณภำพชีวิตที่ดีซึ่งได้
มำจำกสังคมคุณภำพท่ีเกิดจำกกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสำมัคคีในชุมชนแห่งกำรเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
ภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภำพที่ดี จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืน 
“ Sustainable Happiness”

เรำต้ังใจในกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นสร้ำงควำมสุขให้
กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้หัวใจส�ำคัญของนโยบำย  “ Sustainable Happiness ”
ควำมสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยค�ำนึงถึงควำมสุขของกลุ่มเปำ้หมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้ำน แบ่งเป็นกลุ่มควำมสุข 6 กลุ่ม ดังนี้
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สุขคนสร้ำง : คนงำน หรือ แรงงำน  

ให้ควำมส�ำคัญในพัฒนำ “คนสร้ำงบ้ำน” ซึ่งได้แก่ คนงำน และ
แรงงำน เป็นกำรดูแลแรงงำนให้อยู่ดมีคีวำมสุข มีคณุภำพในทุกๆ 
ด้ำน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมสุขอย่ำงยั่งยืนทั้งกำยและใจ 
สอดคล้องกับนโยบำย Sustainable Happiness ซึง่เป็นแนวทำง
กำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนควำม
ยั่งยืน ต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.2559 และยังเป็นไปตำมหลักสิทธิ
มนุษยชน และมำตรฐำนสำกล  ซ่ึงเรำด�ำเนินงำนด้ำนพัฒนำ
คุณภำพชีวิตแรงงำนในทุกมิติ  ได้แก่  

• พัฒนำควำมเป็นอยู่  จัดหำที่พักคนงำนให้ได้มำตรฐำนรวมไปถึงกำร
 พัฒนำพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก  ส่งเสริมเด็กเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
 ของโรงเรียนได้  

• พัฒนำกำรจ้ำงงำนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรม  จ้ำงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
 จ่ำยค่ำจ้ำงตรงเวลำ ตรวจสอบได้ ให้คนงำนได้รับสิทธิตำมกฎหมำย
 อย่ำงสมบูรณ์

• พัฒนำกำรเรียนรู้และกำรศึกษำ  มีกำรอบรมและพัฒนำฝีมือแรงงำน  
 เพื่อลดขั้นตอนกำรท�ำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพ สร้ำงคุณภำพงำนที่ดี   

 ซึ่งในอนำคตจะพัฒนำระบบจัดเกรด  ฝีมือแรงงำนเพื่อประกอบกำร 
 พิจำรณำกำรปรับขึ้นค่ำแรงตำมระดับคุณภำพฝีมือแรงงำน อีกทั้งยัง 
 เป็นควำมรู้ติดตัว ให้กับแรงงำน เป็นกำรเพิ่มทักษะและควำมช�ำนำญ น�ำ 
 ไปสู่กำรสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นในอนำคต

• พัฒนำพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก  จัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก 
 ในสถำนที่ก่อสร้ำง เพื่อดูแลคุณภำพชีวิตของผู้ติดตำม(บุตรหลำน) 
 ให้ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ จำกกำรน�ำเด็กติดตำมไปในสถำนที่ก่อสร้ำง
  และลดควำมกังวลของผู้ปกครองที่ต้องออกไปท�ำงำน

Child Friendly Space  ศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กในสถำนที่ก่อสร้ำงเกิด
ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้บริหำรได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของชีวิตควำมเป็นอยู่
ของคนงำน และต้องกำรให้สถำนพักอำศัยมีสำธำรณูปโภคที่พร้อมส�ำหรับ
กำรด�ำรงชีวิต จึงจัดให้ท�ำมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของคนงำน  และผู้ติดตำม  
จึงได้จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก เพื่อป้องกันคนงำนน�ำเด็กเข้ำไปยัง
พื้นท่ีก่อสร้ำงซึ่งมีควำมเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ภำยในพื้นท่ีประกอบด้วย 
อำคำรเรยีนรู ้พืน้ท่ีสีเขยีว และมีรัว้ปิดเพ่ือควำมปลอดภยัของเดก็เป็นส�ำคญั 
ซึ่งจะมีกำรดูแลท�ำควำมสะอำดทุกวันเพื่อสุขอนำมัยที่ดีของเด็กๆ  

1
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กำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีศูนย์กำรเรียนรู้ 6 พื้นที่  ได้แก่  
ไทรน้อย  บำงบัวทอง  บำงนำ  หทัยรำษฎร์  รังสิตคลอง4   และรังสิตคลอง5  
เปิดท�ำกำรวันจันทร์-ศุกร์   โดยมีผู้ดูแล และให้ควำมรู้จำกมูลนิธิเครือข่ำย
ส่งเสรมิคณุภำพชวีติแรงงำน  ท�ำหน้ำทีด่แูลเดก็  ท�ำกิจกรรมเสรมิทักษะ ท้ัง
ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน  ให้ควำมรู้เรื่องกำรออมเงิน และอื่นๆ ตำมปฏิทิน
กิจกรรมในแต่ละเดือน ได้จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพเบ้ืองต้น   บันทึก
ประวัติกำรเจริญเติบโต ประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น แจ้ง
ผลกำรเรียน และพัฒนำกำรของเด็กให้กับผู้ปกครองทรำบ เน่ืองจำกทำง
ศนูย์กำรเรยีนมีเดก็หลำยสญัชำติ ท้ังเมียนมำร์ (กะเหรีย่ง, มอญ) และกัมพูชำ 
ท�ำให้ทำงศูนย์ต้องใช้ภำษำในกำรส่ือสำรเป็นภำษำหลักคือภำษำไทย ผู้
ปกครองและเด็กบำงคนท่ีไม่สำมำรถฟังและส่ือสำรเป็นภำษำไทยได้ เด็กโต
ท่ีสำมำรถฟังและส่ือสำรภำษำไทยได้ จะคอยเป็นล่ำมแปลภำษำให้กับผู้
ปกครอง และเดก็คนอืน่ๆ ฟัง  ซึง่กเ็ป็นกำรเพิม่ทักษะให้กับเด็กในอนำคตอกี
รูปแบบหนึ่ง เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดในกำรรับคนงำนแบบ MOU และจ�ำกัดพื้นที่
กำรก่อสร้ำง ส่งผลให้มีผู้ติดตำม หรือบุตรหลำนของคนงำนลดจ�ำนวนลง 
ปี 2562  จึงเปิดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กส�ำหรับ 2 พื้นท่ี  ได้แก่  
ไทรน้อย  และบำงนำ  ปรบัเปล่ียนรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนตำมควำมเหมำะ
สมของสถำนกำรณ์  แต่ยังคงให้ควำมส�ำคัญด้ำนสิทธิเด็กตำมหลักสำกล  
และยังคงสนับสนุนให้เด็กได้เข้ำเรียนในระบบกำรศึกษำของภำครัฐ ปีกำร
ศึกษำ 2562 รวมจ�ำนวน 26 คน

 
พื้นที่ไทรน้อย 
โรงเรียนวัดคลองขวำง (จรูญชนม์รำษฎร์บ�ำรุง)
จ�ำนวน  15 คน

พื้นที่บำงนำ
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
จ�ำนวน  11 คน
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สุขเจ้ำบ้ำน : พนักงำน  

ได้แก่  กำรฝึกอบรมพนักงำน  กำรสร้ำงแรงจูงใจพนักงำน  
ตลอดจนถึงกำรมอบสวัสดิกำรท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้แก่
พนักงำนในทุกๆ ด้ำน พนักงำนถือเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขบั
เคล่ือนธุรกิจ และเป็นทรพัยำกรท่ีมคีวำมส�ำคญัเป็นอย่ำงย่ิงโดย
บริษัทฯ มีนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนกำรท�ำงำน สร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำศักยภำพ รวมถึงให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแลพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ ท้ังนี้ก็เพ่ือให้
พนักงำนท�ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข และมีประสิทธิภำพไป
พร้อมๆกัน

บรษัิทฯ ได้เตรยีมควำมพร้อมให้กับพนักงำนต้ังแต่ก้ำวแรกท่ีเข้ำ
มำร่วมงำนกับบรษัิทฯ ในเรือ่งต่ำงๆ โดยเริม่ต้ังแต่ กำรปฐมนิเทศ
ส�ำหรับพนักงำนใหม่ กำรจัดสถำนท่ีท�ำงำนและกำรสร้ำง
บรรยำกำศในกำรท�ำงำนสวสัดกิำรพนักงำน กำรสร้ำงแรงจงูใจ 
กิจกรรมพนักงำน กำรฝึกอบรมพนักงำน ระบบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และกำรเติบโตในสำยงำนดังรำยละเอียดต่อไปนี้

กำรปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงำนใหม่ 
กำรปฐมนิเทศ (New Employee Orientation) ถือเป็นเรื่องที่บริษัทฯให้
ควำมส�ำคญั โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมพร้อมให้พนักงำนใหม่
ท่ีเข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯ กำรปฐมนิเทศ ได้จัดข้ึนเป็นประจ�ำ โดยมี
ก�ำหนดกำรเดือนละ 2 ครั้ง ตำมรอบวันเร่ิมงำนของพนักงำนใหม่ เพื่อให้
พนักงำนใหม่ได้เตรยีมควำมพร้อมต้ังแต่วนัแรกท่ีเข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 
ท้ังน้ีพนักงำนใหม่จำกทุกฝ่ำยงำนทีเ่ริม่งำนในช่วงเดยีวกัน จะได้เข้ำร่วมกำร
ปฐมนิเทศและรับประทำนอำหำรร่วมกัน เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงฝ่ำยงำน อกีท้ังบรษิทัฯ ยังเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีเป็นกันเองตลอดกำร
ปฐมนิเทศอีกด้วย 

กำรฝึกอบรมพนักงำนในปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของพนักงำน โดยนโยบำยส�ำคัญ
คอืกำรจดัให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยมี Training 
Roadmap เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพนักงำนในระยะยำว บริษัทฯ ได้ให้
ควำมส�ำคญักับกำรพฒันำพนักงำนในทุกระดบั ต้ังแต่พนักงำนระดบัปฏบัิติ
กำรจนถึงระดับบริหำร  โดยจัดให้มีหัวข้อฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะต่ำงๆ  
อย่ำงชดัเจนเพือ่ให้พนักงำนมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีทักษะในกำรสอน
งำน ถ่ำยทอดงำน น�ำไปสู่ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนอย่ำงสูงสุด 

กำรจัดสถำนที่ท�ำงำนและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำน
บริษัทฯ มีกำรปรับรูปแบบและจัดสถำนที่ท�ำงำนให้มีบรรยำกำศที่ดี
(Happy Workplace) ท้ังบรรยำกำศภำยนอก และกำรตกแต่งภำยใน
ส�ำนกังำน เพือ่เป็นกำรสร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำนท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุขโดย
มีกำรตกแต่งพืน้ท่ีท�ำงำนให้มีบรรยำกำศท่ีเอือ้ต่อกำรคดิสร้ำงสรรค์รวมถงึ
ได้จดัสรรพืน้ทีส่่วนกลำงให้พนักงำนมำใช้ประชุมหรือพดูคยุกันได้ท้ังในแบบ
ทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร

นอกจำกน้ีบรษัิทฯ  ได้ส่งเสรมิให้พนกังำนมีกจิกรรมร่วมกันโดยกำรจดัสรร
ให้มีพื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่พื้นที่ส�ำหรับรับประทำนอำหำรพร้อม
จดัเตรยีมอำหำรกลำงวนัในรำคำประหยัดส�ำหรบัพนักงำน พืน้ท่ีส�ำหรบัเล่น
กีฬำปิงปองในช่วงเวลำพกักลำงวนัและหลงัเลิกงำน เพือ่ให้พนักงำนได้รูสึ้ก
ผ่อนคลำย และยังเป็นกำรกระชับควำมสัมพันธ์ทั้งในฝ่ำยงำนเดียวกัน และ
ระหว่ำงฝ่ำยงำน  

2
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กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
ในด้ำนกำรสร้ำงแรงจงูใจให้พนักงำนท่ีมีผลกำรปฏบัิติงำนได้ตำมเป้ำหมำย
นั้น มีกำรให้ incentive แก่พนักงำนในฝ่ำยขำย และงำนก่อสร้ำงเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมำส รวมถึงมีกำรให้โบนัสประจ�ำปีแก่พนักงำนทุกคนโดยพิจำรณำ
ตำมผลประกอบกำรของบริษัทฯ และผลกำรประเมินรำยฝ่ำยงำนและรำย
บุคคลนอกจำกน้ี บรษัิทฯ ยังเห็นคณุค่ำและควำมส�ำคญัของพนักงำนทีทุ่่มเท
ท�ำงำนให้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลำนำน โดยจะมีรำงวัล Long Service 
Awards เป็นทองค�ำให้แก่พนกังำนกลุ่มดงักล่ำวในงำนสังสรรค์ช่วงเทศกำล
ปีใหม่ท่ำมกลำงพนักงำนทุกคน เพื่อเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญก�ำลังใจให้
กับพนักงำน รวมถงึเป็นกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำรท�ำงำนของพนักงำนคนอืน่
ด้วย

สวัสดิกำรพนักงำน
พนกังำนถอืเป็นทรพัยำกรท่ีส�ำคญัต่อกำรด�ำเนินกิจกำรและต่อควำมส�ำเรจ็
ของบรษัิทฯ ดงัน้ันนอกเหนือจำกกำรจดัให้มค่ีำตอบแทน สวสัดกิำร รวมถงึ
ผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนแล้ว ในแต่ละปี บรษัิทฯยังมีกำร
พจิำรณำทบทวนค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรส�ำหรบัพนักงำนเพิม่เตมิเพือ่ให้
สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจ และเพ่ือให้มีสวัสดิกำรที่เป็นมำตรฐำนเม่ือ
เทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับควำมสุขของ
พนกังำนอกีด้วยท้ังน้ี กำรจดัสรรสวสัดิกำรให้กับพนักงำน บรษัิทฯได้ค�ำนึง
ถึงคุณภำพชีวิตและควำมสุขของพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

สวัสดิกำรที่ช่วยเหลือในเรื่องค่ำครองชีพ
• กำรให้เงินช่วยเหลืองำนศพ กรณี พนักงำน บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือ 
 บุตรของพนักงำน ถึงแก่กรรม
• กำรจัดชุดยูนิฟอร์มพนักงำน
• กำรจัดที่พักอำศัยให้พนักงำน
• กำรบริกำรอำหำรกลำงวันคุณภำพในรำคำประหยัด

สวัสดิกำรที่สนับสนุนกำรออมของลูกจ้ำง
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน

สวัสดิกำรที่พัฒนำสถำบันครอบครัวของลูกจ้ำง 
• กำรประกันชีวิตให้กับลูกจ้ำง
• กำรช่วยค่ำรักษำพยำบำล
• กำรรับขวัญคลอดบุตร

สวัสดิกำรที่ส่งเสริมควำมมั่นคงในอนำคต 
• เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ( T-Loan )
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
• Long Service Award ส�ำหรับพนักงำนทีท�ำงำนกับองค์กร
 มำอย่ำงยำวนำน

สวัสดิกำรที่ส่งเสริมสุขอนำมัย 
• ประกันสุขภำพที่คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
• กำรจัดของเยี่ยมกรณีพนักงำนเจ็บป่วย
• ตรวจสุขภำพประจ�ำปี
• กำรให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพอนำมัย
• ห้องพยำบำลและอุปกรณ์ปฐมพยำบำล
• กำรจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงำน

สิทธิกำรลำ
นอกเหนือจำกสวสัดิกำรต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ บริษัทฯ  ได้จดัให้พนกังำนสำมำรถ
ลำงำนได้ตำมสิทธิและควำมจ�ำเป็นต่ำงๆ ได้แก่ ลำพักร้อน ลำป่วย ลำกิจ 
ลำคลอด ลำอุปสมบท ลำรับรำชกำรทหำร ลำท�ำหมัน และลำฝึกอบรม 

กิจกรรมพนักงำน 
กิจกรรมพนักงำน (Employee Relation Activity)  ถือว่ำเป็นส่ิงที่เชื่อม
ควำมสัมพันธ์อันดีในบริษัทฯ ส่งเสริมแรงบันดำลใจ และช่วยให้กำรท�ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมต่ำงๆ แก่พนกังำนตลอดท้ังปี เช่น  กิจกรรมปีใหม่  กิจกรรมท�ำบุญ
ประจ�ำปี   
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สุขลูกบ้ำน : ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้ำน   

เรำได้พยำยำมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมควำมสุขแก่ผู้บริโภคหรือ
ลูกบ้ำนโดยเร่ิมต้นจำกกำรสร้ำงควำมสุขด้วยกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และออกแบบกำรใช้ชีวิตเพื่อกำรอยู่อำศัยที่มีควำม
สุขอย่ำงย่ังยืน โดยค�ำนึงถงึสิง่แวดล้อมคณุภำพชวีติและกำรลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตมีกำรด�ำเนินงำนดังนี้

Community Service
งำนบริหำรงำนหลังกำรขำยประกอบไปด้วย  งำนบริหำรชุมชน  งำนบริกำร
ซ่อมแซมตำมระยะประกัน ศูนย์บริกำรข้อมูลลูกบ้ำน งำนส่งมอบ
สำธำรณปูโภคและจัดตัง้นติิบคุคล มเีป้ำหมำยเพือ่ให้บรกิำรอย่ำงดทีีสุ่ดและ
ให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุดจำกลูกบ้ำนอำรียำ ท่ีจะน�ำไปสู่กำรบอกต่อ
แนะน�ำเพื่อนตำมโครงกำร Friends Get Friends และสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภคได้ในระยะยำว  ตำมนโยบำย Best in Class After Sales Service
กำรเอำใจใส่ดแูลลกูบ้ำนต้ังแต่รบัโอนกรรมสิทธ์ิไปจนถงึบรกิำรหลังกำรขำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ   

งำนบริหำรชุมชน  
เร่ิมต้นพัฒนำงำนต้ังแต่กำรบรกิำรพืน้ฐำน ให้มคีวำมปลอดภยั สะอำด และ
น่ำอยู่ เป็นมำตรฐำน  โดยมีกำรใช้กรอบกำรด�ำเนินงำนของ ISO หรอื ระบบ
บริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเข้ำมำปรับใช้ในกำรด�ำเนินงำน
บริหำรชุมชน  โดยมีกำรพัฒนำระเบียบปฏิบัติ(Quality Procedure) วิธี
ปฏบัิตงิำน(Work Instruction) และเอกสำรควบคมุต่ำงๆ เพ่ือให้มีมำตรฐำน
ในกำรด�ำเนินงำน โดยมีกำรควบคมุและตรวจสอบกำรท�ำงำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ
ในทุกเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรบริกำรลูกบ้ำน

นอกจำกน้ันยงัมีกำรพฒันำงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่สร้ำงระบบทีดี่ทีสุ่ดในกำร
บริหำรหมู่บ้ำน เช่น กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยที่เพิ่มควำมเข้มงวดกับ

กำรปฏิบัติงำนของบริษัทรักษำควำมปลอดภัยและพนักงำน รปภ. โดยจัด
ให้มีเครือ่งมือและอปุกรณ์ท่ีทันสมัยสำมำรถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้ำน
ควำมปลอดภัยในโครงกำรได้ตลอดเวลำแบบ Real Time ผ่ำนโทรศัพท์
มือถือ

งำนบริกำรซ่อมแซมในระยะประกัน ( After Sales Service ) 
เป็นอีกงำนหน่ึงท่ีได้รับกำรยกระดับงำนบริกำรและก�ำกับติดตำมอย่ำง
ใกล้ชิด นอกจำกศูนย์บริกำรลูกค้ำ หรือ Call Center แล้วเรำยังได้พัฒนำ 
Application Areeya Family มำเป็นช่องทำงในกำรแจ้งซ่อมตั้งแต่ปี 2559  
จนถงึปัจจบัุน นอกจำกน้ันยงัพฒันำระบบกำรติดตำมงำนแบบ 100% เพ่ือ
ให้มีกำรควบคุมงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนงำนท่ีก�ำหนด โดยได้น�ำข้อมูล
รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำต่อยอด ท�ำให้ในปี 2562 
ได้รับคะแนนประเมินควำมพึงพอใจในระดับ ดี และดีมำก เฉลี่ยตลอดทั้งปีที่
ร้อยละ 94.02
  

3



73

ANNUAL REPORT 2019

Call Center 1797 และ 02-7989800

Application Areeya Family  

www.facebook.com/areeyahome

ศูนย์บริกำรข้อมูลลูกบ้ำน (Call Center)  
เป็นศนูย์บรกิำรข้อมูลลูกบ้ำน ท่ีให้บรกิำรข้อมลูครบวงจรเพือ่อ�ำนวยควำม
สะดวกต้ังแต่เป็นลูกค้ำจนกระท่ังมำเป็นลูกบ้ำนผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง โดย
จะให้ข้อมูลต่ำงๆ เช่น ให้ข้อมลูสินค้ำ ท�ำเลทีต้ั่ง กำรเดนิทำง  รบัแจ้งซ่อมแซม
บ้ำนในประกัน รับเรื่องร้องเรียน พร้อมมีกำรติดตำมผลกำรให้บริกำรและ
ตรวจสอบกำรให้บริกำร 100% เพื่อให้มีกำรควบคุมงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนงำนท่ีก�ำหนด  และได้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนบริกำร
ของ Call Center ตลอดปี 2562 พบว่ำผู้ใช้บรกิำรมีควำมพงึพอใจมำกและ
พึงพอใจ ร้อยละ 95.64

งำนบริหำรกองทุน และกำรส่งมอบโครงกำร
ในส่วนงำนบริหำรกองทุน และกำรส่งมอบโครงกำรแก่คณะกรรมกำร
นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร และคณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด เป็นงำน
ส�ำคัญอีกงำนหนึ่งท่ีถูกก�ำหนดให้เป็นเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำงำนบริกำร
หลังกำรขำย ให้เกิดกำรบริหำรเงินกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกโครงกำร เน้นกำรบริหำรกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ลูกบ้ำน คณะกรรมกำรนิติบคุคล และต่อบรษิทัฯ โดยกระบวนกำรหน่ึงทีเ่ป็น
หัวใจคอืกำรสร้ำงและดูแลสำธำรณปูโภคส่วนกลำงของโครงกำรให้ครบถ้วน 
และอยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ จึงท�ำให้ไม่กระทบต่อกำรอยู่
อำศัยของลูกบ้ำน และสำมำรถลดระยะเวลำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบ
สำธำรณูปโภคให้ตรงเวลำเมื่อครบก�ำหนดกำรดูแลตำมกฎหมำย เป็นส่วน
ส�ำคัญท่ีลดค่ำใช้จ่ำย และเพิ่มโอกำสให้บริษัทได้ โดยในปี 2562 สำมำรถ
จัดตั้งคณะกรรมกำรนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร รวมทั้งสิ้น 6 โครงกำร 

1
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สุขเพื่อนบ้ำน : ผู้รับเหมำ และคู่ค้ำวัสดุ
ก่อสร้ำง   

มิได้เพียงค�ำนึงถึงผลก�ำไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในภำคธุรกจิ แต่ยังค�ำนึงถงึควำมรบัผิดชอบต่อสังคมชมุชน 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อมุ่งม่ันสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนงำนก่อสร้ำง โดย
มุ่งหวังให้บ้ำนเป็นจุดเริ่มต้น ของควำมสุข โดยด�ำเนินกำรดังนี้  

1. Construction Site Standards
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภำพแวดล้อมของโครงกำรให้มีควำมเป็น
ระเบียบ สะอำด และปลอดภัย โดยมีข้อก�ำหนดด้ำนมำตรฐำนครอบคลุม
ตั้งแต่เริ่มเข้ำพื้นที่พัฒนำโครงกำร ระหว่ำงงำนก่อสร้ำง และเมื่อปิด
โครงกำรก่อสร้ำง 

2. A Subcontract
กำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงโดย ว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำรำยอืน่ท้ังขนำดกลำงและขนำด
ใหญ่ ท่ีมีคุณภำพ และมีควำมม่ันคงทำงกำรเงิน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด�ำเนินธรุกิจกำรก่อสร้ำง กำรพัฒนำระบบงำนก่อสร้ำง มุ่งเน้นคณุภำพของ
กำรก่อสร้ำงเพ่ือสร้ำงควำมเชือ่ม่ัน และควำมไว้วำงใจ ในกำรบรหิำรจดักำร 
และส่ิงท่ีส�ำคัญคือลดควำมเส่ียงท่ีท�ำให้โครงกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำและไม่ได้

คุณภำพ กำรพัฒนำระบบ A Subcontract ช่วยสนับสนุนกำรกำรท�ำงำน
ของผู้รับเหมำ กับ บริษัทฯ ในเรื่องลดเวลำลดขั้นตอนกำรท�ำงำน และลด
ปริมำณเอกสำร บันทึกกำรก่อสร้ำง ในแต่ละงำนด้วยระบบ เพื่อสะท้อน
คุณภำพกำรท�ำงำนของผู้รับเหมำในแต่ละรำย เป็นข้อมูลในกำรปรับรำคำ
จ้ำงเหมำให้เหมำะสมตำมอัตรำตลำด วิเครำะห์จัดเกรดผู้รับเหมำ เพื่อ
สำมำรถปรบัอตัรำจ้ำงพเิศษให้แก่ผูร้บัเหมำฝีมือดท่ีีได้รบัควำมไว้วำงใจหลัง
จำกที่ได้ร่วมงำนกันมำระยะหนึ่งแล้ว 
 

3. A Supplier Online System
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และในเครือทั้งหมด มีกำรซื้อ
ขำยกับ ผู้ขำย(Vendor) โดยมีกำรสั่งซื้อสินค้ำและส่งของ ซึ่งในขั้นตอนกำร
ส่งของประกอบด้วยกำรวำงบิล เพือ่เบิกเงนิตำมรำยงำนท่ีจดัส่งและตำม PO 
แนวคดิกำรพัฒนำระบบ A Supplier Online System จะช่วยอ�ำนวยควำม
สะดวกระหว่ำงบริษัทคู่ค้ำของอำรียำฯ ในกำรส่งของวำงบิลโดยผู้ขำยจะ
ควบคุมกำรส่งสินค้ำให้ถูกต้องและสำมำรถตรวจสอบกำรส่งของ ลดควำม
ผิดพลำดในกำรส่งของระหว่ำง ผู้ขำยกับคลังเก็บของที่หน้ำงำนของบริษัท 
ลดเวลำ ลดเอกสำร ลดขั้นตอนในกำรวำงบิล และขั้นตอนกำรตรวจสอบ
เอกสำร  กำรใช้ระบบออนไลน์ท�ำให้ผู้ขำยสำมำรถวำงบิลได้ทุกวัน

4



75

ANNUAL REPORT 2019

4. Safety
A Model for Better Life เป็นหน่ึงในกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
แรงงำนให้เกิดกำรดแูลคนงำนอย่ำงครบวงจร โดยมีเป้ำหมำยส�ำคญัเพือ่แก้
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนมีฝีมือ ด้วยกำรสร้ำงขวญัก�ำลังใจให้แก่แรงงำน
ต่ำงด้ำว กำรสร้ำงสุขภำวะในชีวิตประจ�ำวันให้มีสุขอนำมัยที่ดี สร้ำงสภำพ
แวดล้อมและส่ิงแวดล้อมที่น่ำอยู่ และกำรลดควำมห่วงกังวลต่อบุตรหลำน
โดยกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู ้ส�ำหรับเด็กในพ้ืนที่ก่อสร้ำงให้เป็นพื้นท่ี
ปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกระบวนกำรน้ีบนพ้ืนฐำนควำมคิดว่ำ เม่ือ
แรงงำนมีสุขภำพกำยดี สุขภำพใจดี ไม่มีห่วงกังวล จะมีควำมพร้อมในกำร
ท�ำงำน ท�ำให้งำนมีประสิทธิภำพ และอยำกอยู่กับอำรียำไปนำนๆ 

เม่ือแรงงำนได้ท�ำงำนแบบเดิมซ�้ำๆ จะมีประสบกำรณ์เพ่ิมพูนขึ้น เกิดเป็น
ควำมเชี่ยวชำญ เท่ำกับมีฝีมือดีขึ้น จะได้รับค่ำตอบแทนมำกขึ้นตำมระดับ
ฝีมือ เป็นวงจรท่ีสร้ำงควำมม่ันคงให้กับแรงงำนและครอบครัว ทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ได้
มำตรฐำน ส่งมอบแก่ลูกค้ำได้ตรงเวลำ ลดปัญหำกำรแก้ไขงำนหรอืท�ำซ�ำ้ จงึ
เป็นกำรลดต้นทุน ลดระยะเวลำท่ีสูญเปล่ำ และเป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำร
แข่งขันให้กับบริษัทฯ ได้ 

5. Supplier ABC
บริษัทฯ ได้มีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำรำยอื่นท้ังขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ท่ีมี
คณุภำพ และมีควำมม่ันคงทำงกำรเงนิ เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนินธุรกิจ
กำรก่อสร้ำง โดยในระยะเวลำทีผ่่ำนมำทำงบรษัิทฯ ก็ได้ส่ังสมประสบกำรณ์
และทีมงำนท่ีมีคุณภำพเพื่อด�ำเนินกำรก่อสร้ำงด้วยตนเองเพื่อสร้ำงควำม
เชื่อม่ัน และควำมไว้วำงใจ ในกำรบริหำรจัดกำร จึงลดควำมเส่ียงท่ีท�ำให้
โครงกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำและไม่ได้คุณภำพ ซึ่งบริษัทฯ จะก�ำหนดค่ำจ้ำงเหมำ
รวมค่ำแรงและค่ำวสัดกุ่อสร้ำงให้กบัผู้รบัเหมำและจะท�ำกำรควบคมุคณุภำพ
ของงำน ระยะเวลำกำรท�ำงำน และต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมท่ีบรษิทัฯ 
ก�ำหนดไว้

เนื่องด้วย ทำงบริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจมำยำวนำนเป็นระยะเวลำพอสมควร 
ท�ำให้ทีมงำนส่ังสมแรงงำน และผู้รับเหมำรำยย่อยและรำยกลำงเป็นจ�ำนวน
พอสมควร แต่ควำมเป็นจรงิสภำวะเศรษฐกจิน้ัน มทัีง้ขำขึน้และขำลง ทำงทมี
งำนจึงไม่ประมำทในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของทำงบริษัทฯ กลยุทธ์ในกำรรับมือ คือ ต้องมีกำร
ปรับรำคำจ้ำงเหมำให้เหมำะสมตำมอัตรำตลำด รวมท้ังจัดเกรดผู้รับเหมำ 
เพือ่สำมำรถปรบัอตัรำจ้ำงพเิศษให้แก่ผู้รบัเหมำฝีมือดท่ีีได้รบัควำมไว้วำงใจ
หลังจำกท่ีได้ร่วมงำนกันมำระยะหน่ึงแล้ว และประกำรส�ำคัญต้องใช้ระบบ
ก่อสร้ำงกึ่งส�ำเร็จรูปมำกขึ้น ทั้งงำนโครงสร้ำง งำนพื้นงำนโครงหลังคำ และ
งำนก่อฉำบเพือ่ลดอตัรำ พึง่พำแรงงำนให้น้อยลงเป็นวธิทีีจ่ะช่วยแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำนให้บรรเทำลงได้แต่ในทำงปฏิบัติ ทำงทีมงำนก็มีกำร
เพิ่มจ�ำนวนผู้รับเหมำ และแรงงำนฝีมือเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุภำพและมำตรฐำนของงำนก่อสร้ำง ถอืว่ำเป็นส่วนส�ำคญัทีจ่ะช่วยเสรมิ
ให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ได้ ดังนัน้บรษัิทฯ จงึ
เข้มงวดท้ังในเรื่องของคุณภำพ มำตรฐำนของงำนก่อสร้ำง ระยะเวลำ และ
ต้นทุน ให้เป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ โดยทำงบริษัทฯ ได้มีกำรน�ำระบบกำร
บรหิำรคณุภำพ ISO เข้ำมำใช้กับงำนก่อสร้ำง ซึง่จะช่วยลดควำมซ�ำ้ซ้อนใน
กำรใช้ทรัพยำกร เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ น�ำไปสู่ควำม
เป็นสำกล อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลำง ที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพและ
ปรมิำณของงำนก่อสร้ำงให้ถกูต้องตำมแบบและตำมมำตรฐำนงำนก่อสร้ำง
ของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดกำรท�ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
นอกจำกน้ีทำงบริษัทฯ ยังได้ตั้งทีมงำนหำจุดอ่อนของระบบกำรก่อสร้ำง
ท่ัวไปและน�ำมำพัฒนำกำรก่อสร้ำงของทำงบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่ำงไร
ก็ตำม  เน่ืองจำกกำรก่อสร้ำงและพฒันำโครงกำรจะมีปัจจยัภำยนอกเข้ำมำ
มีผลกระทบค่อนข้ำงมำก เช่น กำรขำดแคลนแรงงำน กำรขึ้นค่ำแรงงำนขั้น
ต�่ำ กำรปรับรำคำของวัสดุก่อสร้ำง เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ใน
หลำกหลำยมิติ เพื่อลดปัญหำผลกระทบ เช่น กำรปรับกลยุทธ์เป็น “สร้ำง
บ้ำนก่อนขำย” เพื่อสำมำรถวำงแผนได้อย่ำงต่อเนื่อง
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สุขสิ่งแวดล้อม : ทุกคนในสังคม     

อำรยีำตระหนักถงึเรือ่งส่ิงแวดล้อมอย่ำงจรงิจงั และมุ่งม่ันในกำร
เป็นนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม เร่ิมต้นด้วย
กำรศกึษำวจิยัพฤติกรรม และปรมิำณขยะของลูกบ้ำนอำรยีำ ซึง่
พบว่ำใน 1 หลัง มีปริมำณขยะเปียก และขยะ recycle  ถึงร้อยละ 
70  เรำจงึได้วำงรปูแบบกำรจดักำรขยะ Recycle ทีเ่หมำะสมและ
สะดวกต่อลูกบ้ำนมำกท่ีสุด อำรียำจึงได้พัฒนำ Application 
ชื่อ RecycleTime เป็นเครื่องมือในกำรนัดรับซื้อของรีไซเคิลซื้อ
ถึงหน้ำบ้ำน โดยด�ำเนินงำนคร้ังแรกในเดือนพฤษภำคม 2561  
จนถึงปัจจุบันครอบคลุม 6 โซน ได้แก่ บำงนำ รังสิต หทัยรำษฎร์ 
ลำดปลำเค้ำ ไทรน้อย บำงบัวทอง  มีโครงกำรเข้ำร่วมท้ังหมด 
35 โครงกำร  

5

ในปี 2562 (ข้อมูล ณ 27 ธ.ค. 62) สำมำรถรวบรวมของรีไซเคิลได้ 53,240 
กิโลกรัม 3 อันดับแรก ได้แก่ ขวดแก้ว/เศษแก้ว 45% กระดำษลัง 18% และ
ขวดพลำสติก PET ใส 14% โดยสำมำรถลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 73,966.90 Kg CO2  เทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ (ต้นมะม่วง) ได้ถึง 
8,219 ต้น  หรือ 164 ไร่ 

โครงกำรจัดกำรของรีไซเคิลจึงเป็นโครงกำรท่ีบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญเป็น
อย่ำงมำก โดยได้วำงขั้นตอนของกำรน�ำไปสู่กำรแยกของรีไซเคิลท่ีมี
ประสิทธิภำพ ด้วยกำรให้ควำมรู้ผ่ำนคู่มือกำรคัดแยกขยะ กำรรณรงค์ให้
เกิดกำรรับรู้ และตระหนักเรื่องกำรคัดแยกของรีไซเคิล 

ในปี 2562 (ข้อมูล ณ 27 ธ.ค. 62) สำมำรถรวบรวมของรีไซเคิลได้ 53,240 
กิโลกรัม 3 อันดับแรก ได้แก่ ขวดแก้ว/เศษแก้ว 45% กระดำษลัง18% และ
ขวดพลำสติก PET ใส 14% โดยสำมำรถลดปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 73,966.90  KgCO2  เทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้(ต้นมะม่วง) ได้ถึง 
8,219 ต้น หรือ 164 ไร่ โครงกำรจัดกำรของรีไซเคิล จึงเป็นโครงกำรท่ี
บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัเป็นอย่ำงมำก โดยได้วำงข้ันตอนของกำรน�ำไปสู่กำร
แยกของรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภำพ ด้วยกำรให้ควำมรู้ผ่ำนคู่มือกำรคัดแยก
ขยะ กำรรณรงค์ให้เกิดกำรรับรู้ และตระหนักเรื่องกำรคัดแยกของรีไซเคิล
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คูมื่อรณรงค์กำรคดัแยกขยะ “ใครว่ำโลกนีมี้ขยะ” บอกเล่ำเรือ่งรำววธีิกำรคดัแยกขยะภำยในบ้ำน เพือ่น�ำกลับมำใช้ใหม่ และน�ำไปสร้ำงสรรค์ส่ิงด ีๆ  ส่งต่อสู่สังคม 
โดยมี TIPMSE เป็นท่ีปรกึษำทำงด้ำนวชิำกำรนอกจำกน้ันยังมีช่องทำงกำรให้ควำมรู ้และสร้ำงกำรรบัรูเ้กีย่วกับเรือ่งส่ิงแวดล้อมผ่ำนทำง Facebook Fanpage 
อำรียำรักษ์โลก  ( www.facebook.com/AreeyaSustainable ) เป็นอีกช่องทำงในกำรส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ภำพกิจกรรม และเกร็ดควำมรู้ต่ำง ๆ

สุขสังคม : สังคมและชุมชนใกล้เคียงรอบ
โครงกำร    

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีของลูกบ้ำนในโครงกำร และชุมชน
รอบข้ำง เป็นควำมใส่ใจท่ีอำรียำยังคงให้ควำมส�ำคัญตลอดมำ 
เพรำะอำรียำเชื่อว่ำหำกลูกบ้ำนและชุมชนมีควำมสุข มีควำม
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกันจะส่งผลไปสู่ควำมสุขท่ีย่ังยืน เรำจึงมุ่งม่ันสู่
กำรพฒันำธรุกจิเพือ่สังคมอย่ำงแท้จรงิ และต้ังใจในกำรพฒันำ 
2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1   ชุมชนในโครงกำร

เรำพัฒนำชุมชนในโครงกำรให้มีควำมสุขตำมนโยบำย “Sustainable 
Happiness” รักษ์โลก รักเรำ โดยตระหนักถึงกำรใส่ใจส่ิงแวดล้อมและ
พัฒนำชุมชนยั่งยืน โดยมีหัวใจส�ำคัญ ดังนี้

6

Bicycle 
Lane

Solar call

Waste

Organic 
vegetable

Wastewater
Treatment

System



78

ANNUAL REPORT 2019

แปลงผักปลอดสำรพิษ “โครงกำรปลูกผัก ปลูกรัก” 
จัดให้มีแปลงผักปลอดสำรพิษที่สวนส่วนกลำง เพื่อให้ลูกบ้ำนได้บริโภคผัก
ปลอดสำรพิษที่สดใหม่และตรงควำมต้องกำร โดยเน้นให้ลูกบ้ำนมีส่วนร่วม
ในกำรปลูกร่วมกัน ท�ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวและระหว่ำง
สมำชิกในหมู่บ้ำน เกิดเป็นควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยลูกบ้ำนอย่ำงย่ังยืน
ต่อไป  โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันได้จัดให้มีแปลงผักมำตรฐำนใน
ทุกโครงกำร

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงด้วยระบบ Solar Cell  
จัดให้มีไฟส่องสว่ำงภำยในสวนส่วนกลำง และถนนส่วนกลำงระหว่ำง
โครงกำรโดยใช้ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์ (Solar cell) เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำย
ในส่วนของไฟฟ้ำส่องสว่ำงส�ำหรับส่วนกลำง เป็นประโยชน์ส�ำหรับลูกบ้ำน
ในอนำคต และมีส่วนร่วมในกำรลดใช้พลังงำนจำกกระแสไฟฟ้ำ เพิ่มกำรใช้
พลังงำนทดแทน เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนด้ำนพลังงำน

กำรใช้ ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar cell) นอกจำกจะเป็นกำรใช้
พลังงำนสะอำดเพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนด้ำนพลังงำนแล้ว ยังเป็นกำรลดค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรลงทุนกำรเดินระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมไปถึงลดค่ำ

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงส�ำหรับนิติบุคคลได้ในระยะยำวอีกด้วย  

 
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำส่องสว่ำง
บริเวณสวน

18,000 บำท/ปี/โครงกำร

ประหยัดค่ำเดินระบบไฟฟ้ำ 5,700 บำท/โครงกำร
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ผลที่เกิดขึ้น
• ไม่มีกำรคัดค้ำนในพื้นที่พัฒนำโครงกำรจนไม่สำมำรถพัฒนำ
 โครงกำรได้
•  เกิดกำรสร้ำงรำยได้ทำงอ้อมแก่ชุมชนรอบโครงกำร ในด้ำนที่พักอำศัย
 กำรเช่ำที่ดิน ร้ำนค้ำ และกำรท�ำงำนร่วมกัน
• ลดต้นทุนด้ำนกำรขนส่งหรือเวลำในกำรสั่งสินค้ำได้ เมื่อเทียบกับกำร
 สั่งข้ำมพื้นที่

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ 
จดัให้มีระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยี ท่ีสำมำรถน�ำน�ำ้มำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดพเิศษท่ีได้
พัฒนำขึ้นเพื่อให้ได้ค่ำมำตรฐำนสำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้ โดยมีกำรติด
ต้ังระบบให้น�ำน�้ำไปรดน�้ำที่สวนส่วนกลำง และใช้ประโยชน์อื่น เช่น กำรล้ำง
ถนนท�ำควำมสะอำดพืน้ทีส่่วนกลำง  เพือ่ลดอตัรำกำรใช้น�ำ้ประปำเป็นกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมและลดค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงของโครงกำรได้

กำรท�ำงำนของบ่อบ�ำบัดแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนแรกเป็นส่วนเติมอำกำศ
แบบตะกอนเร่ง ท�ำหน้ำที่ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ โดยในส่วนน้ีจะมีกำรเติม
อำกำศตลอดเวลำ จำกนั้นจะถูกส่งไปยังส่วนที่สองคือ ส่วนตกตะกอน ท�ำ
หน้ำท่ีตกตะกอนจุลินทรีย์ท่ีหลุดออกมำจำกส่วนแรก โดยมี tube settler 
ช่วยในกำรตกตะกอน น�้ำท่ีได้รับกำรตกตะกอนแล้วจะถูกส่งไปยังส่วนที่ 3 
ท�ำหน้ำท่ีรักษำคุณภำพน�้ำโดยเครื่องเติมอำกำศโดยกักเก็บน�้ำบำงส่วนไว้
ส�ำหรับรดน�้ำต้นไม้  และน�้ำบำงส่วนปล่อยสู่ท่อระบำยน�้ำสำธำรณะตำมค่ำ
มำตรฐำนของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กำรจัดกำรของรีไซเคิล 
อำรียำให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำของรีไซเคิล เรำเริ่มต้นด้วยกำรศึกษำวิจัย
พฤติกรรมและปริมำณขยะของลูกบ้ำนอำรียำ พบว่ำ ใน 1 หลัง  มีปริมำณ
ขยะเปียกและขยะ recycle ถึงร้อยละ 70 เรำจึงได้วำงรูปแบบกำรจัดกำร
ขยะ Recycle ท่ีเหมำะสมและสะดวกต่อลูกบ้ำนมำกท่ีสุด โดยได้พัฒนำ
แอปพลิเคชนัชือ่ Recycle Time เริม่ด�ำเนินงำนครัง้แรกในเดอืนพฤษภำคม 
2561 จนถึงปัจจุบันครอบคลุม 6 โซน ได้แก่ บำงนำ รังสิต หทัยรำษฎร ์
ลำดปลำเค้ำ ไทรน้อย บำงบัวทอง  รวม 35 โครงกำร 

พื้นที่ออกก�ำลังกำย 
นอกจำกห้องออกก�ำลังกำยและสระว่ำยน�ำ้ในสโมสรส่วนกลำงแล้ว ได้จดัให้
มีทำงป่ันจกัรยำนในส่วนของถนนส่วนกลำง เป็นกำรรณรงค์และส่งเสรมิให้
ลูกบ้ำนใช้จักรยำนเพื่อมีส่วนร่วมในกำรลดมลภำวะของโลก และพัฒนำ
พื้นที่สีเขียวในโครงกำรให้เป็นสนำมบำสเก็ตบอล ลู่วิ่ง และสนำมเด็กเล่น ให้
เหมำะสมกับพื้นที่ส่วนกลำงของแต่ละโครงกำ

ส่วนที่ 2   ชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ  ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง และด�ำเนินกำร
ก่อสร้ำงโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้ำงเคียง  ด้วยมุ่งหวังให้เกิดควำม
สัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโครงกำรกับชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภำพ  โดยมีหลักใน
กำรด�ำเนินงำน ดังนี้

•  ปฏิบัติตำมข้อตกลงในสัญญำโดยสมบูรณ์
•  พัฒนำโครงกำรตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงำนก่อสร้ำงจนถึงขั้นตอน
 สุดท้ำยด้วยควำมระมัดระวัง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนงำนที่ก�ำหนด 
•  เน้นกำรท�ำงำนเชิงป้องกันควำมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 
•  เปิดช่องทำงร่วมประสำนงำนหรือร้องเรียนผ่ำน Call Center
•  ก�ำกับ ติดตำม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหำจำกกำรร้องเรียน ให้สิ้นสุด
 ทุกเรื่อง ไม่มีกำรเพิกเฉยหรือละเลย
• เพิ่มพันธมิตรคู่ค้ำในพื้นที่รอบโครงกำร
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กำรสร้ำงควำมสุขท่ียั่งยืน "Sustainable Happiness" เป็นอีกหน่ึงแกนหลักของนโยบำยบริษัทฯ ท่ี
มุ่งม่ันในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นเลิศ อำรียำฯ ด�ำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเรำคิดเสมอว่ำกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้มำจำกสังคมคุณภำพที่เกิดจำก
กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสำมัคคีของคนในชุมชน กำรมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภำพที่ดี ซึ่งส่งผลให้คนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขท่ียังยืน เรำจึงมุ่งม่ันสำนต่อในทุกกระบวนกำรท�ำงำน  เพ่ือรับผิดชอบต่อ
สินค้ำและบรกิำรของเรำ ร่วมถงึกำรส่งมอบควำมสุขผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ให้ทุกคนท่ีอยู่ภำยใต้ครอบครวั
ของอำรียำฯ

Child Friendly Space   
ศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กในสถำนท่ีก่อสร้ำง จัดต้ังขึ้นจำกควำมต้ังใจของผู้บริหำรที่อยำกให้คนงำนได้มีมำตรฐำน
คุณภำพชีวิตที่ดี จึงมีนโยบำยให้จัดมำตรฐำนชีวิตแรงงำน โดยเริ่มจำกกำรส�ำรวจควำมเป็นอยู่ของแรงงำน ซึ่งเรำพบว่ำ
มีเด็กซึ่งเป็นบุตรหลำนของแรงงำนก่อสร้ำงมำอยู่หน้ำไซต์งำน  ผู้บริหำรจึงมีนโยบำยให้มีพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กในทุก
พื้นที่ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ

ปี 2562  มีศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก 2 พื้นท่ี ได้แก่ ไทรน้อย และบำงนำ อำรียำส่งมอบควำมสุขให้กับบุตรหลำนของ
แรงงำนก่อสร้ำงเน่ืองในวนัเดก็แห่งชำติ  โดยจดัให้มีกจิกรรมกำรแสดงควำมสำมำรถจำกเด็กๆ  มอบรำงวลั  แลกของขวญั 
เลี้ยงอำหำรและเครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง จำกกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของ
เด็กๆ ที่ดีขึ้น  ทั้งเรื่องของภำษำ ควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก ที่ส�ำคัญคือรอยยิ้ม ควำมสุขของทุกคนที่มำร่วมงำน

กิจกรรมสร้ำงควำมสุข ประจ�ำปี 2562
ภำยใต้นโยบำย "Sustainable Happiness"
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จำกผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนคุณภำพชีวิตแรงงำน และกำรดูแลบุตรหลำนของคนงำน ได้รับควำมสนใจจำก
คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนและติดตำมกำรด�ำเนินงำนกำรก�ำหนดสถำนะบุคคลในสถำนศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร  
พร้อมท้ังสือ่มวลชนจำก 4 ส�ำนัก ได้แก่ กรงุเทพธรุกิจ บำงกอกโพสต์ ไทยพบีีเอส และ บีบีซนีวิส์ เข้ำติดตำมผลกำรด�ำเนิน
งำน และรูปแบบกำรสนับสนุนกำรศึกษำให้กับเด็กที่เป็นลูกหลำนแรงงำนข้ำมชำติ โดยเข้ำเยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้ Child 
Friendly Space พื้นที่บำงนำ และเข้ำติดตำมผลกำรเรียนของเด็กที่สถำนศึกษำ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง ซึ่งได้รับกำร
ต้อนรับและให้ควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี

ปลูกผัก ปลูกรัก   
กิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกูบ้ำนในโครงกำร อำรยีำจดัท�ำแปลงส่วนกลำงไว้ส�ำหรับเป็นพืน้ท่ีปลูกผักสวนครวั
ปลอดสำรพิษ โดยมุ่งหวังให้ลูกบ้ำนได้มีผักท่ีสดใหม่และตรงตำมควำมต้องได้ไว้ส�ำหรับบริโภคได้ตลอดปี เริ่มโครงกำร
ด้วยกำรร่วมแรงร่วมใจจำกลูกบ้ำน มำร่วมกันปลูกผักปลอดสำรพิษลงแปลง สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรดูแลใน
นำม A Hero สร้ำงควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้น เพ่ือส่งผลให้เกิดเป็นโครงกำรท่ีมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน ปี 2562 จัดขึ้นใน 2 
โครงกำร ได้แก่ เดอะวิลเลจ กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์2 และ เดอะคัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวน2
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Recycle Time
อำรียำให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรของรีไซเคิล เรำเริ่มต้นด้วยกำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมและปริมำณขยะของลูกบ้ำน
อำรียำ ซึ่งพบว่ำใน 1 หลัง มีปริมำณขยะเปียกและขยะ recycle  ถึงร้อยละ 70 เรำจึงได้วำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะ 
Recycle ที่เหมำะสมและสะดวกต่อลูกบ้ำนมำกที่สุด อำรียำจึงได้พัฒนำ Application ชื่อ Recycle Time เป็นเครื่องมือ
ในกำรนัดรับซื้อของรีไซเคิลซื้อถึงหน้ำบ้ำน โดยในปี 2562 อำรียำได้จัดกิจกรรมเดินพำเหรดกระตุ้นยอดดำวน์โหลด 
Application แนะน�ำขั้นตอนกำรร่วมกิจกรรม และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคัดแยกของรีไซเคิลให้ถูกต้อง โดยจัด
ขึน้ 5 โครงกำร คือ อำรยีำ โคโม่ บำงนำ วงแหวน-บำงนำ, เดอะวลิเลจ บำงนำ-วงแหวน 2, เดอะวลิเลจ บำงนำ-วงแหวน 3, 
เดอะคัลเลอร์ บำงนำ-วงแหวน, และเดอะคัลเลอร์ บำงนำ-วงแหวน 2 
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" เป้ำหมำย คือ กำรสร้ำงสังคมให้น่ำอยู่
   และมีควำมสุขที่ยั่งยืน "



Award And 
Achievements
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รำงวัล และเกียรติประวัติแห่งควำมส�ำเร็จ
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ปี 2562 Best Condominium Interior Design Bangkok จำกโครงกำร เฉลิมนิจ อำร์ต เดอ เมซอง 
 (Chalermnit Art De Maison) บนถนนสุขุมวิท 53 ภำยในงำน Dot Property Thailand Awards 2019 ซึ่ง  
 รำงวัล Best Condominium Interior Design Bangkok เป็นรำงวัลที่คัดเลือกจำกโครงกำรที่มีคอนเซปต์กำร  
 ออกแบบภำยในที่แตกต่ำงและโดดเด่น รวมทั้งมีคุณภำพ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ซึ่งโครงกำร Chalermnit Art De  
 Maison โดดเด่นเรื่องกำรสรรสร้ำงพื้นที่อยู่อำศัย โดยผู้ออกแบบได้ผสมผสำนกำรใช้งำนทุกฟังก์ชั่นอย่ำงลงตัว  
 ภำยในคอนเซปต์ “New Luxurious Japanese Inspired Residences” 
 
ปี 2562 BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรนอกจำกจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรออกแบบ มูลค่ำโครงกำร 
 ยอดขำยแล้ว ยังต้องเพิ่มควำมรับผิดชอบด้ำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ำไปด้วย น่ำจะเรียกได้ว่ำกลำยเป็นหนึ่ง 
 ในจุดขำยในยุคนี้ทีเดียว
 
 โดยมีหลำยสถำบันที่ส่งเสริมและให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องเหล่ำนี้ พร้อมมอบรำงวัลให้ จำกตัวอย่ำงรำงวัลระดับ  
 ภูมิภำค BCI Asia Top 10 Developers Awards ซึ่งเป็นรำงวัลส�ำคัญด้ำนสถำปัตยกรรมเป็นที่ต้องกำรของ
 นักสถำปนิกในเอเชีย รำงวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้แก่นักสถำปนิกที่มีผลงำนดีเด่นและมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำ 
 อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ 10 อันดับ 

 ส�ำหรับงำนมอบรำงวัล BCI Asia Awards จัดขึ้นทุกปีทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มำเลเซีย,   
 ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์, เวียดนำม และประเทศไทย

 ส�ำหรับโครงกำรที่ได้รับรำงวัลมี 4 โครงกำรคือ โครงกำร เดอะคัลเลอร์ส เปอตี บำงนำ – วงแหวนฯ , โครงกำร   
 เดอะคัลเลอร์ส กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์ 2 ,โครงกำร เดอะคัลเลอร์ส เปอตี วงแหวน – รำชพฤกษ์ และโครงกำร 
 เอ สเปซ เมกำ 2

ปี 2561 BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2018 รำงวัลส�ำคัญด้ำนสถำปัตยกรรมส�ำหรับนักสถำปนิกที่มีผลงำน
 ดีเด่นและมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง อำรียำ เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
 ดีเด่นที่ได้รับรำงวัล

ปี 2561 Property Export Award Thailand 2018

ปี 2560 The Best Brand Performance ด้ำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ในงำน Thailand Zocial Awards ปี 2017 
 ที่ใช้ Social Media ด้วยผลงำนกำรใช้โซเชียลมีเดีย ในกำรท�ำตลำด ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพสูงสุด

ปี 2560 ประกำศเกียรติคุณ จำกสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ในโครงกำร
  กำรพัฒนำสร้ำงเสริมควำมสุขคนท�ำงำนเพื่อควำมยั่งยืนระดับประเทศ

ปี 2560 รับรองมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 ขอบเขตของกำรบริหำรนิติบุคคลอำคำรสูง
  (ระยะเวลำกำรรับรอง ปี 2560-2563)
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รำงวัลที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ปี 2561 Asia Responsible Enterprise Awards 2018  สำขำ Investment in people

ปี 2561 Thailand Property Awards (2 รำงวัล)
 • Developer Award : The Special Recognition in CSR
 • Special Awards : Rakthai Special Recognition for Community Project Award

ปี 2557 รับรองมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2008 ขอบเขตของกำรบริหำรนิติบุคคลอำคำรสูง
  (ระยะเวลำกำรรับรอง ปี 2557-2560)

ปี 2554 รับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 ขอบเขตกระบวนกำรก่อสร้ำง

ปี 2551 รับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2000 ขอบเขตกระบวนกำรก่อสร้ำง 
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ปี 2561  เข้ำร่วมงำน Building Futures in Thailand : Support to Children Living in Construction Site Camps
  โดย Unicef และมูลนิธิบ้ำนเด็ก ในวันที่ 29 มีนำคม 2561 และได้ตีพิมพ์ผลงำนไปสู่สำธำรณชนในวงกว้ำง

ปี 2559 โล่เชิดชูเกียรติจำก คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ และ กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ที่เป็น  
 หน่วยงำน องค์กรภำคเอกชนที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ ในวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ
  
ปี 2559 ประกำศเกียรติคุณจำกกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ และสถำบันไทยพัฒน์ ในฐำนะเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยธุรกิจที่เป็นมิตร  
 กับผู้สูงอำยุ ( Age-Friendly Business )
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ปี 2560 มอบทุนสนับสนุน และร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยของกรุงเทพมหำนคร ฟื้นฟูและบ�ำรุงรักษำทะเลกรุงเทพ ให้กลับ 
 สู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ ในโครงกำรกองทุน “ปลูกป่ำในใจคน ตำมศำสตร์พระรำชำ”

ปี 2560 มอบเงินสมทบทุนหลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดนิทรรศกำรรวมภำพในหลวง ร.9 และจ�ำหน่ำยเสื้อยืดที่ระลึก
 “ร�ำลึกไว้ในควำมทรงจ�ำ” เพื่อสร้ำงอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ ศิริรำชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกำส

ปี 2560 คณะผู้บริหำร พร้อมด้วยพนักงำน และลูกบ้ำน ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้ำงอำคำรนวมินทรบพิตร 
 84 พรรษำ โรงพยำบำลศิริรำช เพื่อผู้ป่วยผู้ยำกไร้ได้รับกำรรักษำอย่ำงครบวงจร

ปี 2560 บริจำคเงินแก่สมำคมแม่บ้ำนทหำรอำกำศ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงกำรจ�ำหน่ำยดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหำร
 ผ่ำนศึก รำยได้ส่วนหนึ่งน�ำไปช่วยเหลือครอบครัวทหำรผ่ำนศึกของมูลนิธิสงเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก 
 ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

ปี 2558 มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ ให้แก่โรงเรียนอนุบำลรำษฎร์คณำลัย  อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ

ปี 2558 มอบสื่อห้องสมุดดิจิตอล (E-Book) ให้แก่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม จังหวัดนครรำชสีมำ

กำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
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สำรจำกประธำนกรรมกำร

 ในปีท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยยงัคงประสบปัญหำกำรชะลอตัวของเศรษฐกจิจำกหลำยปัจจยั ได้แก่ ค่ำเงนิบำท
แข็งค่ำ และปัญหำสงครำมกำรค้ำ ที่ท�ำให้ภำคกำรส่งออก และก�ำลังซื้อจำกต่ำงชำติชะลอตัวปัญหำภัยแล้ง 
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร รวมถึงควำมล่ำช้ำในกำรอนุมัติ งบประมำณ และ
ก�ำหนดนโยบำยทำงเศรษฐกิจเพือ่ช่วยกระตุ้นก�ำลงัซือ้ และก�ำลังกำรผลิตภำยในประเทศ เหล่ำน้ีส่งผลกระทบ
ต่อควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภค เม่ือก�ำลังซื้อจำกภำยนอกและภำยในประเทศชะลอตัว ธุรกิจหลำยประเภทรวม
ถึงธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เองก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 จำกสภำวกำรณ์เศรษฐกิจชะลอตัวดงักล่ำวข้ำงต้น ภำคธุรกิจต่ำงๆ ยังคงต้องด�ำเนนิงำนต่อไป จงึมคีวำม
จ�ำเป็นอย่ำงย่ิงยวดท่ีต้องมีควำมพร้อมทีจ่ะเปล่ียนแปลงตนเองให้เข้ำกับสถำนกำรณ์  ดงัน้ัน บรษัิทฯ จงึได้ปรบั
แผนกำรด�ำเนินธุรกิจให้รดักุม โดยชะลอกำรเปิดโครงกำรใหม่ ดงัเห็นได้จำกในปี 2562 บรษิทัฯ เปิดตัวโครงกำร
ใหม่เพียง 5 โครงกำร เท่ำนั้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้วำงแผนพัฒนำโครงกำรที่มีอยู่เดิม โดยยึดมั่นตำม
พนัธกิจหลัก 4 ประกำร1   ท่ีบรษิทัฯ ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครดัเพือ่เร่งระบำยสนิค้ำคงคำ้ง 
ท้ังโครงกำรแนวรำบและโครงกำรคอนโดมิเนียม ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี อน่ึงในปี 2563 
บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรัดกุมและรอบคอบตำมภำวะเศรษฐกิจและปัจจัยรำยล้อม 

 ท้ำยนี้  ผมในนำมของประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณในควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นจำกท่ำน
ผู้ถอืหุ้น นกัลงทุน สถำบันกำรเงนิ พนัธมิตรทำงธรุกิจ ลูกค้ำของบรษัิทฯ และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ำย ที่ได้ให้กำร
สนับสนุนบรษัิทฯ มำโดยตลอด ตลอดจน ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกท่ำน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมมุง่มัน่ และขอให้ทกุท่ำนม่ันใจว่ำ บรษัิทฯ จะด�ำเนินธรุกจิภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีและรบัผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง และย่ังยืนของบริษัทฯ ต่อไป

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

1สุนทรียะในการใช้ชีวิต (Aesthetic of Living)
• งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ 
  ( Aesthetic Design And Premium Quality )
• ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยื่น ( Sustainable Happiness)
• นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยุ่ทุกรูปแบบ (Innovative Living)
• ความเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขาย
 (Best in Class After Sales Service )
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ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

สำยงำนก่อสร้ำง

คุณอำชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ 
(SFEVP)

ฝ่ำยจัดซื้อ

ฝ่ำยบริหำรงำนก่อสร้ำง (แนวสูง)

ฝ่ำยบริหำรงำนก่อสร้ำง (แนวรำบ)

ฝ่ำยประเมินรำคำและออกแบบ
เทคนิคเชิงวิศวกรรม

ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพและจัดตั้ง
มำตรฐำนโครงกำร

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี

สำยงำนออกแบบและ
พัฒนำธุรกิจ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

ฝ่ำยออกแบบและตกแต่ง
ภำยใน

ประธำนกรรมกำร

คุณวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เลขำนุกำรบริษัท

คุณอำณัติ ปิ่นรัตน์

ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

สำยงำนบริหำรโครงกำร
แนวสูง

ฝ่ำยสื่อสำรกำรตลำดและ
ภำพลักษณ์องค์กรแนวสูง

ฝ่ำยบริหำรงำนหลังกำรขำย
แนวสูง

ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด
แนวสูง และ International
Business

สำยงำนบริหำรโครงกำร
แนวรำบ

ฝ่ำยสื่อสำรกำรตลำดและ
ภำพลักษณ์องค์กรแนวรำบ

ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด
แนวรำบ

โครงสร้ำงองค์กร
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Corporate Finance
Committee

ฝ่ำยกำรเงิน

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

ฝ่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพฯ

ฝ่ำย Call Center

ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร

ฝ่ำย Digital & Innovation

ฝ่ำยธุรกำรและทรัพย์สิน

สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ปฏิบัติกำร

ฝ่ำยสนับสนุนสินเชื่อ
และกำรโอน

สำยงำนสนับสนุน

คุณจิรโรจน์
วงศ์เลิศธนกิจ (EVP)

ฝ่ำยกฎหมำย

ฝ่ำยบริหำรงำนหลัง
กำรขำยแนวรำบ

สำยงำนก่อสร้ำง

คุณอำชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ 
(SFEVP)

ฝ่ำยจัดซื้อ

ฝ่ำยบริหำรงำนก่อสร้ำง (แนวสูง)

ฝ่ำยบริหำรงำนก่อสร้ำง (แนวรำบ)

ฝ่ำยประเมินรำคำและออกแบบ
เทคนิคเชิงวิศวกรรม

ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพและจัดตั้ง
มำตรฐำนโครงกำร
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ธุรกิจบริกำร
หลังกำรขำย

บจก. อำรียำ เซอร์วิส

ธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำ

บจก. สุนทรียำ เรสซิเดนซ์

ธุรกิจโรงแรม, ร้ำนอำหำร
และบริกำร

บจก. อำรียำ ฮอลพิทอลลิตี้

บจก. สุนทรียำ เลเซอร์

ธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

บมจ. อำรียำ พรอพเพอร์ตี้

บจก. อำรียำ แมนเนจเม้นต์

บจก. คูลสเปซ

บจก. ไวต์ลิฟวิ่ง

บจก. ชิลล์สเปซ

ธุรกิจก่อสร้ำง

บจก. วันอัพ

ธุรกิจบริหำรนิติบุคคล
อำคำรชุด

บจก. อำรียำ แมนเนจเม้นต์

โครงสร้ำงองค์กรของกลุ่มบริษัท
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คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (บัญชี) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติกำรอบรม
• กำรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมกำร บจก. เดลี่ บำย อำรียำ
• กรรมกำร บจก. เอ แอททิทูด
• กรรมกำร บจก. แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท์
• กรรมกำร บจก. เดอะ คัลเลอร์ส
• กรรมกำร Progressive Opulent Holding (Singapore) Pte., Ltd.

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี/กำรเงิน 
 บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
• ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี บจก. NKG

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : 320,897,000 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : 320,897,000 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  -   

คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต วิชำเอก เศรษฐมิติ และกำรคลัง
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติกำรอบรม
•  ประกำศนียบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 2548
• ประกำศนียบัตร วิทยำลัยตลำดทุน รุ่นที่ 11
•  ประกำศนียบัตร นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 1
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและ
 กำรพำณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8
• ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรบริหำรกำรท่องเที่ยวส�ำหรับผู้บริหำร
 ระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ 1
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 125/2552
• ประกำศนียบัตร หลักสูตรวิทยำกำรผู้น�ำไทย-จีน รุ่นที่ 1
• ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง ด้ำนวิทยำกำรพลังงำน   
 (วพน) รุ่นที่ 13

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมกำร บจก. ดับบลิวโซล่ำร์ แอนด์ เพำเวอร์
• กรรมกำร บจก. ดับบลิวเพำเวอร์
• กรรมกำร บจก. เทวำละไม

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท เลค กำร์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ องค์กำรคลังสินค้ำ กระทรวงพำณิชย์
• กรรมกำร กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
• เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อ ธนำคำรเอเชีย จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : 237,553,596  หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : 323,890,196  หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 33.01 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  86,336,600 หุ้น

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี 

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้จัดกำร
อำยุ: 53
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2547

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

กรรมกำร
อำยุ: 59
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2556

คณะกรรมกำร
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คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• ปริญญำโท รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประวัติกำรอบรม
• กำรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมกำร บจก. แซฟ888
• กรรมกำร บจก. เดลี่ บำย อำรียำ
•  กรรมกำร บจก. ทีเอฟ ทเวนตี้โฟร์

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• กรรมกำรบริหำร บจก.ริเวอร์ไซด์ กำร์เด้น
• ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล บจก.มิตรภำพกำรค้ำ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : 19,400,000 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมดด
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : 19,400,000 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  -

คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภำ

ประวัติกำรอบรม
• กำรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• กรรมกำร บจก.เอส ที ซี คอร์ปอเรชั่น
• ผู้ช�ำนำญกำรของบริษัท บงล.ธนสยำม
• หัวหน้ำส่วนนิติกรรมสินเชื่อ ธนำคำรไทยพำณิชย์
• เจ้ำพนักงำนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทย

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : -ไม่มี- 
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : -ไม่มี-
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  - 

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 

กรรมกำร
อำยุ: 61
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2547

นายทัน เทียนสุวรรณ 

กรรมกำร
อำยุ: 88
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2547
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คณะกรรมกำร

คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติกำรอบรม
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• กรรมกำร บจก. วันอัพ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : 2,365,000  หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : 2,365,000  หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  -

คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติกำรอบรม
• กำรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมกำร บจก. ไดโช (ประเทศไทย)
• กรรมกำร บจก. คณิต อัญชัญ

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• กรรมกำร บจก. เทพ

ประวัติกำรท�ำ ผิดทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : -ไม่มี- 
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : -ไม่มี-
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  -

นำยอำชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

กรรมกำร
อำยุ: 48
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2561

นำยวันชัย ตันติกุล 

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ: 70
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2547
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คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ประวัติกำรอบรม
• กำรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย
• ประกำศนียบัตรกฎหมำยมหำชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมกำร บจก. ยิ่งถำวร อพำร์ทเม้นท์
• กรรมกำร บจก. ยิ่งถำวร ปิโตรเลียม

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน บจก. ดิก อิท อัพเอ็กซ์ปอร์ต
• กรรมกำร บจก.คอนโดทำวน์

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : -ไม่มี- 
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : -ไม่มี-
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  -

คุณวุฒิกำรศึกษำ
• ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• ปริญญำโท นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย

ประวัติกำรอบรม
• อำจำรย์พิเศษคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ปรึกษำกฎหมำย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
 (มหำชน)
• ปัจจุบัน ; ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในบริษัทจดทะเบียน

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ที่ปรึกษำ มูลนิธิเยำวชนสัมพันธ์ กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล
• ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท เชสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยำม) จ�ำกัด
• ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักกฎหมำยคุณธรรมทนำยควำม
• คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท   -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
• ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรตั้งนิคมอุตสำหกรรมและกำร
 ใช้พลังงำนถ่ำนหิน สภำผู้แทนรำษฎร
• ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรไฟฟ้ำ และท่ำเรือ
 สภำผู้แทนรำษฎร
• กรรมกำร บริษัท วันอัพ จ�ำกัด

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี-

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

• ณ วันที่   1   มกรำคม  2562 : -ไม่มี- 
• ณ วันที่  31  ธันวำคม  2562 : -ไม่มี-
• เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)  -

นำยปรีชำ บุณยกิดำ

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ: 57
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2547

นำยสมพล เทียนสุวรรณ

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ:62
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร:
ปี 2554



เป้ำหมำยเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท

ระยะสั้น 

• ด�ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจประจ�ำปี
• มุ่งสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืน และสร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่นในเรื่องกำรออกแบบ คุณภำพกำรก่อสร้ำง 
 และกำรบริกำรเพื่อให้ลูกบ้ำนชุมชนและสังคมมีควำมเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุขโดยด�ำเนินธุรกิจตำม 
  
  4 คุณลักษณะหลัก: 

  1.  Aesthetic Design & Premium Quality งำนออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมำพร้อมกับคุณภำพ
  2.  Sustainable Happiness ควำมสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  3.  Innovative Living นวัตกรรมที่เสริมควำมเป็นอยู่ทุกรูปแบบ
  4.  Best in Class After Sale Services กำรเอำใจใส่ดูแลลูกบ้ำนตั้งแต่เริ่มและหลังกำรขำยอย่ำง
       เต็มควำมสำมำรถ

ระยะกลำง

• พัฒนำโครงกำรทั้งแนวรำบและแนวสูงในท�ำเลที่มีศักยภำพ อยู่กลำงใจเมือง หรือแหล่งชุมชนมีกำร
 คมนำคมสะดวกมีระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ 
• ด�ำเนินธุรกิจตำม 4 คุณลักษณะหลักข้ำงต้น เพื่อพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล
 ต่อทั้งคู่ค้ำ พนักงำน ลูกค้ำ และต่อสังคม
• มุ่งสร้ำงให้อำรียำเป็นแบรนด์อันดับแรกๆ ที่อยู่ในใจลูกค้ำ

ระยะยำว

• มีผลประกอบกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพเศรษฐกิจได้อย่ำงดี
• ให้อำรียำเป็นแบรนด์อันดับแรกๆ ที่อยู่ในใจลูกค้ำเพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน
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สรุปภำพรวมกำรด�ำเนินงำนปี 2562

ในภำคอสังหำรมิทรพัย์นัน้ ปี 2562 อยู่บนควำมท้ำทำยจำกปัจจยัลบ ซึง่ถอืเป็นอกีปีท่ีค่อนข้ำงท้ำทำยส�ำหรบั
ผู้ประกอบกำรในกำรปรับตัวรับกับปัจจัยลบต่ำงๆ ที่เข้ำมำกระทบ โดยเฉพำะส�ำหรับตลำดท่ีอยู่อำศัยท้ังใน
ส่วนของตลำดคอนโดมิเนยีมและบ้ำนจดัสรร ท้ังในเรือ่งของภำพรวมเศรษฐกจิภำยในและภำยนอกทีอ่ยู่ในช่วง
ชะลอตัว ก�ำลังซื้อท้ังชำวไทยและต่ำงชำติเกิดกำรชะลอตัว รวมถึงหลังจำกมำตรกำรก�ำกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่
อำศัย ( Loan to Value : LTV ) มีกำรประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 1 เมษำยน 2562 ควำมตึงเครียด
ทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ฉบับใหม่ รวมถึงค่ำเงินบำทท่ียังแข็งค่ำ ซึ่งกำรที่เงินบำทแข็งค่ำมำก กระทบต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันของส่งออกไทย ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยลบท่ีเข้ำมำกระทบต่อธุรกิจภำคอสังหำริมทรัพย์ในปี 2562 ทั้ง
ส้ิน แต่ก็ถือว่ำเป็นปีทองของผู้ซื้อท่ีมีควำมพร้อมจริงๆ ท่ีได้ซื้อสังหำริมทรัพย์ในรำคำท่ีถูกลงท้ังในส่วนของ
โครงกำรท่ีก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมอยู่ รวมถึงโครงกำรเปิดขำยใหม่ที่ผู้ประกอบกำรก็ไม่กล้ำท่ีจะปรับรำคำ
มำกขึ้น เน่ืองจำกเกรงว่ำหำกต้ังรำคำขำยท่ีสูงไปจะส่งผลให้โครงกำรแข่งขันได้ยำกในภำวะท่ีตลำดชะลอตัว 
รวมถึงอำจจะส่งผลให้ก�ำลังซื้อไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ ถึงแม้ว่ำโครงกำรจะต้ังอยู่บนท�ำเลที่เป็นท่ีต้องกำรก็ตำม

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหำชน) เป็นหน่ึงในบริษัทอสังหำริมทรัพย์ที่ศึกษำและวิจัยถึงผล
กระทบท่ีเกิดขึ้นกับธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในกำรขำยให้เข้ำกับสภำวะเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นตลำดระดบั
กลำงและระดับล่ำงโดยไล่เรียงเหตุกำรณ์ดังนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. เปิดตัวโครงกำร เดอะ คัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวนฯ 3     Jan’2019

2. เปิดตัวโครงกำร อำรียำ แมนดำรีน่ำ เอกมัย-รำมอินทรำ     Jan’2019

3. เปิดตัวโครงกำร เดอะ พำร์ที บำย อำรียำ     Jan’2019

4. เปิดตัวโครงกำร เดอะ คัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวนฯ 4    Apr’2019

5. เปิดตัวโครงกำร เดอะคัลเลอร์ส รำมอินทรำ-หทัยรำษฎร์   Oct’2019

6. เปิดตัวแอพลิเคชั่น RecycleTime     Nov’2019
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สินทรัพย์ หน่วย : ล้ำนบำท

2562 2561 2560 2559 2558

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
สิทธิกำรเช่ำ
สินทรัพย์รวม

11,834.4
419.9

1,375.5
15,279.3

11,488.1
451.7
902.5

14,297.3

10,716.9
454.2
757.3

13,509.8

11,396.0
494.2

-
13,515.8

10,930.7
535.2

-
12,861.2

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หน่วย : ล้ำนบำท

2562 2561 2560 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยำว
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,514.5
4,780.8

11,876.1
980.0

3,403.2

4,124.1
5,215.1

10,965.2
980.0

3,332.1

2,101.1
6,976.7

10,169.3
980.0

3,340.5

5,149.3
4,203.3

10,201.3
980.0

3,314.5

3,923.4
4,929.2
9,770.9
980.0

3,090.3

ผลกำรด�ำเนินงำน หน่วย : ล้ำนบำท

2562 2561 2560 2559 2558

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รำยได้รวม
ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี

2,868.5
2,988.6
2,049.0
819.5

(280.6)

3,929.4
4,032.2
2,649.9
1,279.5

30.8

4,958.1
5,057.1
3,438.9
1,279.5

97.7

4,643.3
4,725.0
3,056.2
1,587.1
263.4

5,398.0
5,427.8
4,016.7
1,381.3
216.7

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย : ล้ำนบำท

2562 2561 2560 2559 2558

มูลค่ำตำมบัญชี (บำท/หุ้น) **
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท/หุ้น) **
อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
เงินปันผลต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

3.28 
(0.29)
(9.39)
(8.33)
(0.07)

-

3.46
0.03
0.76
0.92
2.11

3.42
0.10
1.93
2.94
2.98
0.04

3.38
0.27
5.57
8.22
4.38
0.05

3.15
0.22
3.99
7.27
3.53
0.04

สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน
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** คิดจำกจ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย

หมำยเหตุ :
1. เป็นข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม
2. กำรค�ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินใช้หลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสำหกรรม



งบดุล 2562 หน่วย : ล้ำนบำท

งบก�ำไรขำดทุน 2562 หน่วย : ล้ำนบำท

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2562

มูลค่ำตำมบัญชี (บำท/หุ้น)**  3.28 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท/หุ้น)**  - 0.29 เงินปันผลต่อหุ้น (บำท/หุ้น)**  -

อัตรำผมตอบแทนผู้ถือหุ้น  -8.33 อัตรำผมตอบแทนจำกสินทรัพย์  - 0.07

2558
2559
2560
2561
2562

12,861.2
13,515.8
13,509.8
14,279.3
15,279.3

สินทรัพย์รวม   15,279.3

รำยได้รวม   2,988.6

3,090.3
3,314.5
3,340.5
3,332.1
3,403.2

2558
2559
2560
2561
2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น   3,403.2

ก�ำไรขั้นต้นน    819.5 ก�ำไรสุทธิ   -280.6

หนี้สินรวม   11,876.1

รำยได้จำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์   2,868.5

2558
2559
2560
2561
2562

9,770.9
10,201.3
10,169.3
10,965.2
11,876.1

2558
2559
2560
2561
2562

5,427.8
4,725.0
5,057.1
4,032.2
2,988.6

2558
2559
2560
2561
2562

5,398.0
4,643.3
4,958.1
3,929.4
2,868.5

2558
2559
2560
2561
2562

1,381.3
1,587.1
1,656.5
1,461.3

819.5

2558
2559
2560
2561
2562

216.7
263.4

97.7
30.8

-280.6

2558        2559        2560        2561        2562

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

-1.00

10

5

0

-5

-10

2558        2559        2560        2561        2562

2558     2559       2560       2561       2562

3.60

3.40

3.20

3.00

2.80

3.15

3.38
3.42 3.46

3.28

2558       2559         2560        2561         2562

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

0.30
0.20
0.10
0.00

-0.10
-0.20
-0.30
-0.40

2558    2559      2560      2561       2562
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" ทุกก้าวย่าง
 ของเรา...
 คือความมั่นคง "
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กำรลงทุน

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์เป็นหลักและธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หำกมี
ธุรกิจใดที่น่ำสนใจและมีผลตอบแทนดี บริษัทก็อำจพิจำรณำเข้ำลงทุน โดยกำรเข้ำลงทุนดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรบรษัิท ซึง่ค�ำนึงถงึอตัรำผลตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมแต่ประเภทของธุรกจินัน้ๆ อกีทัง้ยังต้องค�ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น
เป็นส�ำคัญ

บริษัทได้มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 7 บริษัท และมีเป้ำประสงค์ดังนี้

บริษัท เป้ำประสงค์

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด

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

บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด

บริษัท สุนทรียำ เลเชอร์ จ�ำกัด

เพื่อให้บริกำรหลังกำรขำยด้ำนอสังหำริมทรัพย์และปล่อยเช่ำ ทั้งนี้เพรำะบริษัทตระหนัก
ถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรได้รับกำรบริกำรจำกบุคลำกรซึ่งได้มำตรฐำน

เพื่อให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้วยวิวัฒนำกำรที่ทันสมัยให้กับโครงกำรต่ำงๆของบริษัท
และลูกค้ำทั่วไป

เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท

เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท

เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท

เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท

เพื่อท�ำธุรกิจร้ำนอำหำรและบริกำร

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำ

ธุรกิจโรงแรมและบริกำรอื่นๆ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย  ดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนกำรถือหุ้น

(ร้อยละ)

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริกำรหลังกำรขำยด้ำน

อสังหำริมทรัพย์และปล่อยเช่ำ

หุ้นสำมัญ   1,000,000  หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  10 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น  10,000,000 บำท

99.99

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
หุ้นสำมัญ   10,000,000  หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  10 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น  100,000,000 บำท

99.99

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

และบริหำรนิติบุคคล

หุ้นสำมัญ   6,500,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  10 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น  65,000,000 บำท

99.99

บริษัท คูลสเปซ  จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
หุ้นสำมัญ   6,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  10 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น  60,000,000 บำท

99.99

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
หุ้นสำมัญ   6,500,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  10 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น  65,000,000 บำท

99.99

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
หุ้นสำมัญ   100,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  10 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น   1,000,000 บำท

99.99

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

ร้ำนอำหำรและบริกำร
หุ้นสำมัญ   100,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  100 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น  10,000,000 บำท

99.99

บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

เพื่อเช่ำ

หุ้นสำมัญ   10,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  100 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น   1,000,000 บำท

99.97

บริษัท สุนทรียำ เลเชอร์ จ�ำกัด ธุรกิจโรงแรมและบริกำรอื่นๆ
หุ้นสำมัญ   10,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  100 บำท 
รวมเป็นทุนทั้งสิ้น   1,000,000 บำท

99.97
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ชื่อบริษัท
ทุนช�ำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่ำต้นทุนเงินทุน
(ล้ำนบำท)

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
( เดิมชื่อ บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน
 สโตร์ จ�ำกัด )

10.00 99.99 10.00

บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด 1.00 99.97 1.00

บริษัท สุนทรียำ เลเชอร์ จ�ำกัด 1.00 99.97 1.00

โครงสร้ำงเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดช�ำระแล้ว
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิทัมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บำท ช�ำระแล้วจ�ำนวน 980,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้
จ�ำนวน  มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

ผู้ถอืหุ้น
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยชือ่และสัดส่วนของผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกทีป่รำกฏในสมดุจดทะเบียนผู้ถอืหุ้นของบรษัิท 
(จ�ำนวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  ยังคงมีจ�ำนวนหุ้นรวม 980,000,000 หุ้น) มดัีงน้ี

ล�ำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มตระกูลเลำหพูนรังษี1 

กลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์

PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. .LTD.

นำงสำว ฐิติพร  อัศวรักษำวงศ์

นำงสำวกัลญำ  ศรีเสมอ

นำงพัชรนันท์  ภิญโญชัยอนันต์

นำยฐกร  นิติปัญญำวุฒิ

นำยอ�ำนำจ จันทร์ทนุพงศ์

นำยวีรศักดิ์  คุนผลิน

นำงนิภำพัฒน์  โรมรัตนพันธ์

452,928,096

191,859,200

60,000,000

48,835,000

48,868,900

46,350,000

27,450,000

21,179,000

20,000,000

19,400,000

46.2

19.6

6.1

5.0

5.0

4.7

2.8

2.2

2.0

2.0

รวม 936,870,196 95.6

1กลุ่มตระกูลเลำหพนูรงัษีประกอบด้วย 
  (1) นำยวศิษิฎ์ เลำหพนูรงัษี ถอืหุ้นจ�ำนวน 320,897,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 32.7 ของทุนท่ีเรยีกช�ำระแล้วของบรษิทั 
  (2) นำยววิฒัน์ เลำหพนูรงัษี ถอืหุ้นจ�ำนวน 132,031,096 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 13.5 ของทุนทีเ่รยีกช�ำระแล้วของบรษิทั
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอนจ�ำนวนรวม 6,351 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้
อัตรำ

ดอกเบี้ย 
(ต่อปี)

วันครบ
ก�ำหนด
ไถ่ถอน

มูลค่ำ ณ 
วันออกหุ้นกู้
(ล้ำนบำท)

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

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

ครบก�ำหนด
1,000

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 หรือ

ไถ่ถอนก่อนครบ
ก�ำหนด

1,500

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

31 ตุลำคม 
2560

3 ปี 5 เดือน 30 วัน 5.95

• ชุดที่ 3
2 พฤศจิกำยน 

2563
31

• ชุดที่ 4
30 เมษำยน 

2564
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

หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2562

1 เมษำยน 
2562

2 ปี 6 เดือน 7 วัน 6.75
8 ตุลำคม 2564
หรือไถ่ถอนก่อน

ครบก�ำหนด
2,000

รวม 6,351

กำรออกหลักทรัพย์อื่น

2. ต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562   บรษัิทและบรษิทัย่อยมียอดคงค้ำงต๋ัวแลกเงนิระยะส้ันท้ังส้ิน 62 ล้ำนบำท และต๋ัวสัญญำใช้เงนิ
 ท้ังส้ิน 200 ล้ำนบำท

1. หลักทรพัย์ตรำสำรหน้ี
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คณะกรรมกำรของบริษัท มีนโยบำยท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำประมำณ
ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และทุนเงินส�ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมำยและบริษัทได้
ก�ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกติของบรษิทัอย่ำงมีนยัส�ำคญั ทัง้น้ีกำรจ่ำย
เงนิปันผลอำจมกีำรเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท กำรขยำยธุรกิจ 
ควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสมอืน่ใดในอนำคต และปัจจยัอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรบรหิำรงำนของบรษัิท ตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเห็น
สมควรหรือเหมำะสมซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 พิจำรณำอนุมัติจ่ำยปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 
0.04 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 39,200,000 บำท ในเดือนพฤษภำคม 2561 

ส�ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่ได้ก�ำหนดอัตรำส่วนในกำรจ่ำยไว้แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบกำรของแต่ละบริษัทย่อยและคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีไป

นโยบำยกำรจ่ำยปันผล 
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โครงสร้ำงรำยได้จ�ำแนกสำยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย

แหล่งที่มำของรำยได้
รำยได้ปี 2562 รำยได้ปี 2561 รำยได้ปี 2560

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1) รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

     1.1 โครงกำรแนวรำบ 2,442 81.70 2,929 72.69 3,387 66.98

     1.2 โครงกำรแนวสูง 398 13.32 980 24.26 1,569 31.02

     1.3 ที่ดิน 29 0.97 20 0.50 2 0.04

ยอดรวมรำยได้จำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์

2,869 95.99 3,929 97.45 4,958 98.04

2) รำยได้จำกกำรรับสร้ำงบ้ำนและขำย  
    วัสดุก่อสร้ำง1 

- - - - - -

3) กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สิน
    คดีควำม

- - - - 12 0.24

4) รำยได้อื่น2 120 4.01 103 2.55 87 1.72

รวมทั้งสิ้น 2,989 100.00 4,032 100.00 5,057 100.00

รำยได้ของกิจกำร

หมำยเหตุ :
1. รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรำยได้รวมทั้งสิ้น
2. รำยได้อื่นประกอบด้วยรำยได้จำกกำรรับบริหำรโครงกำร และดอกเบี้ยรับธนำคำร 
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โครงสร้ำงรำยได้ของกิจกำรที่บริษัทถือหุ้น ( สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562-2560 )

ด�ำเนินกำรโดย ลักษณะธุรกิจ

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้นของ
บริษัท

รำยได้ปี 2562 รำยได้ปี 2561 รำยได้ปี 2560

ล้ำนบำท ร้อย
ละ ล้ำนบำท ร้อย

ละ ล้ำนบำท ร้อย
ละ

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ - 2,012 67.31 3,195 79.24 4,091 80.90

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริกำรหลังกำรขำยด้ำน

อสังหำริมทรัพย์และ
ปล่อยเช่ำ

99.99 5 0.17 - - 1 0.02

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

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

และบริหำรนิติบุคคล
99.99 427 14.29 379 9.40 462 9.13

บริษัท คูลสเปซ  จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 99.99 130 4.35 12 0.30 35 0.69

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 99.99 402 13.45 381 9.45 283 5.60

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 99.99 13 0.43 56 1.39 181 3.58

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

ร้ำนอำหำรและบริกำร 99.99 - - - - - -

รวมทั้งสิ้น 2,989 100.00 4,032 100.00 5,057 100.00

โครงสร้ำงรำยได้ของกิจกำร
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สรุปสภำวะธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
และสภำวะกำรแข่งขันปี 2562

จำกมำตรกำรก�ำกับดแูลสดัส่วนกำรปล่อยสินเชือ่ต่อมลูค่ำของ
สินทรัพย์ (Loan to Value: LTV) ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ท่ีมีผลบังคับใช้ วันท่ี 1 เมษำยน 2562 โดยมำตรกำรดังกล่ำว
ก�ำหนดให้ผู้ซื้อบ้ำนหลังท่ีสอง ท่ีผ่อนบ้ำนหลังแรกมำแล้วเกิน
3 ปี ต้องวำงเงินดำว์นร้อยละ 10 ส่วนกรณีที่ซื้อบ้ำนหลังที่สอง 
แต่ผ่อนหลังแรกมำไม่ถึง 3 ปี ต้องวำงเงินดำวน์ร้อยละ 20 จำก
เดิมท่ีก�ำหนดวงเงินดำวน์ขั้นต�่ำไม่เกินร้อยละ 10 ขณะท่ีผู้จะซื้อ
บ้ำนสัญญำที่ 3 ขึ้นไปในทุกระดับรำคำต้องวำงเงินดำวน์ขั้นต�่ำ
ร้อยละ 30 ส่วนผู้ซือ้บ้ำนรำคำ 10 ล้ำนบำทขึน้ไปในสัญญำแรก
ต้องวำงเงนิดำวน์ร้อยละ 20 และสญัญำท่ีสองต้องวำงเงนิดำวน์
ร้อยละ 30

มำตรกำรดังกล่ำวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภำคอสังหำรมิทรพัย์
ท้ังโครงกำรอำคำรชดุพกัอำศยัและโครงกำรบ้ำนพกัอำศยั ท�ำให้
กำรเปิดตัวโครงกำรในปี 2562 ลดลงจำกปีก่อน 

จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้ในช่วงปลำยปี 2562 กระทรวง
กำรคลังประกำศมำตรกำรกระตุ้นอสังหำรมิทรพัย์ 2 มำตรกำร
หลักคือ 

มำตรกำรแรก 
คอื กำรปรบัลดค่ำธรรมเนยีมจดทะเบียนกำรโอนกรรมสทิธ์ิจำก
ร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.01 และค่ำธรรมเนียมกำรจดจ�ำนอง
อสงัหำรมิทรพัย์จำกร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.01 ส�ำหรบัผู้ซือ้บ้ำน
รำคำไม่เกิน 3 ล้ำนบำท มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 
ถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2563

มำตรกำรที่สอง
คือ มำตรกำรคืนเงินดำวน์ให้กับผู้ซื้อบ้ำนภำยใต้โครงกำร 
“บ้ำนดี มีดำวน์” เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 -
 31 มีนำคม 2563 ส�ำหรับผู้ซื้อบ้ำนที่มีรำยได้ไม่เกิน 
100,000 บำทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้ำนบำทต่อปี ที่ได้รับกำร

อนุมติัจำกสถำบันกำรเงนิแล้วจะได้รบัเงนิดำวน์คนื 50,000 บำท
ต่อรำย โดยไม่จ�ำกัดรำคำบ้ำน เป้ำหมำยอยู่ทีผู้่ซือ้บ้ำน 100,000 
รำย

มำตรกำรท้ังสองประกำรมีส่วนในกำรกระตุ้นกำรซื้อ และกำร
โอนกรรมสิทธิส์�ำหรบัทีอ่ยูอ่ำศยัท่ีสร้ำงเสรจ็พร้อมขำย และโอน
กรรมสิทธิ์ในช่วง 2 เดือนสุดท้ำยของปี 2562 และมีผลต่อเนื่อง
ในไตรมำสแรกของปี 2563 แต่ยงัไม่สำมำรถทีจ่ะกระตุ้นยอดขำย
และยอดโอนกรรมสิทธิใ์นปี 2562 ให้กลับมำเป็นบวกได้ เน่ืองจำก
ผลกระทบจำกมำตรกำรก�ำกับดูแลสินเชื่อท่ีอยู่อำศัย ก�ำลังซื้อ
จำกต่ำงประเทศท่ีลดลงไปมำกกว่ำร้อยละ 50 และก�ำลังซื้อ
ภำยในประเทศทีล่ดลงผลจำกภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั และควำม
สำมำรถในกำรก่อหน้ีที่ลดลง ยังคงมีอิทธิพลต่อก�ำลังซื้อท่ีอยู่
อำศัยของผู้ซื้อในระดับกลำง-ล่ำง ภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำว
ท�ำให้ในปี 2562 บริษัทอสังหำริมทรัพย์ท้ังท่ีจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทอสังหำริมทรัพย์ท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับ
แผนกำรเปิดตัวโครงกำรท่ีอยู่อำศยัใหม่ในปี 2562 ลดลงจำกเดมิ
ท่ีวำงแผนไว้ เพ่ือลดปริมำณสินค้ำให้เหมำะสมกับสภำพตลำด
โดยรวม โดยเฉพำะชะลอแผนเปิดตัวโครงกำรอำคำรชุดในบำง
ท�ำเล และหันมำให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำรในแนวรำบมำกขึ้น
เพ่ือเพ่ิมยอดขำยและยอดโอนกรรมสิทธ์ิหลังจำกที่ผลกำร
ด�ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนปี 2562 ของบริษัทอสังหำริมทรัพย์
แต่ละบริษัทปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 
มำกไปกว่ำน้ัน บรษัิทยังเล่ือนเปิดไป 2 โครงกำร คอื อำรยีำ โคโม่ 
บำงนำ-วงแหวนฯ 3 , เมโทร เกษตร 2

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ปี 2562 เผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ท้ำทำย 

122

ANNUAL REPORT 2019



123

ANNUAL REPORT 2019



" งบการเงิน
 เปิดเผย โปร่งใส
 รับรองโดยไม่มี
 เงื่อนไข "
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รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั
ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของ บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย ตลอดจน
สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในแบบรำยงำน 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี ท้ังน้ีงบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำร
ที่ดีที่สุดในกำรจัดท�ำรวมทั้งได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรบรษัิทตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในด้ำนควำมถกูต้องและโปร่งใสของงบกำรเงนิ โดยจดัให้มีระบบ
ควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน พร้อม
ท้ังค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ เพื่อให้ควำมม่ันใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมคีวำมถกูต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื
หุ้นและนักลงทุนในกำรใช้งบกำรเงิน

ในกำรนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มี
กรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน คือ นำยวันชัย ตันติกุล นำยปรีชำ บุณยกิดำ และ นำยสมพล เทียนสุวรรณ โดยมีกรรมกำรตรวจ
สอบจ�ำนวน 1 คน คือ นำยปรีชำ บุณยกิดำ เป็นบุคคลที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชแีละกำรเงนิท�ำหน้ำท่ีสอบทำนนโยบำย
กำรบัญชแีละคณุภำพของรำยงำน

ทำงกำรเงนิ และระบบกำรควบคมุภำยใน ซึง่ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และแสดงไว้ในแบบรำยงำน 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี 2562 แล้วคณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคมุภำยใน
ของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อม่ันอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมน่ำเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
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นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร



รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ควำมเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษัท อำรียำ พรอพ
เพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบ
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญ และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของ บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) 
(บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2562 งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผู้ถอืหุ้นและงบกระแสเงนิสดส�ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชี
ที่ส�ำคัญ

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ 
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด�ำเนินงำนรวมและกระแส
เงินสดรวมส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส
เงนิสดส�ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกัน โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระ
ส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 
ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของ
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอสิระจำกกลุ่มบรษัิทและบรษัิทตำม
ข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก�ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำ
บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลัก
ฐำนกำรสอบบัญชีที่ ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุด
ตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจ
สอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับงวด
ปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ท้ังนี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดง
ควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

เสนอ ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมกำร
บรษัิท อำรยีำ พรอพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (มหำชน)
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1. มูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ระหว่ำงพัฒนำ  

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำของกลุ่มบริษัทส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย ท่ีดินและโครงกำรระหว่ำงพัฒนำ บ้ำน
ส�ำเรจ็รปู ห้องชดุพร้อมขำยและทีด่นิรอพฒันำเพือ่ขำย ซึง่แสดง
มูลค่ำรำคำทนุหรอืมูลค่ำสุทธิทีค่ำดว่ำจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะ
ต�่ำกว่ำ กลุ่มบริษัทต้องมีกำรประเมินมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ ณ วันส้ินรอบระยะ
เวลำที่รำยงำน มูลค่ำดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำรประมำณกำรรำคำ
ขำยและประมำณกำรต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต ควำมไม่
แน่นอนของประมำณกำรจะส่งผลต่อกำรประเมินมลูค่ำตำมบัญชี
ของโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์ระหว่ำงพฒันำ กำรประมำณกำร
รำคำขำย และประมำณกำรต้นทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภำพตลำด 
กำรแข่งขัน ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกู้ยืม รวมถึงแผนด�ำเนินงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรให้แล้วเสร็จ กำรประมำณกำรดังกล่ำว
เก่ียวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร ซึ่งขึ้นอยู่กับหลำย
ปัจจยัและสมมติฐำนต่ำงๆ นอกจำกน้ีโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์
ระหว่ำงพฒันำมียอดคงเหลือทีม่นัียส�ำคญัในงบกำรเงนิรวม อ้ำง
ถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่ม
บริษัทมีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำจ�ำนวนเงิน 
11,834.38 ล้ำนบำท ดังน้ันข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญในกำร
ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่องดังกล่ำว รวมถึงกำร
สอบถำม ท�ำควำมเข้ำใจและประเมินกระบวนกำรประเมินมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะได้รบัของโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์ระหว่ำงพฒันำของ
ผู้บริหำร ทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในกำรจัดท�ำต้นทุน
ประมำณกำรและต้นทุนเกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันและประมำณ
กำรของต้นทุนโครงกำรท่ีจ�ำเป็นจนกระท่ังงำนแล้วเสร็จกับ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ทดสอบกำรค�ำนวณ ตลอดจนเข้ำ
ร่วมสังเกตกำรณ์โครงกำรระหว่ำงพัฒนำช่วงส้ินปี พิจำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติท่ีส�ำคญัของรำคำประเมนิจำก
ผู้ประเมินอสิระท่ีจ้ำงโดยกลุ่มบรษัิท ประเมินมูลค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำ
จะได้รับกับรำคำประเมินจำกผู้ประเมินอิสระเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำตำมบัญชีของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 
รวมถึงเปรียบเทียบรำยกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ก่อนและหลัง
วันที่ในงบกำรเงิน ตลอดจนประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิด
เผยข้อมูลหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน

 

2. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

กลุ่มบริษัทมีบัญชีอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนในงบกำรเงิน
รวมจ�ำนวนเงิน 419.88 ล้ำนบำท อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 12  และนโยบำยกำรบัญชีข้อ 4.6 อสังหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรลงทุนวัดมูลค่ำเม่ือเริ่มแรกด้วยรำคำทุนและวัดมูลค่ำ
ภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ซึ่งรำยกำรหลักคือ ศูนย์สรรพ
สินค้ำให้เช่ำ ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยจ ้ำงผู ้ประเมินอิสระในกำรประเมินรำคำ
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนโดยใช้วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ท่ี
เป็นกระแสเงินสดและคิดลดกลับมำเป็นมูลค่ำปัจจุบัน ซึ่งวิธีดัง
กล่ำวต้องใช้สมมติฐำนหลำยประกำรท่ีต้องใช้ดุลยพินิจจำกผู้
บริหำร เช่น ประมำณกำรรำยได้ ประมำณกำรรำยจ่ำย อัตรำ
กำรเติบโตของรำยได้ อัตรำดอกเบ้ียที่ใช้ในกำรคิดลดกระแส
เงนิสด และกำรประมำณกำรมลูค่ำสุดท้ำย ควำมถกูต้องของกำร
วดัมูลค่ำยุติธรรมด้วยวธีิดังกล่ำวขึน้อยูกั่บควำมสมเหตุสมผล
ของสมมติฐำนทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณ กำรประเมนิควำมถกูต้อง และ
ควำมเหมำะสมของสมมติฐำนจงึเป็นเรือ่งท่ีมีสำระส�ำคญัในกำร
ตรวจสอบ เนื่องจำกเป็นเรื่องของอนำคต ซึ่งอำจมีควำมไม่
แน่นอน ดังน้ันข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่ำว

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่องดังกล่ำวรวมถึงกำร
สอบถำม ท�ำควำมเข้ำใจและประเมนิกระบวนกำรในกำรพจิำรณำ
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุของผู้บรหิำร 
ประเมินผู้ประเมินอิสระกับเอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้อง เข้ำร่วม
สังเกตกำรณ์สถำนท่ีโครงกำรจริง และพิจำรณำกำรประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมตำมวิธีพิจำรณำรำยได้ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้บริหำรและผู้ประเมินอิสระท่ีจัดจ้ำงโดยกลุ่มบริษัท พิจำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐำนท่ีส�ำคัญและวิธีกำร
ค�ำนวณประมำณกำรกระแสเงินสดรับและจ่ำยในอนำคตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดขึน้ กำรคำดกำรณ์กำรเตบิโตของรำยได้ค่ำเช่ำ กับกำร
ด�ำเนินงำนท่ีเกดิขึน้จรงิ นอกจำกน้ียงัทดสอบกบัสัญญำเช่ำ แผน
ด�ำเนินงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินควำมเพียง
พอของกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนน้ัน ซึ่งคำดว่ำรำยงำน
ประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันท่ีในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่
มีสำระส�ำคญักับงบกำรเงนิหรอืกับควำมรูท่ี้ได้รบัจำกกำรตรวจ
สอบของข้ำพเจ้ำ หรอืปรำกฏว่ำ ข้อมูลอืน่มีกำรแสดงข้อมูลท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่  

เมือ่ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรปุได้ว่ำมีกำร
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
ส่ือสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแล เพ่ือให้ผู้
มหีน้ำทีใ่นกำรก�ำกับดูแลด�ำเนนิกำรแก้ไขข้อมลูทีแ่สดงขัดต่อข้อ
เท็จจริง
 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีใน
กำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรควบคมุภำยในท่ีผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถ
จัดท�ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ผู้บรหิำร
รับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบรษัิทและบรษัิท
ในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรือ่งท่ีเกีย่วกับกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนื่อง และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อ
เน่ืองเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท
หรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแกระบวน
กำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชต่ีอกำรตรวจ
สอบงบกำรเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่ม่ัน
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด 
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
อยูด้่วย ควำมเชือ่ม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชือ่มัน่ในระดบั
สูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ
เท็จจรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จ
จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระ
ส�ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำร
ตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้  

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 
ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบัิติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถงึ 

• ระบแุละประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติหรอืข้อผิดพลำด ออกแบบและ
ปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำน้ัน และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสม
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ี
ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำ
จำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดง
ข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุม
ภำยใน 

• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อ
ควำมมี ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 
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•  ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชท่ีีผูบ้รหิำรใช้และ
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร  

•  สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชสี�ำหรบั
กำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบ
บญัชีที่ได้รับ สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำง
มีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำร
ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้
สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลใน
งบกำรเงนิท่ีเก่ียวข้องหรอืถ้ำกำรเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวไม่เพยีง
พอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้อง
หยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง  

•  ประเมินกำรน�ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูล
วำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรปูแบบท่ีท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตำม
ที่ควรหรือไม่

•  ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียว
กับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม 
ข้ำพเจ้ำรบัผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคมุดแูล และ
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเรื่องต่ำงๆท่ี
ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ได้วำงแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนัยส�ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวม
ถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจำ้ได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจำ้
ได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับควำมเป็น
อิสระและได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำม
สัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำด
ควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องท่ีส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้
พจิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ  ท่ีมีนัยส�ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและ
ก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ  ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเรือ่ง
เหล่ำน้ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับ เรื่องดังกล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควร
ส่ือสำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดัง
กล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมผีลกระทบใน
ทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำร
สื่อสำรดังกล่ำว  

ผู้สอบบญัชท่ีีรบัผิดชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน�ำเสนอรำยงำน
ฉบับนี้คือ นำงสำววันนิสำ  งำมบัวทอง
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นางสาววันนิสา  งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6838

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
กรุงเทพมหำนคร

วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์ หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6  65,927,785  85,918,113  42,486,127  60,966,204 

เงินลงทุนชั่วครำว 7  85,210  84,138  85,210  84,138 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 8  265,972,782  235,650,547  1,109,618,297  1,025,242,112 

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 9, 10 11,834,384,977 11,488,062,414  8,712,081,553  8,554,629,510 

เงินมัดจ�ำค่ำที่ดิน 41  277,200,000  280,900,000  277,200,000  280,900,000 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5  -    -    1,228,245,371  1,148,329,740 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  33,062,231  9,503,705  20,442,686  1,848,851 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,476,632,985 12,100,118,917 11,390,159,244 11,072,000,555 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 10  300,018,273  194,843,762  294,008,517  188,667,144 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -    -    312,998,639  310,999,239 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 10, 12  419,880,283  451,650,283  375,610,283  412,040,283 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13  411,897,361  341,761,637  370,194,042  308,362,496 

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 14  119,227,588  127,773,293  119,227,588  127,773,293 

สิทธิกำรเช่ำ 15  1,375,504,865  902,548,891  1,375,504,865  902,548,891 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  13,964,581  18,675,308  11,810,941  16,405,989 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 17  71,764,051  49,894,085  30,776,510  6,090,997 

เงินประกันกำรเช่ำ 5  60,000,000  60,000,000  60,000,000  60,000,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 18  30,432,021  50,038,655  22,824,369  39,892,291 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,802,689,023  2,197,185,914  2,972,955,754  2,372,780,623 

รวมสินทรัพย์ 15,279,322,008 14,297,304,831 14,363,114,998 13,444,781,178 

บำท
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

     จำกสถำบันกำรเงิน 19.1  270,179,951  417,156,304  270,179,951  407,337,134 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 20  931,300,749  401,155,915  1,201,495,973  790,562,660 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

     ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 19.3  1,058,556,523  1,564,230,801  765,993,174  1,224,236,761 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5  -    -    19,545,235  2,800,000 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่นที่ถึงก�ำหนด

     ช�ำระภำยในหนึ่งปี 19.2  -    111,493,133  -    111,493,133 

หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 19.6  3,185,715,000  2,031,215,000  3,185,715,000  2,031,215,000 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 19.7  10,049,162  90,281,194  9,565,739  89,544,916 

เงินประกันกำรก่อสร้ำง  172,069,902  165,879,240  141,790,874  138,409,156 

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้  1,032,550,315  627,210,674  1,028,705,412  624,376,654 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย  -    3,074,911  -    -   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21  109,914,307  71,048,168  25,552,420  26,249,800 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  6,770,335,909  5,482,745,340  6,648,543,778  5,446,225,214 

บำท

133

ANNUAL REPORT 2019



บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 19.3  1,171,794,074  878,191,084  646,983,282  409,602,478 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น 19.4  480,000,000 -  480,000,000  -   

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 - -  9,700,000  9,700,000 

หุ้นกู้ 19.6  3,128,980,004  4,336,922,298  3,128,980,004  4,336,922,298 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 19.7  12,896,798  23,188,348  10,407,803  20,215,931 

เงินประกันสำธำรณูปโภค  680,215  1,053,342  680,215  1,053,342 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 22  103,946,336  56,768,722  47,065,461  24,002,022 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำระยะยำว 23  112,923,359  87,355,806  112,923,359  87,355,806 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 24  94,597,476  99,020,549  65,585,058  69,424,745 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5,105,818,262  5,482,500,149  4,502,325,182  4,958,276,622 

รวมหนี้สิน 11,876,154,171 10,965,245,489 11,150,868,960 10,404,501,836 

ทุนเรือนหุ้น 25 

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

     ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว  980,000,000  980,000,000  980,000,000  980,000,000 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 26  669,209,894  669,209,894  669,209,894  669,209,894 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน 27  300,000,000  -    300,000,000  -   

ก�ำไรสะสม

     จัดสรรแล้ว

          ส�ำรองตำมกฎหมำย  28  88,293,600  88,293,600  88,293,600  88,293,600 

     ยังไม่ได้จัดสรร  1,306,547,661  1,594,555,848  1,115,625,862  1,302,775,848 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 13  59,116,682  -    59,116,682  -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,403,167,837  3,332,059,342  3,212,246,038  3,040,279,342 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,279,322,008 14,297,304,831 14,363,114,998 13,444,781,178 

บำท
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

รำยได้

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 5  2,868,503,092  3,929,369,508  1,883,298,182  3,201,037,079 

ดอกเบี้ยรับ 5  4,929,160  2,712,532  86,015,850  75,280,766 

รำยได้อื่น 5, 31  115,133,973  100,117,953  120,821,292  136,005,212 

รวมรำยได้  2,988,566,225  4,032,199,993  2,090,135,324  3,412,323,057 

ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 9  2,049,026,292  2,649,890,764  1,323,078,308  2,134,600,360 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 32  262,647,932  384,750,476  197,964,218  315,306,288 

ภำษีธุรกิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียมกำรโอน  113,273,078  150,097,516  74,477,920  122,351,444 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 5, 33  542,272,562  551,995,903  389,243,149  418,455,413 

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 12  31,770,000  2,340,000  36,430,000  4,350,000 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 5, 36  301,576,714  226,898,826  289,461,900  223,424,616 

รวมค่ำใช้จ่ำย  3,300,566,578  3,965,973,485  2,310,655,495  3,218,488,121 

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  (312,000,353)  66,226,508  (220,520,171)  193,834,936 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 37  (31,394,908)  35,441,196  (38,383,866)  45,543,285 

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี  (280,605,445)  30,785,312  (182,136,305)  148,291,651 

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขำดทุน

     ก�ำไรจำกกำรตีรำคำที่ดิน-สุทธิจำกภำษี 13  59,116,682  -    59,116,682  -   

     ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
     ตำมหลักคณิตศำสตร์

          ประกันภัย - สุทธิจำกภำษี 22  (6,712,331)  -    (4,323,270)  -   

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี  52,404,351  -    54,793,412  -   

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  (228,201,094)  30,785,312  (127,342,893)  148,291,651 
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน)

     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  (280,605,445)  30,785,312  (182,136,305)  148,291,651 

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม -  -    -    -   

 (280,605,445)  30,785,312  (182,136,305)  148,291,651 

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  (228,201,094)  30,785,312  (127,342,893)  148,291,651 

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  -    -    -    -   

 (228,201,094)  30,785,312  (127,342,893)  148,291,651 

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 38

     ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น
     บริษัทใหญ่

 (0.29) 0.03  (0.19) 0.15 
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี  (280,605,445)  30,785,312  (182,136,305)  148,291,651 

รำยกำรปรับปรุงกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 

     จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนชั่วครำว  (1,072)  (640)  (1,072)  (640)

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  29,137,765  (97,842)  29,121,509  100,475 

หนี้สูญ  2,610  -    2,610  -   

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำง

      กำรพัฒนำ (โอนกลับ)  (395,958)  (12,505,049)  (395,958)  (5,986,633)

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของ

      อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  31,770,000  2,340,000  36,430,000  4,350,000 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  49,364,998  66,014,010  42,947,141  61,870,154 

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์  (5,347,661)  (827,099)  (1,992,525)  (593,455)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ่ำยสินทรัพย์  -    5,004,673  -    5,004,673 

ขำดทุนจำกกำรตัดจ่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  694,986  -    694,986  -   

ค่ำตัดจ่ำยส่วนเกินมูลค่ำหุ้นกู้  20,572,706  8,916,229  20,572,706  8,916,229 

ประมำณกำรหนี้สินค่ำบ�ำรุงสำธำรณูปโภค

      และค่ำซ่อมแซมโครงกำร  8,274,972  6,804,149  4,997,977  5,231,962 

ประมำณกำรผลขำดทุนจำกกำรก่อสร้ำงบ้ำน  1,837,019  -    -    -   

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  38,787,199  6,222,845  17,659,352  2,921,398 

ก�ำไรจำกกำรตัดจ่ำยเงินประกันกำรก่อสร้ำง  (13,058,773)  (8,215,293)  (9,530,035)  -   

ต้นทุนทำงกำรเงิน  301,576,714  226,898,826  289,461,900  223,424,616 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้  (31,394,908)  35,441,196  (38,383,866)  45,543,285 

ดอกเบี้ยรับ  (4,929,160)  (2,712,532)  (86,015,850)  (75,280,765)
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน  146,285,992  364,068,785  123,432,570  423,792,950 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  (59,462,610)  (55,895,386)  (32,153,233)  (306,702,712)

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ  (79,614,558)  (438,236,070)  71,625,235  294,767,115 

เงินมัดจ�ำค่ำที่ดิน  3,700,000  10,699,980  3,700,000  10,699,980 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,586,890)  (3,516,770)  -    -   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  19,606,634  5,526,141  17,067,922  7,590,693 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  471,309,191  90,883,695  351,654,824  94,973,104 

เงินประกันกำรก่อสร้ำง  19,249,435  (3,816,013)  12,911,753  (8,383,394)

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้  329,319,101  397,647,419  328,308,218  395,150,400 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  33,342,709  4,838,427  (3,302,291)  1,286,285 

เงินประกันสำธำรณูปโภค  (373,127)  (1,431,438)  (373,127)  (1,431,438)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (9,702,045)  (33,615,229)  (6,923,164)  (31,567,024)

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  872,073,832  337,153,541  865,948,707  880,175,959 

จ่ำยภำษีเงินได้  (28,622,691)  (64,534,971)  (18,593,835)  (54,120,502)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน  843,451,141  272,618,570  847,354,872  826,055,457 
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย  4,929,160  2,712,532  4,668,779  2,428,967 

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (105,174,511)  34,185,304  (105,341,373)  40,361,922 

จ่ำยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    (488,060,010)  (523,766,972)

รับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    408,144,379  679,240,895 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    -    (1,999,400)  (9,000,000)

ซื้ออุปกรณ์  (12,518,902)  (29,740,080)  (4,739,720)  (6,826,575)

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์  6,718,561  827,103  3,363,421  593,458 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (395,112)  (2,785,371)  (395,112)  (916,188)

สิทธิกำรเช่ำ  (407,916,744)  (124,471,513)  (407,916,744)  (124,471,513)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (514,357,548)  (119,272,025)  (592,275,780)  57,643,994 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน  (605,347,684)  (553,871,073)  (548,332,119)  (513,951,557)

จ่ำยเงินปันผล  -    (39,197,600)  -    (39,197,600)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

     จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (146,976,353)  70,139,763  (137,157,183)  60,320,593 

เงินสดรับจำกกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    16,745,235  208,807,217 

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    -    (288,245,647)

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  1,291,443,762  3,040,741,130  803,438,682  2,112,927,057 

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  (1,503,515,050)  (2,241,518,749)  (1,024,301,465)  (1,943,736,016)

เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น  480,000,000  -    480,000,000  -   

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้  2,000,000,000  416,600,000  2,000,000,000  416,600,000 

ช�ำระคืนหุ้นกู้  (2,031,215,000)  (1,031,215,000)  (2,031,215,000)  (1,031,215,000)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้  (42,800,000)  (2,228,810)  (42,800,000)  (2,228,810)
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  (90,673,596)  (18,595,427)  (89,937,319)  (17,478,571)

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน  300,000,000  -    300,000,000  -   

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน  (349,083,921)  (359,145,766)  (273,559,169)  (1,037,398,334)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (19,990,328)  (205,799,221)  (18,480,077)  (153,698,883)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม  85,918,113  291,717,334  60,966,204  214,665,087 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  65,927,785  85,918,113  42,486,127  60,966,204 

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำตำมสัญญำ

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

ซื้ออุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  150,014  15,833,185  150,014  12,280,585 

เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  392,998  -    -    -   

โอนที่ดิน อำคำรละอุปกรณ์ไปต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  5,118,170  -    5,118,170  -   

โอนต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไปที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  45,903,663  93,403,668  34,104,148  93,403,668 

ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ที่รวมเข้ำเป็นต้นทุนกำรพัฒนำ

     อสังหำริมทรัพย์  19,828,195  19,173,605  14,462,860  16,253,948 

ต้นทุนกำรกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

    ระหว่ำงกำรพัฒนำ  277,265,222  276,231,927  240,246,146  252,152,290 

ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำเช่ำซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ

     สิทธิกำรเช่ำ  25,567,553  20,733,445  25,567,553  20,733,445 

ต้นทุนกำรกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงำนระหว่ำงท�ำของสิทธิกำรเช่ำ  39,471,677  23,059,131  39,471,677  23,059,131 

โอนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่นไปเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  35,472,593  -    35,472,593  -   

โอนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่นไปที่ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้รำยได้  76,020,540  -    76,020,540  -   
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

ชื่อกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม  2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561

บริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริกำรหลังกำรขำย
ด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ไทย 99.99 99.99

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ไทย 99.99 99.99

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำร

นิติบุคคลอำคำรชุด
ไทย 99.99 99.99

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด ร้ำนอำหำร ไทย 99.99 99.99

บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 99.97 -

บริษัท สุนทรียำ เลเชอร์ จ�ำกัด โรงแรม ไทย 99.97 -

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม
 งบกำรเงินรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) 
 
 บริษัทย่อย
 บริษัทย่อยเป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริษัท กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำก  
 กำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใช้อ�ำนำจเหนือกิจกำรนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท 

1. กำรด�ำเนินงำนและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 999 
 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
 บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษำยน 2547
 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในระหว่ำงปี ได้แก่ กลุ่มเลำหพูนรังษี (ถือหุ้นร้อยละ 46.22) และกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ (ถือหุ้นร้อยละ 19.58) 
 กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รำยละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้เปิดเผยไว้ใน 
 หมำยเหตุข้อ 5 และ 11

2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและกำรด�ำเนินงำน 
 2.1 งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 ที่บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมดังต่อไปนี้
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บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

อัตรำร้อยละของยอดสินทรัพย์
ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

อัตรำร้อยละของยอดรำยได้ข
องบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ใน

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด 0.34 0.11 0.10 0.05

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด 2.91 3.14 0.06 0.21

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด 6.50 9.46 18.11 9.39

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด 6.97 5.67 4.82 0.30

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด 6.90 5.88 14.09 9.43

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด 3.34 3.73 2.35 1.38

บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด 0.14 0.16 (0.03) (0.05)

บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด - - - -

บริษัท สุนทรียำ เลเชอร์ จ�ำกัด - - - -

2.3 สินทรัพย์และรำยได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมคิดเป็นจ�ำนวนประมำณร้อยละ ดังนี้ 

2.4 ยอดค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษัท รำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นสำระส�ำคัญ ยอดเงินลงทุนของบริษัทและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปีได้ตัดออก  
 จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

2.5 บริษัทจัดท�ำงบกำรเงินรวมโดยรวมบริษัทย่อยดังกล่ำวทั้งหมดในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มำ (วันที่มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย) จนถึง  
 วันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

2.6 นโยบำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรำยกำรบัญชีที่เหมือนกัน ใช้นโยบำยบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัท 

2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม หมำยถึง ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษัท ซึ่งได้แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกส่วนที่เป็นส่วน  
 ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ฉบับเดิม

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15

ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ฉบับเดิม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15

ก�ำไรขำดทุน

รำยได้จำกกำรขำย 3,936,048  (6,678) 3,929,370 3,205,663  (4,626) 3,201,037 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 2,474,783 175,108 2,649,891 1,988,901 145,699 2,134,600 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 566,536  (181,786) 384,750 465,631  (150,325) 315,306 

 6,977,367  (13,356) 6,964,011 5,660,195  (9,252) 5,650,943 

3. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินและน�ำเสนองบกำรเงิน

3.1 หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน
 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร 
 รำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ท�ำขึ้นตำมแบบก�ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงินส�ำหรับบริษัทมหำชนจ�ำกัด ที่ก�ำหนดโดยประกำศ 
 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำ  
 ไทยดังกล่ำว

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และ 
 ฉบับใหม่จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562  มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน 
 กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย 
 ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดัง 
 กล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นเรื่องกำรรับรู้รำยได้เนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำร  
 รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ มำถือปฏิบัติ 

 ซึ่งมำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มบริษัทแต่อย่ำงใด เพียงแต่มีผลกระทบต่อกำรจัดประเภทรำยกำรในงบก�ำไร 
 ขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ดังนี้

3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 
 ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำร 
 บัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563  
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง 
 ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน  ยกเว้นมำตรฐำนกำร 
 รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

2561 (พันบำท)
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
 ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน

 มำตรฐำนกำรบัญชี
 ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
 ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
 ฉบับที่ 19 กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

 มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัด
 จ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลัก 
 กำรเกี่ยวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำร 
 บัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำนี้จะน�ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำม 
 มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำน 
 ฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก�ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์ 
 และหนี้สินส�ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต�่ำ กำรบัญชีส�ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มี 
 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำ 
 เช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
 
 ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน�ำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

3.4 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ  
 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้

 รำยกำร    เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน   มูลค่ำยุติธรรม
 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้   มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำมผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ 4.14
 ที่ดินภำยใต้กลุ่มที่ดินอำคำรและอุปกรณ์  มูลค่ำยุติธรรม

3.5 สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและน�ำเสนองบกำรเงิน  
 งบกำรเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษ
 ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบำท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น

3.6 กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้วิจำรณญำณ กำรประมำณและข้อสมมติหลำยประกำร
 ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย  ผลที่เกิดขึ้นจริง
 อำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว้

 ประมำณกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง  กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันที 
 เป็นต้นไป
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ข้อสมมติและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร
 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญซึ่งมีควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีกำรปรับปรุงจ�ำนวนเงินที่ 
 รับรู้ในงบกำรเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปนี้ 

 หมำยเหตุข้อ 9 กำรวัดมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำเกี่ยวกับมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ

 หมำยเหตุข้อ 13 กำรวัดมูลค่ำที่ดินในส่วนของที่ดิน เกี่ยวกับมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ

 หมำยเหตุข้อ 17 กำรรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้ ก�ำไรทำงภำษีในอนำคตที่จะน�ำขำดทุนทำงภำษีไปใช้ประโยชน์

 หมำยเหตุข้อ 22 กำรวัดมูลค่ำภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำม
   หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
 นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลำยข้อก�ำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพย์ทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน

 กลุ่มบริษัทก�ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำซึ่งมีควำมรับผิดชอบโดย 
 รวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน 

 กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยส�ำคัญอย่ำงสม�่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ข้อมูลจำกบุคคล
 ที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคลที่สำมที่สนับสนุนข้อสรุป 
 เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำรวมถึงกำรจัดระดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม 

 ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยส�ำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
 
 เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภท 
 ในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้ 
 
  •  ข้อมูลระดับ 1  เป็นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
  •  ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำ) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอก 
        เหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
  •  ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)

 หำกข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่แตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 โดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับกำรวัดมูลค่ำ 
 ยุติธรรมโดยรวม
 
 กลุ่มบริษัทรับรู้กำรโอนระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกิดกำรโอนขึ้น
 
 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม อยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดังต่อไปนี้
  •  หมำยเหตุข้อ 12 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
   •  หมำยเหตุข้อ 39  เครื่องมือทำงกำรเงิน

4.นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

นโยบำยกำรบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบกำรเงินทุกระยะเวลำที่รำยงำน ยกเว้นกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยน
นโยบำยกำรบัญชี ดังนี้

กำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีส�ำหรับกำรบันทึกมูลค่ำที่ดินด้วยวิธีกำรตีรำคำใหม่
บริษัทเปลี่ยนวิธีกำรวัดมูลค่ำของที่ดินจำกวิธีรำคำทุนเป็นวิธีกำรตีรำคำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 เพื่อสะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงของที่ดิน   
บริษัทได้วัดมูลค่ำที่ดินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ บริษัทบันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำที่ดินที่เพิ่มขึ้น  
จำกกำรตีรำคำใหม่ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ�ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
 สภำพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรซึ่งจะต้องช�ำระคืนเมื่อทวงถำมถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหำเงินในงบกระแสเงินสด

4.2 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช�ำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช�ำระหนี้ในอนำคตของลูกค้ำ ลูกหนี้จะถูกตัด  
 จ�ำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหนี้สูญ

4.3 สินค้ำคงเหลือ
 วัสดุก่อสร้ำงวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ

 ต้นทุนของสินค้ำค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วยรำคำทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่
 และสภำพปัจจุบัน

 มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นโดยประมำณในกำรขำย

4.4 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ
 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ คือ โครงกำรที่ถืออสังหำริมทรัพย์ไว้ด้วยควำมตั้งใจในกำรพัฒนำเพื่อกำรขำยในกำรด�ำเนินธุรกิจปกติ  
 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับคือรำคำขำยโดย 
 ประมำณหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
 
 ต้นทุนของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงกำร รวมต้นทุนจำกกำรได้มำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ  
 ต้นทุนกำรกู้ยืม และ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้นทุนกำรกู้ยืมซึ่งกู้มำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำรวมเป็นรำคำ 
 ทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งกำรพัฒนำส�ำเร็จ

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีรำคำทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ได้แก่ อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่ำง  ทั้งนี้ไม่ได้ 
 มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรือใช้ในกำรผลิตหรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำน  

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำเมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุนและวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมบันทึก 
 ในก�ำไรหรือขำดทุน
 
 ต้นทุนรวมค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเพื่อให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่กิจกำรก่อสร้ำงเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำแรงทำง 
 ตรงและต้นทุนทำงตรงอื่นเพื่อให้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและรวมถึงต้นทุนกำรกู้ยืม
 
 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่มีกำรจัดประเภทใหม่ถือ 
 เป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต่อไป

 
4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
 กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำ
 
 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่ซึ่งถือตำมกำรประเมินรำคำของผู้ประเมินอิสระ บริษัท บันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของที่ดินในรำคำทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์ 
 มำ หลังจำกนั้นบริษัทจัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่ำวในรำคำที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีกำรประเมิน 
 รำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวเป็นครั้งครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ
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 บริษัทบันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำที่ดินที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำใหม่ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จ�ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุน 
 จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจกำร
 อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
 
 รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ  
 แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์   
 ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สำมำรถ 
 ท�ำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
 
 ส่วนประกอบของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญแยกต่ำงหำก 
 จำกกัน 
 
 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน  
 อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก�ำไรหรือขำดทุน

 สินทรัพย์ที่เช่ำ
 กำรเช่ำซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของควำมเสี่ยงและผลตอบแทนจำกกำรครอบครองทรัพย์สินที่เช่ำนั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน  
 ส่วนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำโดยท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง 
 จ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ค่ำเช่ำที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำย 
 ทำงกำรเงิน และส่วนที่จะหักจำกหนี้ตำมสัญญำ เพื่อท�ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
 จะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขำดทุน

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง
 ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ 
 กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน 
 แทนจะถูกตัดจ�ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อ 
 เกิดขึ้น

 ค่ำเสื่อมรำคำ
 ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณจำกมูลค่ำเสื่อมสภำพของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น  
 หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ 
 
 ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรหรือขำดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของ  
 สินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

  อำคำรและงำนระบบ           10, 15 และ 20  ปี
  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ    5  ปี
  อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำรชั่วครำว   20  ปี
  เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน            3, 5 และ 10  ปี
  เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้ำง   5  ปี
  ยำนพำหนะ     5  ปี

 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
 
 วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง
 ตำมควำมเหมำะสม

149

ANNUAL REPORT 2019



4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัด แสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 

 รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำร
 รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถระบุได้ที่เกี่ยวข้อง 
 นั้น ค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 กำรตัดจ�ำหน่ำย  
 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือ

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพย์ 
 นั้นตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ 

 ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
  • โปรแกรมซอฟต์แวร์  5 และ 10  ปี

 วิธีกำรตัดจ�ำหน่ำย ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่ำคงเหลือ จะได้รับกำรทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

4.9 กำรด้อยค่ำ
 ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำกำรประมำณ 
 มูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน 
 
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด  เงินสดสูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน  
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุน

 กำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หัก 
 ต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะคิดลด 
 เป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนค�ำนึงภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อ 
 สินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อื่น จะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ 
 ให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

 กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกกลับรำยกำร เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลัง และกำรเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์  
 โดยตรงกับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน 
 
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำร 
 ด้อยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุน 
 จำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำตัดจ�ำหน่ำย  
 เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน

4.10 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนบนที่ดินเช่ำโดยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำตัดจ�ำหน่ำยตำมอำยุที่คำดว่ำจะให้ประโยชน์ 20 ปี

4.11 สิทธิกำรเช่ำ
 สิทธิกำรเช่ำแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
 
 สิทธิกำรเช่ำ ประกอบด้วย ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำระยะยำว งำนระหว่ำงก่อสร้ำง ดอกเบี้ยต้นทุนกำรกู้ยืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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4.12 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยบันทึกในรำคำทุน

4.13 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงในรำคำทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน  
 โครงกำรสมทบเงิน
 ภำระผูกพันในกำรสมทบเข้ำโครงกำรสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในก�ำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำที่พนักงำนได้ท�ำงำนให้กับกิจกำร 
 
 โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
 ภำระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจำกโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณจำกกำรประมำณผลประโยชน์ในอนำคตที่เกิดจำกกำรท�ำงำนของ 
 พนักงำนในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้มีกำรคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบัน
 
 กำรค�ำนวณภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญำต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ 
 ประมำณกำรไว้
 
 ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รำยกำร 
 ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตรำคิดลดที่ใช้วัดมูลค่ำภำระผูกพัน 
 ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงินและกำร 
 จ่ำยช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ำยสุทธิและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์รับรู้รำยกำรในก�ำไรหรือขำดทุน
  
 ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
 กลุ่มบริษัทมีภำระส�ำหรับผลประโยชน์ที่จ่ำยจำกกำรท�ำงำนของพนักงำนเป็นระยะเวลำนำน บริษัทค�ำนวณหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ  
 พนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว 
 ตำมหลักคณิตศำตร์ประกันภัย เพื่อก�ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันของประโยชน์ ณ วันสิ้นงวดที่รำยงำน ทั้งนี้ หำกมีผลก�ำไรหรือขำดทุนจำก 
 กำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุน

 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในอดีต หรือ  
 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ก�ำไรและขำดทุนจำกกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์พนักงำน 
 เมื่อเกิดขึ้น

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำนท�ำงำนให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระ หำกกลุ่มบริษัทมีภำระผูกพัน 
 ตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ท�ำงำนให้ในอดีตและภำระผูกพันนี้สำมำรถประมำณได้อย่ำง 
 สมเหตุสมผล

4.15 กำรประมำณกำรค่ำซ่อมแซมหลังกำรขำย
 กลุ่มบริษัทประมำณกำรค่ำซ่อมแซมหลังกำรขำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมหลังกำรขำยที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและ/หรือข้อมูลที่มี 
 อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับงำนซ่อมแซมประเภทต่ำงๆ  

4.16 ประมำณกำรหนี้สิน 
 ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมำจำก  
 เหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งสำมำรถประมำณจ�ำนวนของภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง 
 ถูกจ่ำยไปเพื่อช�ำระภำระผูกพันดังกล่ำว  

4.17  หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
         หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน ผู้ออกหุ้นกู้จะช�ำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้น 
 กู้มีสิทธิเลื่อนกำรช�ำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ำยไปช�ำระในวันใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ�ำกัดระยะเวลำและจ�ำนวนครั้งตำมดุลยพินิจ 
 ของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียวหุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นประเภทไม่มีประกัน ไม่แปลงสภำพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และกำรจ่ำยช�ำระดอกเบี้ยนั้นขึ้นอยู่กับ 
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 ดุลยพินิจของบริษัท ดังนั้นกำรจ่ำยช�ำระดอกเบี้ยจะถือเสมือนกำรจ่ำยเงินปันผลและจะรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีภำระในกำรจ่ำยช�ำระ 
 ดอกเบี้ยเกิดขึ้น กำรจ่ำยช�ำระดอกเบี้ยจะรับรู้ในงบกระแสเงินสดในลักษณะเดียวกันกับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ
 
4.18 รำยกำรทำงบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด 
 รำยกำร
  
 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่รำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน 
 ณ วันนั้น 
 
 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจำกรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งบันทึกตำมเกณฑ์รำคำทุนเดิม แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร 
 ด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
  
 ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ ให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขำดทุนในปีบัญชีนั้น

4.19 รำยได้
 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบบ้ำนพร้อมที่ดินหรือ 
 หน่วยในอำคำรชุดพักอำศัยรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์แสดงตำมมูลค่ำที่จะได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส�ำหรับบ้ำนพร้อมที่ดินหรือหน่วยใน 
 อำคำรชุดพักอำศัยที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลด

 เงินค่ำงวดส่วนที่เก็บก่อนกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของให้กับผู้ซื้อจะบันทึกเป็นรำยได้รับล่วงหน้ำ

 กำรจ่ำยช�ำระค่ำใช้จ่ำยแทนลูกค้ำ
 กลุ่มบริษัทจ่ำยช�ำระค่ำใช้จ่ำยแทนลูกค้ำ ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรโอน, ค่ำมิเตอร์ไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำประปำ และค่ำส่วนกลำงนิติบุคคลของโครงกำร  
 อสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น ตำม TAS 18 กลุ่มบริษัทรับรู้จ�ำนวนเงินดังกล่ำวเป็นต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย ตำม TFRS 15 ก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทต้อง 
 พิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทได้รับสินค้ำหรือบริกำรจำกลูกค้ำหรือไม่ หำกได้รับสินค้ำหรือบริกำรจำกลูกค้ำกลุ่มบริษัทบันทึกกำรจ่ำยช�ำระดังกล่ำวเป็น 
 ค่ำใช้จ่ำยเมื่อได้รับประโยชน์จำกสินค้ำหรือบริกำรนั้น ในทำงกลับกัน หำกกลุ่มบริษัทไม่ได้รับสินค้ำหรือบริกำรจำกลูกค้ำ กลุ่มบริษัทจะรับรู้กำรจ่ำย 
 ช�ำระดังกล่ำวเป็นส่วนหักจำกรำยได้ซึ่งส่งผลให้รำยได้

 รำยได้จำกงำนก่อสร้ำง
 รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงค�ำนวณตำมอัตรำส่วนของต้นทุนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นจำกงำนที่ส�ำเร็จจนถึงปัจจุบันกับประมำณกำรต้นทุนก่อสร้ำงทั้งสิ้น
 
 ส�ำรองเผื่อผลขำดทุนจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำจะตั้งขึ้นทั้งจ�ำนวนเมื่อทรำบแน่ชัดว่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำนั้นจะประสบผลขำดทุน

 ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำ
 กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำค่ำนำยหน้ำที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็นระบบและ 
 สอดคล้องกับรูปแบบกำรรับรู้รำยได้ตำมสัญญำ 
 
 ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์
 ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์จะค�ำนวณตำมต้นทุนทั้งหมดที่ประมำณกำรว่ำจะเกิดขึ้นจริงของโครงกำร อย่ำงไรก็ดีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์จะถูก 
 ปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงในกรณีที่ปัจจัยต้นทุนจริงเปลี่ยนไปอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ ในกำรค�ำนวณหำต้นทุนขำยที่ดิน บ้ำนพร้อมที่ดินและต้นทุน 
 จำกกำรขำยอำคำรชุด กลุ่มบริษัทได้ท�ำกำรแบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินทั้งหมดตำมเกณฑ์พื้นที่ที่ขำยและรับรู้เป็นต้นทุนตำมกำรรับรู้รำยได้

 ต้นทุนงำนก่อสร้ำง
 ต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงประกอบด้วยต้นทุนค่ำวัสดุ ค่ำแรง ค่ำรับเหมำก่อสร้ำง ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่น ซึ่งค�ำนวณตำมส่วนของงำน
 ที่แล้วเสร็จ
  
 ต้นทุนงำนก่อสร้ำงเป็นต้นทุนที่บริษัทย่อยรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
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 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้อง
 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรำยได้ 
 ในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้น และค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำรตำมอำยุสัญญำเช่ำ 

 ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ
 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

 รำยได้จำกกำรขำยอำหำร
 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม เมื่อได้ส่งมอบสินค้ำแล้ว  

 กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้อื่น ตำมเกณฑ์คงค้ำง

 รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีขำยอื่น ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ 

4.20 ต้นทุนทำงกำรเงิน
 ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท�ำนองเดียวกันบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น  ยกเว้นในกรณีที่มีกำรบันทึกเป็นต้นทุนส่วน 
 หนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ดังกล่ำวก่อนที่จะน�ำมำใช้เองหรือเพื่อขำย  

4.21 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
 รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ที่ได้รับตำมสัญญำเช่ำ จะรับรู้ในก�ำไร 
 หรือขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำทั้งสิ้นตำมสัญญำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
 
 ค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นต้องน�ำมำรวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยตำมระยะเวลำที่คงเหลือของสัญญำเช่ำ เมื่อได้รับกำรยืนยันกำรปรับค่ำเช่ำ

 กำรจ�ำแนกประเภทสัญญำเช่ำ
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำว่ำข้อตกลงดังกล่ำวประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือมีสัญญำเช่ำเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจำรณำ 
 จำกสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง ถ้ำกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับกำรใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่ 
 สิทธิในกำรใช้สินทรัพย์ ถ้ำท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ 
  
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีกำรประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่ำตอบแทนส�ำหรับสัญญำเช่ำ และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ำ  
 ยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในกำรแยก หำกกลุ่มบริษัทสรุปว่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน แต่ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่ำวได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์ 
 และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจงนั้น หลังจำกนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตำมจ�ำนวนที่จ่ำยและต้นทุน 
 ทำงกำรเงินตำมนัยจำกหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

4.22 ภำษีเงินได้
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำร 
 ตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนเว้นแต่รำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 
 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรหรือขำดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภำษี โดยใช้อัตรำภำษีที่ 
 ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อน ๆ 
  
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�ำนวนที่ใช้เพื่อ 
 ควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปนี้ ผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัท 
 ย่อยหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
  
 กำรวัดมูลค่ำของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีที่จะเกิดจำกลักษณะวิธีกำรที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์จำก 
 สินทรัพย์หรือจะจ่ำยช�ำระหนี้สินตำมมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่ 
 คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน 
 
 ในกำรก�ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่ 
 แน่นอนและอำจท�ำให้จ�ำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส�ำหรับภำษีเงินได้ที่ 
 จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้ 
 อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติ และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆ อำจจะท�ำให้กลุ่มบริษัท 
 เปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับควำมเพียงพอของภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
  
 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะน�ำสินทรัพย์ภำษีเงิน 
 ได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส�ำหรับหน่วย 
 ภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน ส�ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วย 
 ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช�ำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน 
 
 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก�ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ 
 ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ 
 ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 

4.23 ก�ำไรต่อหุ้น 
 กลุ่มบริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส�ำหรับหุ้นสำมัญ  ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรหรือขำดทุนของผู้ถือหุ้นสำมัญของกลุ่ม 
 บริษัทด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ำยระหว่ำงปี 

4.24 รำยงำนทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
 ผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำนที่รำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำน) จะแสดงถึง  
 รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกส่วนงำนด�ำเนินงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปันส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล 

5. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำร ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หำกบริษัทมีอ�ำนำจควบคุมหรือควบคุม 
 ร่วมกันทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรือ มีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลับกัน  
 โดยที่กลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมเดียวกันหรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส�ำคัญเดียวกัน กำรเกี่ยวข้องกันนี้อำจเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกิจกำร

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูป 
 แบบทำงกฎหมำย

 ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรส�ำคัญและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท สุนทรียำ  เรสซิเดนซ์  จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท สุนทรียำ  เลเชอร์ จ�ำกัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท เดลี่ บำย อำรียำ จ�ำกัด ไทย มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท เอ แอททิทูด จ�ำกัด ไทย มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ไทย มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท เดอะ คัลเลอร์ส จ�ำกัด ไทย มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ดับบลิวโซล่ำร์ แอนด์ เพำเวอร์ จ�ำกัด ไทย มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ดับบลิวเพำเวอร์ จ�ำกัด ไทย มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท เทวำ ละไม จ�ำกัด ไทย มีกรรมกำรร่วมกัน

Progressive Opulent Holding (Singapore) Pte., Ltd. Singapore มีกรรมกำรร่วมกัน

กลุ่มเลำหพูนรังษีและกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ ไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

นำยวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี ไทย
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรของ

บริษัท / กลุ่มบริษัท

ผู้บริหำรส�ำคัญ

บุคคลที่มีอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบกำร
วำงแผน สั่งกำรและควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
กิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งนี้รวมถึง
กรรมกำรของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่ำจะท�ำหน้ำที่ใน
ระดับบริหำรหรือไม่)

รำยกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ  

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ รำคำตลำด

ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 5.45 - 6.75 ต่อปี

ซื้อที่ดิน รำคำทุน

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร / ค่ำบริหำรจัดกำร รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนทำงกำรเงิน ร้อยละ 5.45 - 6.75 ต่อปี

ค่ำเช่ำที่ดิน อัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำส�ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี้
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย

     ดอกเบี้ยรับ - - 81,347 72,852

     รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร - - 40,631 72,035

     ซื้อที่ดิน 
     (ภำยใต้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ)

101,716 -

     ค่ำบริหำรจัดกำร - - 17,950 44,320

     ต้นทุนทำงกำรเงิน - - 443 2,944

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

     ค่ำเช่ำที่ดิน 1,100 1,100 1,100 1,100

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ

     ผลประโยชน์ระยะสั้น 69,297 79,536 35,731 40,391

     ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 3,175 1,742 1,423 723

รวม 72,472 81,278 37,154 41,114

พันบำท

รำยกำรที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  สรุปได้ดังนี้
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัทย่อย - - 567,299 590,459

ผู้บริหำรส�ำคัญ 37 37 37 37

37 37 567,336 590,496

ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(ซึ่งรวมอยู่ในลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น)

บริษัทย่อย - - 306,276 224,929

ต้นทุนกำรกู้ยืม - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(ซึ่งรวมอยู่ในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ระหว่ำงกำรพัฒนำ)

บริษัทย่อย - - 852 462

เงินมัดจ�ำกำรเช่ำ

ผู้บริหำรส�ำคัญ 60,000 60,000 60,000 60,000

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 386,794 436,796

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
(ซึ่งรวมอยู่ในเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น)

บริษัทย่อย - - 26,043 25,210

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้

บริษัทย่อย 70 - 70 -

ผู้บริหำรส�ำคัญ 8,303 5,093 8,303 5,093

8,373 5,093 8,373 5,093

เงินประกันกำรก่อสร้ำง- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 5,012 5,012

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำกรรมกำรของกลุ่มกิจกำรหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซื้ออสังหำริมทรัพย์จำกกลุ่มบริษัท กำรซื้อเหล่ำนี้มีระยะเวลำและเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
รำยกำรที่กลุ่มบริษัทมีกับพนักงำนหรือลูกค้ำ
 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

พันบำท
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด - - 355,672 300,543

บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด - - 194,421 193,000

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด - - 160,440 69,718

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด - - 137,529 326,222

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด - - 359,165 242,847

บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด - - 21,018 16,000

รวม 1,228,245 1,148,330

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ยอดยกมำต้นปี - - 1,148,330 1,303,804

บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - 488,060 523,767

หัก ลดลงระหว่ำงปี - - (408,145) (679,241)

ยอดคงเหลือปลำยปี - - 1,228,245 1,148,330

พันบำท

พันบำท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำม
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันท่ี 31
ธันวำคม 2562

ณ วันท่ี 31
ธันวำคม 2561

ณ วันท่ี 31
ธันวำคม 2562

ณ วันท่ี 31
ธันวำคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ยอดยกมำต้นปี - - 2,800 82,238

บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - 16,745 208,807

หัก ลดลงระหว่ำงปี - - - (288,245)

ยอดคงเหลือปลำยปี - - 19,545 2,800

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด - - 19,545 2,800

พันบำท

พันบำท
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อัตรำดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 

2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 

2561

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 

2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 

2561

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 

2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 

2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด 4.75 4.75 - - 9,700 9,700

พันบำท

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำม อย่ำงไรก็ตำมบริษัทย่อย ตกลงที่จะไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมภำยใน 12 เดือน นับตั้งแต่วัน
ที่ 31 ธันวำคม 2562

เน่ืองจำกข้อจ�ำกัดตำมพระรำชบัญญติักำรจดัสรรท่ีดนิ พ.ศ. 2543 ในระหว่ำงปี 2546 ถงึ 2555 บรษัิทได้โอนกรรมสิทธิใ์นท่ีดินบำงส่วนทีใ่ช้เป็นทำงเข้ำโครงกำร
ซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562จ�ำนวน 57.4 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 57.4 ล้ำนบำท) ให้แก่กรรมกำรท่ำนหนึ่งและบริษัทย่อยหลำย
แห่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทตำมสัญญำแต่งตั้งตัวแทนเข้ำท�ำนิติกรรมเพื่อถือที่ดินแทนบริษัท ซึ่งข้อก�ำหนดตำมสัญญำ
ดังกล่ำว กรรมกำรและบริษัทย่อยไม่สำมำรถด�ำเนินกำรใด ๆ บนที่ดินดังกล่ำวได้ ทั้งนี้กรรมกำรและบริษัทย่อยได้จดภำระจ�ำยอมในที่ดินดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่
โครงกำรของบริษัทแล้วเพื่อด�ำเนินกำรด้ำนสำธำรณูปโภคโดยไม่มีค่ำตอบแทนและไม่มีก�ำหนดเวลำ

นอกจำกนี้ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบำงส่วนที่ใช้เป็นทำงเข้ำโครงกำรที่ดินจัดสรร ซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
จ�ำนวน 0.4 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 0.4 ล้ำนบำท) ให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัท
ย่อยดังกล่ำว ท้ังน้ีบริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดภำระจ�ำยอมในท่ีดินดังกล่ำวท้ังหมดให้แก่โครงกำรของบริษัทย่อยอีกแห่งดังกล่ำวแล้วเพื่อด�ำเนินกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคโดยไม่มีค่ำตอบแทนและไม่มีก�ำหนดเวลำ

สัญญำส�ำคัญที่ท�ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทท�ำสัญญำเช่ำเพื่อเช่ำที่ดินจำกกรรมกำรของบริษัทสองท่ำน เพื่อน�ำมำก่อสร้ำงอำคำรส�ำหรับใช้เป็นส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท สัญญำเช่ำนี้มีระยะเวลำ 
10 ปี ผู้ให้เช่ำจะให้บริษัทเช่ำที่ดินต่อไปอีก 10 ปี โดยจะได้ตกลงค่ำเช่ำกันใหม่ในรำคำตลำดหรือรำคำที่เหมำะสมต่อไป และหำกบริษัทประสงค์ที่จะเช่ำที่ดินต่อไป
อีก 10 ปี บริษัทต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ำตำมที่ระบุในบันทึกข้อตกลง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีภำระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นจ�ำนวนเงิน 4.96 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
จ�ำนวน 6.06 ล้ำนบำท) บริษัทได้จ่ำยเงินประกันกำรเช่ำแก่ผู้ให้เช่ำเป็นจ�ำนวนเงิน 60 ล้ำนบำท เพื่อเป็นหลักประกันว่ำทรัพย์ท่ีเช่ำจะไม่ถูกบังคับจ�ำนองจำก
สถำบนักำรเงนิทีผู้่เช่ำได้ขอสินเชือ่ เน่ืองจำกผู้ให้เช่ำได้ยอมน�ำทรพัย์ท่ีเช่ำเข้ำจดทะเบียนจ�ำนองเป็นหลักประกันปฏบัิติตำมสัญญำขอสินเชือ่เกีย่วกับกำรก่อสร้ำง
อำคำรส�ำนักงำนต่อสถำบันกำรเงิน เงินประกันดังกล่ำวจะจ่ำยคืนแก่ผู้เช่ำเมื่อสัญญำเช่ำที่ดินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2566 เมื่อครบก�ำหนดอำยุกำรเช่ำหรือ
ครบก�ำหนดอำยุสัญญำเช่ำท่ีจะได้มีกำรต่ออำยุกันออกไปไม่ว่ำก่ีครำวก็ตำม หรือสัญญำได้เลิกกันโดยควำมผิดของผู้เช่ำ ผู้เช่ำจะต้องจัดกำรทรัพย์ที่เช่ำให้
กลบัคนืสภำพเดมิเสมือนก่อนมีกำรเช่ำ และจะต้องรือ้ถอนส่ิงปลูกสร้ำงท้ังหมดท่ีสร้ำงบนทรพัย์ท่ีเช่ำ หำกครบก�ำหนดระยะเวลำแล้ว อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบรหิำร
ได้มีกำรพจิำรณำแล้วว่ำบรษิทัไม่รือ้ถอน บรษัิทตกลงให้กรรมสิทธิใ์นส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำวตกเป็นส่วนควบของท่ีดินและทรัพย์ทีเ่ช่ำเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่ำ
ทันทีโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ และหำกผู้ให้เช่ำไม่ประสงค์รับสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวไว้ ผู้เช่ำยังต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงให้แก่
ผู้ให้เช่ำตำมที่ระบุในบันทึกข้อตกลง บริษัทรับรู้ค่ำก่อสร้ำงดังกล่ำวในบัญชีค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ

อื่น ๆ
 1.บริษัทค�้ำประกันหนี้สินของบริษัทย่อยที่มีต่อธนำคำรในประเทศบำงแห่ง และบริษัทย่อยค�้ำประกันหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีต่อ
 ธนำคำรในประเทศ 
 2.บริษัทได้ท�ำข้อตกลงกับบริษัทย่อยหลำยแห่ง เพื่อให้บริกำรบริหำรจัดกำร Back office โดยมีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำค่ำบริกำร
 ตำมที่ระบุในสัญญำ 
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

เงินสดในมือ 1,283 1,057 1,128 927

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 4,855 732 1,581 510

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 59,609 67,290 39,690 46,191

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง 2 392 2 392

เช็คระหว่ำงทำง 179 16,447 85 12,946

รวม 65,928 85,918 42,486 60,966

พันบำท

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

7. เงินลงทุนชั่วครำว

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบำท

เงินลงทุนชั่วครำวเป็นเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนเพื่อค้ำและเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 
เงินลงทุนชั่วครำวทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบำท

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม

หน่วยลงทุน 80 85 80 84

พันบำท
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หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561

ลูกหนี้กำรค้ำ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - - -

บุคคลหรือกิจกำรอื่น ๆ 13,032 10,247 10,605 9,472

รวม 13,032 10,247 10,605 9,472

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,577) (5,515) (5,412) (5,397)

สุทธิ 7,455 4,732 5,193 4,075

ลูกหนี้อื่น

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 37 37 873,612 815,425

ลูกหนี้ระยะสั้น 48,300 44,628 43,693 39,591

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 37,905 7,735 37,886 6,968

เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ 19,465 41,528 19,465 41,528

ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำ 122,299 90,280 117,785 86,549

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอื่น 19,932 17,948 18,482 14,543

อื่น ๆ 46,515 35,622 28,687 22,641

รวม 294,453 237,778 1,139,610 1,027,245

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น (35,936) (6,860) (35,185) (6,078)

สุทธิ 258,517 230,918 1,104,425 1,021,167

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 265,972 235,650 1,109,618 1,025,242

พันบำท

8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
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ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้นปี (12,375) (12,473) (11,475) (11,373)

บวก  ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี (29,174) (347) (29,127) (224)

หัก  โอนกลับระหว่ำงปี 33 445 2 122

ตัดหนี้สูญในระหว่ำงปี 3 - 3 -

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลำยปี (41,513) (12,375) (40,597) (11,475)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม 29,174 347 29,127 224

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (36) (445) (5) (122)

พันบำท

พันบำท

162

ANNUAL REPORT 2019



กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ลูกหนี้กำรค้ำ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เกินก�ำหนดช�ำระ:

     มำกกว่ำ 12 เดือน - - - -

- - - -

บุคคลหรือกิจกำรอื่น ๆ

ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 1,973 596 314 369

เกินก�ำหนดช�ำระ:

     น้อยกว่ำ 3 เดือน 1,767 802 1,449 665

     3 - 6 เดือน 982 643 881 618

     6 - 12 เดือน 226 134 171 76

     มำกกว่ำ 12 เดือน 8,084 8,072 7,790 7,744

13,032 10,247 10,605 9,472

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,577) (5,515) (5,412) (5,397)

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 7,455 4,732 5,193 4,075

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 258,517 230,918 1,104,425 1,021,167

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 265,972 235,650 1,109,618 1,025,242

พันบำท

ลูกหนี้ที่ค้ำงนำนเกิน 12 เดือนมีเงินประกันและเงินมัดจ�ำ บริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลำ 30 วัน
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9. โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ต้นทุนกำรกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนกำรพัฒนำระหว่ำงปี 277,265 276,232 240,246 252,152

อัตรำดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี) 4.75 - 10.00 1.00 - 6.25 4.75 - 10.00 1.00 - 6.25

ต้นทุนของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำร    
พัฒนำที่บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชี   
ต้นทุนขำย

     - ต้นทุนขำย 1,913,443 2,487,288 1,233,738 1,994,888

     - กำรปรับมูลค่ำเป็นมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ (396) (12,505) (396) (5,987)

รวม 1,913,047 2,474,783 1,233,342 1,988,901

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ต้นทุนโครงกำรระหว่ำงพัฒนำ 35,512,277 30,143,968 27,722,960 23,906,169

ที่ดินรอพัฒนำเพื่อขำย 3,000,970 5,321,916 2,248,791 3,925,407

บ้ำนตัวอย่ำง 246,768 259,704 200,125 222,352

บ้ำนส�ำเร็จรูปและคอนโดสร้ำงเสร็จ 2,694,769 3,444,692 2,003,200 2,699,268

วัสดุก่อสร้ำง 3,107 3,023 3,035 3,014

รวม 41,457,891 39,173,303 32,178,111 30,756,210

หัก ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขำย (29,587,811) (27,683,253) (23,430,554) (22,199,814)

     ส่วนที่โอนเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (34,104) - (34,104) -

11,835,976 11,490,050 8,713,453 8,556,396

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำร

     บ้ำนส�ำเร็จรูปและคอนโดสร้ำงเสร็จ (1,592) (1,988) (1,371) (1,767)

สุทธิ 11,834,384 11,488,062 8,712,082 8,554,629

พันบำท

พันบำท

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำรลดลงเป็นจ�ำนวนเงิน 0.40 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรขำยในระหว่ำงปี

ลูกหนี้ที่ค้ำงนำนเกิน 12 เดือนมีเงินประกันและเงินมัดจ�ำ บริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลำ 30 วัน
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10. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ 139,249 35,474 133,239 29,297

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ�ำ 12 เดือน 160,769 159,370 160,770 159,370

300,018 194,844 294,009 188,667

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 10,644,156 8,016,857 8,028,806 6,337,603

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 342,320 378,750 342,320 378,750

10,986,476 8,395,607 8,371,126 6,716,353

พันบำท

เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจ�ำ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวได้ใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับวงเงินหนังสือค�้ำประกันที่ธนำคำรออกเพื่อค�้ำประกันกลุ่มบริษัท
ต่อหน่วยงำนรำชกำร ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงงำนสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรของกลุ่มบริษัทและเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีต่อสถำบันกำรเงิน
 
กลุ่มบรษัิทได้น�ำเงนิฝำกออมทรพัย์และเงนิฝำกประจ�ำไปเป็นหลักประกันหนังสือค�ำ้ประกันธนำคำร และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัมีเงนิฝำกธนำคำร
ท่ีมข้ีอจ�ำกัดในกำรใช้จ�ำนวนเงนิ 294.01 ล้ำนบำท ซึง่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธแิละหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกูแ้ละผู้ถอืหุ้นกู้ บรษัิทในฐำนะผูอ้อกหุ้นกู้มปีระกัน
ได้จดจ�ำนองท่ีดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำงและท่ีดนิเปล่ำบำงส่วนของบริษัทเพ่ือเป็นสัญญำหลักประกันกำรออกหุ้นกู้ โดยมีเงือ่นไขว่ำกลุ่มบริษัทสำมำรถไถ่ถอนหรอื
ปลอดจ�ำนองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและที่ดินเปล่ำดังกล่ำวได้ และในกรณีท่ีมูลค่ำของทรัพย์สินท่ีเป็นประกันตำมสัญญำหลักประกันมีมูลค่ำลดลงต�่ำกว่ำท่ี
ก�ำหนดไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกันหรือหำทรัพย์สินทดแทนมำ เพื่อเป็นประกันกำรช�ำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมภำยในก�ำหนดระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ เพื่อ
กำรคงมูลค่ำหลักประกันภำยใต้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
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12. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

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

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - -

โอนออกระหว่ำงปี - (193) - (193)

หัก  ก�ำไร (ขำดทุน) 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม

(31,770) (2,340) (36,430) (4,350)

ยอดคงเหลือปลำยปี 419,880 451,650 375,610 412,040

พันบำท

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ 
(Income Approach) 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประกอบด้วยศูนย์สรรพสินค้ำ พื้นที่ส�ำหรับให้เช่ำและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้จดจ�ำนองอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนข้ำงต้นเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

ล�ำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระจำกภำยนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชำชีพท่ีเหมำะสมและมี
ประสบกำรณ์ในกำรประเมินรำคำทรัพย์สินประเภทดังกล่ำว ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของ
กลุ่มบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ�ำนวน 386.59 ล้ำนบำท และ 342.32 ล้ำน
บำท ตำมล�ำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 418.36 ล้ำนบำท และ 378.75 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ถูกจัดล�ำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม อยู่ในระดับ
ที่ 3 จำกเกณฑ์ข้อมูลที่น�ำมำใช้ในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
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มูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดยกมำและยกไปส�ำหรับมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ 
เทคนคิกำรประเมนิมูลคำ่และขอ้มลูที่ไม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่ีนยัส�ำคัญทีใ่ช้ในกำรวัดมลูค่ำยตุธิรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพือ่กำรลงทนุของกลุม่บรษิทัแสดงใน
ตำรำงดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 (งวดปี) 2561 (งวดปี) 2562 (งวดปี) 2561 (งวดปี)

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 418,360 420,700 378,750 383,100

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่ยังไม่รับรู้ (31,770) (2,340) (36,430) (4,350)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 386,590 418,360 342,320 378,750

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่

มีนัยส�ำคัญ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่
ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรคิดลดกระแสเงินสด รูปแบบกำรประเมินมูลค่ำ
พิจำรณำถึงมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่ได้
จำกทรัพย์สิน โดยค�ำนึงถึงกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำค่ำ
เช่ำท่ีคำดไว้ ระยะเวลำท่ีเลกิเช่ำ อตัรำกำรครอบครอง 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นส่ิงจูงใจในกำรเช่ำ เช่น กำรยกเว้น
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แก่ผู้เช่ำ กระแสเงินสดสุทธิท่ีคำดไว้จะ
ถูกคิดลดโดยใช้อัตรำคิดลดท่ีปรับค่ำควำมเสี่ยงแล้ว 
กำรประมำณอตัรำคดิลดได้พจิำรณำถงึคณุภำพของ
อำคำรและสถำนที่ตั้ง และระยะเวลำกำรเช่ำ

•อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของค่ำเช่ำในตลำดที่
ประมำณกำรไว้ (ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10)

•อัตรำกำรครอบครอง 
(ร้อยละ 52 ถึงร้อยละ 95)

•อัตรำคิดลดท่ีปรับคำ่ควำมเส่ียงแล้ว (ร้อย
ละ 8 และร้อยละ 9)

•อัตรำค่ำเช่ำ อยู่ในช่วงประมำณ 
439 - 1,317 บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน

มูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณกำรไว้จะเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) หำก

•อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของค่ำเช่ำในตลำดที่
ประมำณกำรไว้สูงขึ้น (ลดลง)

•อัตรำกำรครอบครองเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

•อัตรำคิดลดที่ปรับค่ำ
ควำมเสี่ยงแล้วต�่ำลง (สูงขึ้น)

•อัตรำค่ำเช่ำเพิ่มขึ้น (ลดลง)

พันบำท

168

ANNUAL REPORT 2019



งบกำรเงินรวม

ยอดตำม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 
2561

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ส่วนเกินทุน
จำกกำรตี

รำคำ
สินทรัพย์

ยอดตำม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 
2562เพิ่มขึ้น ลดลง

รับโอน
(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดิน* - - - 34,104 73,896 108,000

ที่ดินคลับเฮ้ำส์ 169,879 - - 11,800 - 181,679

อำคำรและงำนระบบ 46,824 - - 1,129 - 47,953

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 2,727 - - 2,761 - 5,488

อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำรชั่วครำว 28,523 - - - - 28,523

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 170,120 4,904 - - - 175,024

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้ำง 233,413 3,867 (27,500) (40,498) - 169,282

ยำนพำหนะ 118,909 - (20,518) - - 98,391

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 1,129 3,898 - (4,643) - 384

รวม 771,524 12,669 (48,018) 4,653 73,896 814,724

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำรและงำนระบบ (18,181) (3,873) - - - (22,054)

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (1,956) (545) - (2,761) - (5,262)

อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำรชั่วครำว (18,755) (1,426) - - - (20,181)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน (111,537) (17,981) - - - (129,518)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้ำง (189,962) (22,068) 26,129 38,893 - (147,008)

ยำนพำหนะ (89,371) (9,951) 20,518 - - (78,804)

รวม (429,762) (55,844) 46,647 36,132 - (402,827)

สุทธิ 341,762 411,897

(พันบำท)

13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

*แสดงด้วยมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่
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งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี
ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2561
เพิ่มขึ้น ลดลง

รับโอน
(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดินคลับเฮ้ำส์ 75,975 - - 93,904 169,879

อำคำรและงำนระบบ 46,824 - - - 46,824

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 2,727 - - - 2,727

อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำรชั่วครำว 28,523 - - - 28,523

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

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

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

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

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

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำรและงำนระบบ (14,45 (3,730) - - (18,181)

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

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

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

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

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

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

สุทธิ 274,242 341,762

พันบำท
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดตำม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 
2561

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ส่วนเกินทุน
จำกกำรตี

รำคำ
สินทรัพย์

ยอดตำม
บัญชี

ณ 31 ธ.ค. 
2562เพิ่มขึ้น ลดลง

รับโอน
(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดิน* - - - 34,104 73,896 108,000

ที่ดินคลับเฮ้ำส์ 169,879 - - - - 169,879

อำคำรและงำนระบบ 46,824 - - 1,129 - 47,953

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 2,727 - - 2,761 - 5,488

อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำรชั่วครำว 28,523 - - - - 28,523

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 146,053 711 - - - 146,764

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้ำง 171,930 281 (27,500) (40,498) - 104,213

ยำนพำหนะ 96,990 - (8,612) - - 88,378

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 1,129 3,899 - (4,643) - 385

รวม 664,055 4,891 (36,112) (7,147) 73,896 699,583

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำรและงำนระบบ (18,181) (3,873) - - - (22,054)

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (1,956) (545) - (2,761) - (5,262)

อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำรชั่วครำว (18,755) (1,426) - - - (20,181)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน (101,718) (13,330) - - - (115,048)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้ำง (143,988) (16,204) 26,129 38,894 - (95,169)

ยำนพำหนะ (71,095) (9,192) 8,612 - - (71,675)

รวม (355,693) (44,570) 34,741 36,133 - (329,389)

สุทธิ 308,362 370,194

พันบำท

*แสดงด้วยมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี
ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2561
เพิ่มขึ้น ลดลง

รับโอน
(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดินคลับเฮ้ำส์ 75,975 - - 93,904 169,879

อำคำรและงำนระบบ 46,824 - - - 46,824

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 2,727 - - - 2,727

อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำรชั่วครำว 28,523 - - - 28,523

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 143,397 2,656 - - 146,053

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้ำง 167,635 856 - 3,439 171,930

ยำนพำหนะ 87,865 11,028 (1,903) - 96,990

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 501 4,567 - (3,939) 1,129

รวม 553,447 19,107 (1,903) 93,404 664,055

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

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

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

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

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน (86,524) (15,194) - - (101,718)

เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้ำง (112,908) (31,080) - - (143,988)

ยำนพำหนะ (60,327) (12,671) 1,903 - (71,095)

รวม (292,949) (64,647) 1,903 - (355,693)

สุทธิ 260,498 308,362

พันบำท
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13.1 กำรจัดประเภทที่ดินรอกำรพัฒนำมำเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้มีกำรจัดประเภทที่ดินรอกำรพัฒนำรำคำทุนจ�ำนวนเงิน 34.10 ล้ำนบำท มำเป็นที่ดินเพื่อใช้ในกำรบริหำรของ 
 บริษัท  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนที่แท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท อีกทั้งยังจัดประเภทในรำยงำนทำงกำรเงินที่เหมำะสม  
 (เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) และมำกไปกว่ำนั้นยังท�ำให้สินทรัพย์ดังกล่ำวสะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงของสินทรัพย์ โดยฝ่ำยบริหำรได้เลือกใช้นโยบำยบัญชี 
 ในกำรวัดมูลค่ำของที่ดินดังกล่ำวด้วยวิธีกำรตีรำคำใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งบกำรเงินและรำยกำรดังกล่ำวบริษัทได้รับอนุมัติให้ท�ำ 
 รำยกำรจำกผู้รับผิดชอบแล้วตำมรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรผู้จัดกำรครั้งที่ 11/2562 ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562
 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทประเมินรำคำสินทรัพย์ประเภทที่ดินเพื่อใช้ในกำรบริหำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบรำคำ 
 ตลำด (Market Approach)

รำยละเอียดของที่ดินดังกล่ำวแสดงตำมรำคำที่ตีใหม่ ดังนี้

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม :-
ล�ำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
 มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระจำกภำยนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชำชีพที่เหมำะสม และมีประสบกำรณ์ในกำร 
 ประเมินรำคำทรัพย์สินประเภทดังกล่ำว

 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ�ำนวน 108 ล้ำนบำท ถูกจัดล�ำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จำก 
 เกณฑ์ข้อมูลที่ท�ำมำใช้ในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรมระดับ 3
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดยกมำและยกไปส�ำหรับมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน 34,104 -

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ 73,896 -

รำคำที่ตีใหม่ 108,000 -

พันบำท

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม -

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่ยังไม่รับรู้ 108,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 108,000

พันบำท
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินของกลุ่มบริษัทแสดงในตำรำงดังต่อไปนี้

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่

มีนัยส�ำคัญ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่
ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส�ำคัญ

และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

รำคำตลำดของทรัพย์สินอันพึงจะมีข้อมูลรำคำซื้อ
ขำยเปรยีบเทยีบจำกสินทรพัย์ท่ีมีลักษณะใกล้เคยีงกัน

• รำคำประเมินที่ดินต่อตำรำงวำ 
(65,000 - 200,000)

มูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณกำรไว้จะเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
• รำคำประเมินที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

13.2 ข้อมูลเปิดเผยอื่นๆ
 รำคำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่จนถึงวัน 
 ที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จ�ำนวนเงิน 233.17 ล้ำนบำท และ 164.01 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (เฉพำะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  
 จ�ำนวนเงิน 192.64 ล้ำนบำท และ 119.49 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

 กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินในกำรจัดหำรถยนต์และอุปกรณ์ โดยสัญญำดังกล่ำวจะทยอยสิ้นสุดลงจนถึงปี 2566 ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำเช่ำ 
 ดังกล่ำว กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขบำงประกำรในสัญญำ 

14.ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

บันทึกใน

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 19,828 19,173 14,464 16,254

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 36,016 52,284 30,106 48,393

รวม 55,844 71,457 44,570 64,647

พันบำท
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งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2562เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน - ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 170,914 - - 170,914

หัก ตัดจ�ำหน่ำยสะสม (43,141) (8,546) - (51,687)

สุทธิ 127,773 119,227

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน - ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 170,914 - - 170,914

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

สุทธิ 136,319 127,773

พันบำท

พันบำท

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

     - ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 8,546 8,546

พันบำท

บริษัทได้จดจ�ำนองอำคำรส�ำนักงำนเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน

14.  ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
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งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดยกมำต้นปี 902,549 757,344

บวก เพิ่มขึ้น 472,956 145,205

หัก ลดลง - -

ยอดคงเหลือปลำยปี 1,375,505 902,549

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่ำสิทธิกำรเช่ำ ประกอบด้วย

ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 554,190 494,900

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 821,315 407,649

1,375,505 902,549

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ต้นทุนกำรกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 39,472 23,059

พันบำท

พันบำท

พันบำท

15.  สิทธิกำรเช่ำ
รำยกำรเปลี่ยนแปลงค่ำสิทธิกำรเช่ำในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

สิทธิกำรเช่ำเกิดจำกบริษัทได้ลงนำมในสัญญำเช่ำกับกิจกำรอื่นเพื่อพัฒนำและก่อสร้ำงโครงกำรที่พักอำศัยและโรงแรม (ดูหมำยเหตุข้อ 41.2)
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16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2562เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 50,838 788 (695) 50,931

หัก ตัดจ�ำหน่ำยสะสม (32,163) (4,803) - (36,966)

สุทธิ 18,675 13,965

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2562เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 47,408 394 (695) 47,107

หัก ตัดจ�ำหน่ำยสะสม (31,002) (4,294) - (35,296)

สุทธิ 16,406 11,811

งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 48,052 2,786 - 50,838

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

สุทธิ 21,074 18,675

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รำยกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน - โปรแกรมซอฟต์แวร์ 46,492 916 - 47,408

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

สุทธิ 20,422 16,406

พันบำท

พันบำท

พันบำท

พันบำท
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17. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
17.1 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

17.2 รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 101,562 63,315 60,574 18,672

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (29,798) (13,421) (29,797) (12,581)

สุทธิ 71,764 49,894 30,777 6,091

พันบำท

งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี 
ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2562ในก�ำไรขำดทุน
ในก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,475 5,828 - 8,303

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำง 
กำรพัฒนำ

398 (80) - 318

กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน

8,508 6,354 - 14,862

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 1,174 - - 1,174

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 11,354 7,757 1,678 20,789

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 38,889 16,555 - 55,444

ประมำณกำรหนี้สิน 517 155 - 672

รวม 63,315 36,569 1,678 101,562

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำที่ดิน - - (14,779) (14,779)

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (13,317) (1,635) - (14,952)

อื่น ๆ (104) 37 - (67)

รวม (13,421) (1,598) (14,779) (29,798)

สุทธิ 49,894 34,971 (13,101) 71,764

พันบำท
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งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี 
ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2561ในก�ำไรขำดทุน
ในก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,495 (20) - 2,475

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำง 
กำรพัฒนำ

2,899 (2,501) - 398

กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน

8,040 468 - 8,508

ส�ำรองโบนัส 4,334 (4,334) - -

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 1,218 (44) - 1,174

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 10,109 1,245 - 11,354

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 17,887 21,002 - 38,889

ประมำณกำรหนี้สิน 935 (418) - 517

รวม 47,917 15,398 - 63,315

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (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

พันบำท
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2561

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี 
ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2562ในก�ำไรขำดทุน
ในก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,295 5,824 - 8,119

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำง
กำรพัฒนำ

353 (79) - 274

กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน

9,639 7,286 - 16,925

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 1,174 - - 1,174

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 4,801 3,531 1,081 9,413

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี - 24,466 - 24,466

ประมำณกำรหนี้สิน 410 (207) - 203

รวม 18,672 40,821 1,081 60,574

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำที่ดิน - - (14,779) (14,779)

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (12,478) (2,474) - (14,952)

อื่น ๆ (103) 37 - (66)

รวม (12,581) (2,437) (14,779) (29,797)

สุทธิ 6,091 38,384 (13,698) 30,777

พันบำท
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี 
ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2561ในก�ำไรขำดทุน
ในก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,275 20 - 2,295

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำง 
กำรพัฒนำ

1,551 (1,198) - 353

กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน

8,768 871 - 9,639

ส�ำรองโบนัส 2,084 (2,084) - -

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 1,218 (44) - 1,174

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 4,216 585 - 4,801

ประมำณกำรหนี้สิน 737 (327) - 410

รวม 20,849 (2,177) - 18,672

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (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

พันบำท

181

ANNUAL REPORT 2019



งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย 11,528 31,042 4,602 21,363

เงินประกัน 18,576 18,479 17,894 18,015

อื่นๆ 328 518 328 514

รวม 30,432 50,039 22,824 39,892

พันบำท 

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17.3 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจำกรำยกำรดังต่อไปนี้  

ขำดทุนทำงภำษีจะสิ้นอำยุในปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ยังไม่สิ้นอำยุตำมกฎหมำยเกี่ยวกับภำษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้
รับรู้รำยกำรดงักล่ำวเป็นสนิทรพัย์ภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชเีนือ่งจำกยงัไม่มคีวำมเป็นได้คอ่นข้ำงแน่ว่ำกลุม่บรษิทัจะมกี�ำไรทำงภำษเีพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์
ทำงภำษีดังกล่ำว  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 35,820 14,377 - -

พันบำท
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19.2 เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น
รำยกำรเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมในระหว่ำงปีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

19.3 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ยอดยกมำต้นปี 111,493 111,493 111,493 111,493

บวก กู้ยืมเพิ่มในระหว่ำงปี - - - -

หัก จ่ำยช�ำระคืนในระหว่ำงปี - - - -

โอนออกไปเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (35,473) - (35,473) -

โอนออกไปค่ำงวดที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรำยได้ (76,020) - (76,020) -

ยอดคงเหลือปลำยปี - 111,493 - 111,493

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

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

บวก รับเงินกู้ยืมเพิ่มในระหว่ำงปี 1,291,444 3,040,741 803,438 2,112,927

หัก จ่ำยช�ำระคืนในระหว่ำงปี (1,503,515) (2,241,519) (1,024,301) (1,943,736)

ยอดคงเหลือปลำยปี 2,230,351 2,442,422 1,412,976 1,633,839

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ส่วนที่หมุนเวียน

     ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 1,058,557 1,564,231 765,993 1,224,237

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

     เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,171,794 878,191 646,983 409,602

รวม 2,230,351 2,442,422 1,412,976 1,633,839

พันบำท 

พันบำท 

พันบำท 

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บรษัิทมเีงนิกู้ยมืจำกบคุคลอืน่จ�ำนวน 111.49 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงนิฝำกประจ�ำ และมีก�ำหนด
ช�ำระคืนเมื่อทวงถำม

รำยกำรเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงปีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 รำยละเอียดสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว แสดงได้ดังนี้

สัญญำ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม กำรช�ำระคืนเงินต้น

2562 2561

บริษัท

กลุ่มที่ 1 932 777
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2564

กลุ่มที่ 2 367 621
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2565

กลุ่มที่ 3 26 117
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2565

กลุ่มที่ 4 88 119
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2564

บริษัทย่อย

กลุ่มที่ 1 66 92
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2566

กลุ่มที่ 2 115 182
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2565

กลุ่มที่ 3 368 534
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2565

กลุ่มที่ 4 154 -
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2566

กลุ่มที่ 5 114 -
ช�ำระคืนในอัตรำร้อยละของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน และช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2565

ล้ำนบำท

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริษัทคิดดอกเบ้ียในอัตรำ MLR ลบจ�ำนวนคงท่ี และสัญญำเงินกู้ก�ำหนดให้มีกำรช�ำระคืนเป็นสัดส่วนเม่ือกลุ่ม
บริษัทได้ขำยสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิให้กับลูกค้ำ และต้องช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2566

ภำยใต้เงือ่นไขของสัญญำเงินกู้ยืมข้ำงต้น กลุ่มบรษัิทจะต้องปฏิบัติตำมเงือ่นไขและข้อก�ำหนดบำงประกำร เช่น กำรด�ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิเก่ียวกับอตัรำส่วน
หนี้สินต่อทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้บำงฉบับ เงินกู้ยืมบำงส่วนได้ถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินค�้ำประกันโดยกำรจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของ แต่ละโครงกำร อำคำรส�ำนักงำน และบำงส่วนค�้ำประกันโดยบริษัท
ย่อย กรรมกำรของบริษัทบำงท่ำน และกำรจดจ�ำนองที่ดินของกรรมกำรบริษัทบำงท่ำน
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19.4 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น
รำยกำรเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่นในระหว่ำงปีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมำต้นปี - - - -

บวก กู้ยืมเพิ่มในระหว่ำงปี 480,000 - 480,000 -

หัก จ่ำยช�ำระคืนในระหว่ำงปี - - - -

ยอดคงเหลือปลำยปี 480,000 - 480,000 -

พันบำท 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่นคิดดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยคงที่ และต้องช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภำยในปี 2564 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่นค�้ำประกันโดยจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นส่วนควบของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำงที่มีในปัจจุบันและที่จะมีในภำยหน้ำ

19.5 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 2,769.37 ล้ำนบำท และ 1,564.93 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวนเงิน 3,528.80 ล้ำนบำท และ 2,182.83 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ) 
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หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2564  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดไถ่ถอน 
หุ้นกู้ดงักล่ำวมหีลักประกนัโดยบรษัิทในฐำนะผู้ออกหุ้นกู้ได้จดจ�ำนองท่ีดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและทีด่นิเปล่ำบำงส่วนของบรษิทั และบรษัิทมีสทิธขิำยท่ีดนิพร้อม
ส่ิงปลูกสร้ำงและทีด่นิเปล่ำ ซึง่เป็นทรพัย์สนิท่ีจ�ำนองตำมสญัญำหลักประกนัและไถ่ถอนหรือปลอดจ�ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและท่ีดินเปล่ำดังกล่ำวได้ และ
ในกรณีท่ีมูลค่ำของทรัพย์สินที่เป็นประกันตำมสัญญำหลักประกันมีมูลค่ำลดลงต�่ำกว่ำท่ีก�ำหนดไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปล่ียนหลักประกันหรือหำทรัพย์สิน
ทดแทนมำ เพื่อเป็นประกันกำรช�ำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมภำยในก�ำหนดระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้

ภำยใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ บริษัทต้องด�ำรงอัตรำหนี้สินสุทธิต่อส่วนทุน ในอัตรำไม่เกิน 3 : 1 และนิยำมในข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือ
หุ้นกู้ค�ำนวณจำกงบกำรเงนิ ณ วนัส้ินงวดบญัชรีำยไตรมำสหรอืวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และบรษัิทต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผูอ้อกหุ้น
กู้และผู้ถือหุ้นกู้ตำมข้อก�ำหนด

19.7 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่งใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำ
มีระยะเวลำ 1 - 5 ปีและสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบำท

งบกำรเงินรวม

2562 2561

มูลค่ำอนำคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

ดอกเบี้ย
มูลค่ำปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

มูลค่ำอนำคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

ดอกเบี้ย
มูลค่ำปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

ครบก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 10,882 (833) 10,049 93,053 (2,772) 90,281

ครบก�ำหนดช�ำระหลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่
เกินห้ำปี

13,525 (628) 12,897 24,647 (1,458) 23,189

รวม 24,407 (1,461) 22,946 117,700 (4,230) 113,470

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

มูลค่ำอนำคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

ดอกเบี้ย
มูลค่ำปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

มูลค่ำอนำคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

ดอกเบี้ย
มูลค่ำปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำย

ครบก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 10,299 (733) 9,566 92,197 (2,652) 89,545

ครบก�ำหนดช�ำระหลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่
เกินห้ำปี

10,855 (447) 10,408 21,394 (1,178) 20,216

รวม 21,154 (1,180) 19,974 113,591 (3,830) 109,761

พันบำท

พันบำท
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20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

21. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

22. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
22.1 รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงดังต่อไปนี้

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบำท

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 412,837 462,006

บุคคลหรือกิจกำรอื่น ๆ 931,301 401,156 788,659 328,557

รวม 931,301 401,156 1,201,496 790,563

พันบำท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ภำษีขำยตั้งพัก 63,306 55,546 16,713 13,968

ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 5,613 10,008 3,407 7,571

เงินรับล่วงหน้ำ 726 557 726 557

อื่น ๆ 40,269 4,937 4,706 4,154

รวม 109,914 71,048 25,552 26,250

พันบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 (งวดปี) 2561 (งวดปี) 2562 (งวดปี) 2561 (งวดปี)

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

ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ย 11,779 6,223 5,162 2,921

ต้นทุนบริกำรในอดีตและดอกเบี้ย

     - กำรแก้ไขในโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลัง    
        ออกจำกงำน

16,562 - 7,218 -

     - กำรแก้ไขในโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
        พนักงำน

10,446 - 5,279 -

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย

8,390 - 5,404 -

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี 103,946 56,769 47,065 24,002

พันบำท 
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โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
กลุ่มบริษัทจัดกำรโครงกำรบ�ำเหน็จบ�ำนำญพนักงำนตำมข้อก�ำหนดของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่
พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน

โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้มีควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ได้แก่ ควำมเส่ียงของช่วงชีวิต ควำมเส่ียงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงจำกตลำด (เงินลงทุน)

22.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

รับรู้ในก�ำไรขำดทุน

     ต้นทุนบริกำร 8,496 993 2,965 430

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 3,528 395 1,739 228

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 26,763 4,835 12,955 2,263

รวม 38,787 6,223 17,659 2,921

รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

     ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
     คณิตศำสตร์ประกันภัย

8,390 - 5,404 -

รวม 47,177 6,223 23,063 2,921

พันบำท 

พันบำท 

รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สมมติฐำนทำงกำรเงิน 11,683 7,020

สมมติฐำนประชำกร (2,932) (2,691)

กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (361) 1,075

รวม 8,390 5,404

22.3 ก�ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
เกิดขึ้นจำก
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22.4 ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) ได้แก่

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อัตรำคิดลด 2.10 - 3.19 2.39 - 3.12 2.30 - 3.13 3.11

อัตรำเงินเฟ้อ 2.75 2.75 2.75 2.75

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต 4.00 - 7.00 4.00 - 8.00 7.00 8.00

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (จ�ำแนกตำมอำยุ) 1.91 - 45.84 1.91 -  42.98 5.73 - 34.38 5.73 - 34.38

อัตรำมรณะ
ตำรำงมรณะไทย
สำมัญ ปี 2560

ตำรำงมรณะไทย
สำมัญ ปี 2560

ตำรำงมรณะไทย
สำมัญ ปี 2560

ตำรำงมรณะไทย
สำมัญ ปี 2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (3,076) 3,323 (2,014) 2,172

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.0) 6,946 (6,053) 4,429 (3,860)

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20) (8,213) 10,248 (5,921) 7,376

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

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

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

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

ร้อยละต่อปี

พันบำท

พันบำท

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะและอัตรำกำรทุพพลภำพในอนำคตถือตำมข้อมูลทำงสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปอยู่ ณ ขณะนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลำถัวเฉลี่ยของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็น 8 - 20 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : 16 ปี 
และ 15 ปี ตำมล�ำดับ ) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยในหนึ่งปีข้ำงหน้ำเป็นจ�ำนวนเงิน 71.56 ล้ำนบำท (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร : จ�ำนวน 1.11 ล้ำนบำท)

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมตท่ีิเก่ียวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณติศำสตร์ประกนัภัยท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน โดยถอืว่ำ
ข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
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แม้ว่ำกำรวเิครำะห์น้ีไม่ได้ค�ำนึงกำรกระจำยตัวแบบเต็มรปูแบบของกระแสเงนิสดท่ีคำดหวงัภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว แต่ได้แสดงประมำณกำรควำมอ่อนไหวของ
ข้อสมมติต่ำง ๆ

พระรำชบัญญติัคุม้ครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่5 เมษำยน 2562 โดยก�ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิม่เติมกรณนีำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส�ำหรับลูกจ้ำง
ซึ่งท�ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน
โดยพระรำชบัญญติันีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นก�ำหนดสำมสิบวนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถอืเป็นกำรแก้ไขโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยบริษัทรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อัตรำดอกเบี้ยระยะยำวปรับลดลงอย่ำงมำก ส่งผลต่ออัตรำคิดลดที่นักคณิตศำสตร์ประกันภัยตั้งสมมติฐำนไว้จำกอัตรำร้อยละ 
2.10 - 3.13 เป็น 1.25 - 1.91 (บริษัทจำกอัตรำร้อยละ 2.30 - 3.13 เป็น 1.32 - 1.80) กลุ่มบริษัทได้พิจำรณำบันทึกภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่ม
ขึ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 9.65 ล้ำนบำท (บริษัท จ�ำนวนเงิน 5.83 ล้ำนบำท) โดยรับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�ำนวนเงิน 9.24 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัท 5.63 ล้ำน
บำท) และรับรู้ในก�ำไรขำดทุนส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวอื่นจ�ำนวนเงิน 0.41 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัท 0.21 ล้ำนบำท) และส�ำหรับข้อมูลกำร
วเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจมกีำรเปล่ียนไปจำกที่ได้แสดงไว้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบรษัิทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลประโยชน์พนกังำนโดยนกัคณติศำสตร์
ประกันภัยใหม่

หน้ีสินภำยใต้สัญญำระยะยำวเป็นหน้ีสินเป็นค่ำเช่ำท่ีต้องจ่ำยช�ำระตำมสัญญำรบัท�ำกำรปลูกสร้ำงและเช่ำท่ีดนิกับอำคำรท่ีปลูกสร้ำงแล้ว ตำมวธีิเส้นตรง ต้ังแต่
วนัทีบ่รษัิทมีสทิธใินกำรใช้สินทรพัย์จนถงึ ณ วนัส้ินปี และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องในกำรพัฒนำพ้ืนทีเ่พ่ือพัฒนำโครงกำรในอนำคต โดยรบัรูห้นีสิ้นท่ีเพ่ิมขึน้
เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิกำรเช่ำ (ดูหมำยเหตุข้อ 15)

23. หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำระยะยำว
รำยกำรเปลี่ยนแปลงหนี้สินภำยใต้สัญญำระยะยำวในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดยกมำต้นปี 87,356 66,622

บวก เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี 25,567 20,734

หัก จ่ำยช�ำระในระหว่ำงปี - -

ยอดคงเหลือปลำยปี 112,923 87,356

พันบำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

เงินรับล่วงหน้ำค่ำส่วนกลำง 62,280 68,355 39,880 43,212

ประมำณกำรหนี้สินค่ำบ�ำรุงสำธำรณูปโภค 22,242 21,583 16,464 17,946

เงินประกันรับ 10,075 9,083 9,241 8,266

รวม 94,597 99,021 65,585 69,424

พันบำท 
24. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
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26. ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�ำค่ำ
หุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นนี้จะน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

27. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน 
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2562  บรษัิทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชือ่ผู้ถอื และเป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิทีม่ลัีกษณะคล้ำยทนุ ช�ำระคนืเงนิต้นเพยีงครัง้เดยีวเม่ือเลิกบรษิทั 
ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภำพ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 300 ล้ำนบำท และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปหรือตำม
เงื่อนที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิหุ้นกู้ ช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน   ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนกำรช�ำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ำยไปช�ำระในวันใดๆ 
ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ�ำกัดระยะเวลำและจ�ำนวนครั้งตำมดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว 

หำกบริษัทเลื่อนกำรช�ำระดอกเบี้ย บริษัทจะไม่สำมำรถกระท�ำกำร ดังต่อไปนี้
 (1) ประกำศหรือจ่ำยเงินปันผล
 (2) ช�ำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ำยทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่เจ้ำหนี้ตำมตรำสำรล�ำดับเดียวกัน หรือช�ำระหรือแจกจ่ำยทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดตำมหุ้นให้ 
 แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
 (3) ช�ำระหนี้ หรือไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืน (โดยมีค่ำตอบแทน) ซึ่งตรำสำรล�ำดับเดียวกัน หรือหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้

25. ทุนเรือนหุ้น

มูลค่ำหุ้น
ต่อหุ้น
(บำท)

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น) จ�ำนวนเงิน (พันหุ้น) จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น) จ�ำนวนเงิน (พันหุ้น)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกรำคม

-  หุ้นสำมัญ 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ออกหุ้นใหม่ 1 - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-  หุ้นสำมัญ 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกรำคม

-  หุ้นสำมัญ 1 980,000 980,000 980,000 980,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-  หุ้นสำมัญ 1 980,000 980,000 980,000 980,000

พันบำท 
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ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ฝ่ำฝืนข้อก�ำหนดในข้อห้ำมน้ี ให้ถือว่ำดอกเบ้ียท่ีเล่ือนช�ำระทั้งหมดท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน เป็นอันถึงก�ำหนดช�ำระทันทีในวันท่ีผู้ออกหุ้นกู้กระท�ำ
กำรฝ่ำฝืนดังกล่ำว และผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สำมำรถเลื่อนกำรช�ำระดอกเบี้ยที่เลื่อนช�ำระที่มีอยู่ในขณะนั้นออกไปได้อีก

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หุ้นกู้จ�ำนวน 300 ล้ำนบำท รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทยังไม่มีกำรเลื่อนกำรช�ำระดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน ดอกเบี้ยสะสมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2562 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับหำกมีกำรประกำศจ่ำยดอกเบี้ย มีจ�ำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทแสดงรำยกำรหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้กับงบกำรเงินส�ำหรับระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 ได้อธิบำยเกี่ยวกับกำรจัดประเภทรำยกำรของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนเป็นหนี้สินทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม สภำวิชำชีพบัญชีฯ
ได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี เรื่อง กำรปฏิบัติในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมส�ำหรับกำรจัดประเภทรำยกำรของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุน ลงวันที่ 
3 ธันวำคม 2562 ส�ำหรับใช้เป็นแนวปฎิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม บริษัทคำดว่ำจะเลือกถือปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำว โดย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
บริษัทจะเลือกจัดประเภทรำยกำรของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ทั้งนี้ 
หำก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจัดประเภทรำยกำรหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินทำงกำรเงิน จะท�ำให้หนี้สินรวมและส่วนของผู้
ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นจ�ำนวน 300 ล้ำนบำท

เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติกำรให้สัตยำบันกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

28. ส�ำรองตำมกฎหมำย
เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ำรองอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

ตำมข้อตกลงแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ บรษิทัย่อยจะต้องจดัสรรเงนิจ�ำนวนร้อยละ 5 ของก�ำไรทุกครำวท่ีมีกำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลไว้เป็นส�ำรอง
ตำมกฎหมำยจนกว่ำส�ำรองตำมกฎหมำยนี้มีจ�ำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยจะน�ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้

29. เงินปันผล 
ในกำรประชมุสำมัญประจ�ำปีของผู้ถอืหุ้นของบรษัิท เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 ผู้ถอืหุ้นมีมติอนุมัติกำรจดัสรรก�ำไรเป็นเงนิปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท เป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 39 ล้ำนบำท เงินปันผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน พฤษภำคม 2561 

30. ส่วนงำนด�ำเนินงำน
ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทที่ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน  

กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย บริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำร
วัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังน้ัน รำยได้ ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือ
เป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
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31. รำยได้อื่น

32. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร - - 40,631 72,035

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร 29,342 26,690 24,973 23,106

รำยได้ค่ำบริหำรโครงกำร 19,602 25,552 - 920

รำยได้ค่ำปรับงำนล่ำช้ำ 29,359 19,636 29,359 19,636

อื่น ๆ 36,831 28,240 25,858 20,308

รวม 115,134 100,118 120,821 136,005

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด 164,478 290,728 125,345 269,862

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 65,609 71,789 41,845 23,467

อื่น ๆ 32,561 22,233 30,774 21,977

รวม 262,648 384,750 197,964 315,306

พันบำท

พันบำท
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33. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

34. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 246,875 242,935 128,620 124,101

ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำย 45,515 65,430 42,947 61,870

ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง 56,319 43,045 47,973 36,175

ค่ำบริหำรจัดกำร - - 17,950 44,320

ค่ำรักษำควำมปลอดภัย 11,746 18,430 9,351 16,071

ค่ำสำธำรณูปโภค 17,860 20,218 14,975 17,384

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 8,182 20,145 5,132 14,255

ค่ำซ่อมแซม 6,247 9,245 4,779 6,126

อื่น ๆ 149,529 132,548 117,516 98,153

รวม 542,273 551,996 389,243 418,455

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

เงินเดือนและค่ำแรง 253,978 250,787 118,985 110,978

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 14,947 15,502 6,934 7,451

อื่น ๆ 52,048 49,428 30,682 29,569

รวม 320,973 315,717 156,601 147,998

พันบำท

พันบำท

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงำนของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุน โดยพนักงำน
จ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ 3 ถึง อัตรำร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ 3 ถึง อัตรำร้อยละ 7 ของเงินเดือนของ
พนกังำนทกุเดอืน กองทนุส�ำรองเล้ียงชพีน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเล้ียงชพีตำมข้อก�ำหนดของกระทรวงกำรคลังและจดักำรกองทุนโดยผู้จดักำรกองทุน
ที่ได้รับอนุญำต
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35. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

36. ต้นทุนทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 49,365 66,014 42,947 61,870

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด 164,478 290,728 125,345 269,862

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 320,973 315,517 156,601 147,998

พันบำท

มูลค่ำหุ้น
ต่อหุ้น
(บำท)

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น) จ�ำนวนเงิน (พันหุ้น) จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น) จ�ำนวนเงิน (พันหุ้น)

ดอกเบี้ยจ่ำย

     บริษัทย่อย 5 - - 833 5,460

     หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 579,110 521,492 529,751 488,741

     รวมดอกเบี้ยจ่ำย 579,110 521,492 530,584 494,201

ต้นทุนทำงกำรเงินอื่น 39,204 4,698 38,596 4,435

รวม 618,314 526,190 569,180 498,636

หัก จ�ำนวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ
สินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข

    - โครงกำรอสังหำริมทรัพย์    
       ระหว่ำงกำรพัฒนำ

5, 9 (277,265) (276,232) (240,246) (252,152)

    - สิทธิกำรเช่ำ (39,472) (23,059) (39,472) (23,059)

รวม (316,737) (299,291) (279,718) (275,211)

สุทธิ 301,577 226,899 289,462 223,425

พันบำท 
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37. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้   
37.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขำดทุน :

     ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน : ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิน  
     ได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

3,576 48,090 - 40,857

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :

     กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก 
     และที่กลับรำยกำร

(34,971) (12,649) (38,384) 4,686

รวม (31,395) 35,441 (38,384) 45,543

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น :

     ก�ำไรจำกกำรตีรำคำที่ดิน 14,779 - 14,779 -

     ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

     ประกันภัย (1,678) - (1,081) -

รวม 13,101 - 13,698 -

พันบำท
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37.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีส�ำหรับปี ( 312,000) 66,227 (220,520) 193,835

อัตรำภำษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ค�ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (62,400) 13,245 (44,104) 38,767

รำยกำรกระทบยอด

ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน�ำมำหักใน
กำรค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี

     - ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค�ำนวณ  
       ก�ำไรทำงภำษี

9,952 13,111 5,823 7,460

ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรือก�ำไรที่ไม่ต้องน�ำมำ
ค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี

     - รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี - (44) - (44)

     - ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (114) (711) (103) (640)

     - ผลขำดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงิน 
        ได้รอกำรตัดบัญชี

20,041 1,831 - -

     - รำยได้สุทธิที่ถูกตัดรำยกำร 1,126 8,009 - -

รวมรำยกำรกระทบยอด 31,005 22,196 5,720 6,776

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (31,395) 35,441 (38,384) 45,543

พันบำท
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37.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

38. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค�ำนวณจำกก�ำไรส�ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้น
สำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยแล้วในระหว่ำงปี โดยแสดงกำรค�ำนวณดังนี้ 

งบกำรเงินรวม

2562 2561 2562 2561

จ�ำนวนภำษี 
(พันบำท)

อัตรำภำษี 
จ�ำนวนภำษี
 (พันบำท)

อัตรำภำษี 
(%)

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปี (312,000) 66,227

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (62,400) 20.00 13,245 20.00

รำยกำรกระทบยอด 31,005 (9.94) 22,196 33.51

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (31,395) 10.06 35,441 53.51

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

จ�ำนวนภำษี
 (พันบำท)

อัตรำภำษี 
จ�ำนวนภำษี
 (พันบำท)

อัตรำภำษี 
(%)

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปี (220,520) 193,835

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (44,104) 20.00 38,767 2 0.00

รำยกำรกระทบยอด 5,720 (2.59) 6,776 3.49

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (38,384) 17.41 45,543 23.49

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561 2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษัท(ขั้นพื้นฐำน) (พันบำท)

(280,605) 30,785 (182,136) 148,292

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยแล้ว (พันหุ้น) 980,000 980,000 980,000 980,000

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน)  (บำท/หุ้น) (0.29) 0.03 (0.19) 0.15
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39. เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน   

กลุ่มบรษัิทมีควำมเสีย่งจำกกำรด�ำเนินธรุกิจตำมปกติจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และจำกกำรไม่ปฏบัิติตำมข้อก�ำหนดตำมสัญญำของคูสั่ญญำ กลุ่ม
บริษัทไม่มีกำรถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ เพื่อกำรเก็งก�ำไรหรือกำรค้ำ

กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนท่ีส�ำคญัของธุรกิจของกลุ่มบรษัิท  กลุ่มบรษิทัมรีะบบในกำรควบคมุให้มคีวำมสมดุลของระดับควำมเส่ียงให้เป็นท่ียอมรบัได้ โดย
พิจำรณำระหว่ำงต้นทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเส่ียง  ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมเส่ียงของกลุ่ม
บริษัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรบริหำรจัดกำรทุน

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท คือกำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษำนักลงทุน เจ้ำหนี้และควำมเชื่อมั่นของตลำดและก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจ
ในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรก�ำกับดูแลผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนต่อส่วน
ของเจ้ำของรวม อีกทั้งยังก�ำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถงึควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนำคตของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด  ซึง่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน เพื่อใช้ในกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมเป็นกำรเฉพำะเนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืมเป็นไปตำมอัตรำตลำด 

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อ 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อ คือควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช�ำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�ำหนด

ฝ่ำยบริหำรได้ก�ำหนดนโยบำยทำงด้ำนสินเชื่อเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำทุก
รำยที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รำยงำนไม่พบว่ำมีควำมเสี่ยงจำกสินเชื่อที่เป็นสำระส�ำคัญ ควำมเสี่ยงสูงสุดทำงด้ำนสินเชื่อแสดงไว้ในรำคำตำม
บัญชขีองสินทรพัย์ทำงกำรเงนิแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกกลุ่มบรษัิทมฐีำนลูกค้ำจ�ำนวนมำก ฝ่ำยบรหิำรไม่ได้คำดว่ำจะเกิด
ผลเสียหำยที่มีสำระส�ำคัญจำกกำรเก็บหนี้ไม่ได้

ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง 
กลุม่บรษัิทมกีำรควบคมุควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรกัษำระดบัของเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดให้เพยีงพอต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัทและเพื่อท�ำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเว้นในกรณท่ีีไม่มีตลำดทีม่สีภำพคล่อง หรอืไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบรษิทัจะใช้วธีิรำคำทุนหรอืวิธีรำยได้
ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน
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ตำรำงดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงนิรวมถงึล�ำดับช้ันมูลค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึกำรแสดงข้อมูลมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรบัหน้ีสินทำงกำร
เงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหำกมูลค่ำตำมบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม (พันบำท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เงิน
ลงทุนชั่วครำว

     - หน่วยลงทุน - 85 - 85

หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม

     - หุ้นกู้ - 6,389,390 - 6,389,390

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เงิน
ลงทุนชั่วครำว

     - หน่วยลงทุน - 85 - 85

หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม

     - หุ้นกู้ - 6,389,390 - 6,389,390

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม (พันบำท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เงิน
ลงทุนชั่วครำว

     - หน่วยลงทุน - 84 - 84

หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เงิน
ลงทุนชั่วครำว

     - หน่วยลงทุน - 84 - 84

หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม

     - หุ้นกู้ - 6,378,727 - 6,378,727
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ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ

เงินลงทุนชั่วครำว
เทคนิคกำรเปรียบเทียบรำคำ มูลค่ำยุติธรรมอ้ำงอิงมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน

หุ้นกู้
เทคนคิกำรเปรียบเทียบรำคำ มูลค่ำยุตธิรรมอ้ำงองิรำคำซือ้ขำยล่ำสุดของ
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค�ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้
จัดกำรกองทุน

ในระหว่ำงปีปัจจุบันไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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งบกำรเงินรวม (พันบำท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกรำคม
2561

กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)*

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม
2561

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 347,017 70,139 - 417,156

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,643,200 799,222 - 2,442,422

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่น 111,493 - - 111,493

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

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 40,604 (18,595) 91,461 113,470

รวม 9,118,379 233,922 100,377 9,452,678

40.  กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบกำรเงินรวม (พันบำท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกรำคม
2562

กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)*

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม
2562

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 417,156 (146,976) - 270,180

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 2,442,422 (212,071) - 2,230,351

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น - 480,000 - 480,000

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่น 111,493 - (111,493) -

หุ้นกู้ 6,368,137 (74,015) 20,573 6,314,695

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 113,470 (90,674) 150 22,946

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน - 300,000 - 300,000

รวม 9,452,678 256,264 (90,770) 9,618,172
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกรำคม
2562

กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)*

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม
2562

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 407,337 (137,157) - 270,180

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,800 16,745 - 19,545

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,633,839 (220,863) - 1,412,976

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น - 480,000 - 480,000

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 9,700 - - 9,700

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่น 111,493 - (111,493) -

หุ้นกู้ 6,368,137 (74,015) 20,573 6,314,695

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 109,761 (89,937) 150 19,974

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน - 300,000 - 300,000

รวม 8,643,067 274,773 (90,770) 8,827,070

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกรำคม
2561

กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)*

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม
2561

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 347,017 60,320 - 407,337

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

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

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 9,700 - - 9,700

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่น 111,493 - - 111,493

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

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

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

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสุทธิรวมจ�ำนวนเงินสดรับและเงินสดช�ำระคืนในงบกระแสเงินสด
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41. ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพัน ดังนี้

41.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยเงินตำมสัญญำเกี่ยวกับโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เป็นจ�ำนวน 1,047.04 ล้ำน
บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 904.35 ล้ำนบำท)

41.2 ในปี 2554 บริษัทท�ำสัญญำร่วมพัฒนำพื้นท่ีกับสมำคมแห่งหน่ึงโดยมีอำยุสัญญำไม่น้อยกว่ำ 30 ปี โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนด
ต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำดังกล่ำว 

41.3 ในเดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินในรำคำ 228.00 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 บริษัทได้ช�ำระเงินมัดจ�ำที่ดินเป็นจ�ำนวนเงิน 118.00 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 114.00 ล้ำนบำท)

41.4 ในเดือนเมษำยน 2560 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินในรำคำ 414.89 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 บรษัิทได้ช�ำระเงนิมัดจ�ำท่ีดนิเป็นจ�ำนวนเงนิ 30.00 ล้ำนบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 : 30.00 ล้ำนบำท) และมีกำรโอนกรรมสิทธิท์ีดิ่นบำงส่วนจ�ำนวน 
218.32 ล้ำนบำท ในเดือนมกรำคมและเมษำยน 2561

41.5 ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินในรำคำ 122.40 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 บริษัทได้ช�ำระเงินมัดจ�ำที่ดินเป็นจ�ำนวนเงิน 62.00 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 53.00 ล้ำนบำท) 

41.6 ในเดือนสิงหำคม 2561 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินในรำคำ 295.11 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 บริษัทได้ช�ำระเงินมัดจ�ำที่ดินเป็นจ�ำนวนเงิน 65.20 ล้ำนบำท และมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินบำงส่วนจ�ำนวน 115.13 ล้ำนบำท ในเดือน พฤษภำคม 2562 
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : 63.90 ล้ำนบำท)

41.7 ในเดอืนธนัวำคม 2561 บรษิทัได้เข้ำท�ำสัญญำจะซือ้จะขำยท่ีดินในรำคำ 175.82 ล้ำนบำท เพ่ือพัฒนำโครงกำรอสังหำรมิทรัพย์ และมกีำรโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินทั้งหมดในเดือน พฤษภำคม 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 20.00 ล้ำนบำท)

41.8 ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทได้เขำ้ท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยท่ีดินในรำคำ 10.00 ลำ้นบำท เพ่ือพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
2562 บริษัทได้ช�ำระเงินมัดจ�ำที่ดินเป็นจ�ำนวนเงิน 2.00 ล้ำนบำท

41.9 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561

จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำย
ใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ภำยใน
หนึ่งปี

45,659 45,083 43,271 42,695

หลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี 109,897 125,927 109,897 123,539

หลังจำกห้ำปี 711,630 737,198 711,630 737,198

รวม 867,186 908,208 864,798 903,432

พันบำท

บริษัทมีสัญญำเช่ำที่ดิน เช่ำพื้นที่ในอำคำรและเช่ำคอมพิวเตอร์ โดยมีระยะเวลำ 2 - 33 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2595

41.10  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษัิทและบรษิทัมีหนังสือค�ำ้ประกันโดยธนำคำรเป็นจ�ำนวนเงนิรวม 837.05 ล้ำนบำท และ 496.22 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวนเงิน 1,014.98 ล้ำนบำท และ 757.76 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)
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42. หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกบริษัทอื่นและบุคคลธรรมดำฟ้องร้องรวมห้ำคดี จำกกำรผิดสัญญำ กำรเรียกร้องค่ำเสีย
หำยและอื่นๆ โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องและอำจเรียกได้เป็นจ�ำนวนเงิน 185.37 ล้ำนบำท ขณะนี้คดีควำมอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล โดยมีสี่คดีที่ศำล
ชั้นต้นได้พิพำกษำให้บริษัทช�ำระเงินเป็นจ�ำนวนเงินรวม 17.91 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำ

อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้รหิำรของบรษิทั คำดว่ำจะไม่เกิดผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส�ำคญั ดังน้ัน บรษัิทจงึไม่ได้บันทึกประมำณกำรหน้ีสินส�ำหรับผลเสียหำยทีอ่ำจจะเกิด
ขึ้นจำกคดีดังกล่ำวไว้ในงบกำรเงิน

43. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมือ่วนัท่ี 12 ธันวำคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ท่ี 8/2562 มีมติอนุมัติกำรจดัตัง้บรษัิทย่อยใหม่ จ�ำนวน 3 บรษัิท ซึง่ได้จดทะเบียนกับกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563 

44. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
รำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินปี 2561 ได้มีกำรจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
ก�ำไรส�ำหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

45. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
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ผู้สอบบัญชี

ปี           ชื่อผู้สอบบัญชี            เลขที่ บริษัท

2560 นำงสำววันนิสำ  งำมบัวทอง 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

2561 นำงสำววันนิสำ  งำมบัวทอง 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

2562 นำงสำววันนิสำ  งำมบัวทอง 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

กำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท และได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561

กำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท และได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562

กำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท และได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563

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

มาตรา ๑๒๐ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก�าหนด จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ น้ันตาม
นโยบายของคณะกรรมการบรษัิทน้ันก�าหนดให้บรษัิทมีการเปรยีบเทียบค่าสอบบัญชอีย่างน้อย 3 รายทุกปีเพือ่เปรยีบเทียบค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ีนอกจากน้ันแล้วยงัท�าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์จำกฝ่ำยจัดกำร
งบกำรเงิน

1.รำยงำนกำรตรวจสอบ



* จัดประเภทรายการใหม่ เช่น ลูกหนี้เงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น  เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา เงินมัดจ�าค่าสินค้า ฯลฯ ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : ล้ำนบำท)
31-ธ.ค.

2562
ร้อยละ

31-ธ.ค.
2561

ร้อยละ
31-ธ.ค.

2560
ร้อยละ

รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 65.9 0.4 85.9 0.6 291.7 2.1

เงินลงทุนชั่วครำว 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 266.0 1.8 235.6 1.6 94.3 0.7

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 11,834.4 77.5 11,491.6 80.3 10,716.9 79.3

เงินมัดจ�ำค่ำที่ดิน 277.2 1.8 280.9 2.0 291.6 2.2

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 33.0 0.2 6.0 0.1 90.2 0.7

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,476.6 81.7 12,100.1 84.6 11,484.8 85.0

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 300.0 2.0 194.8 1.4 229.0 1.7

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 419.9 2.6 451.7 3.2 454.2 3.4

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 411.9 2.7 341.8 2.4 274.2 2.0

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 119.2 0.8 127.8 0.9 136.3 1.0

สิทธิกำรเช่ำ 1,375.5 9.0 902.5 6.3 757.3 5.6

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14.0 0.1 18.7 0.1 21.1 0.2

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 71.8 0.5 49.9 0.4 37.3 0.3

เงินประกันกำรเช่ำ 60.0 0.4 60.0 0.4 60.0 0.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 30.4 0.2 50.0 0.3 55.6 0.4

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,802.7 18.3 2,197.2 15.4 2,025.0 15.0

รวมสินทรัพย์ 15,279.3 100.0 14,297.3 100.0 13,509.8 100.0

2.ตำรำงสรุปงบกำรเงินรวม 
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
31-ธ.ค.

2562
ร้อยละ

31-ธ.ค.
2561

ร้อยละ
31-ธ.ค.

2560
ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

270.2 1.8 417.2 2.9 347.0 2.6

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 931.3 6.1 401.2 2.8 318.3 2.4

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

1,058.6 6.9 1,564.2 10.9 611.4 4.5

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่น
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

- - 111.5 0.8 111.5 0.8

หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 3,185.7 20.8 2,031.2 14.2 1,031.2 7.6

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

10.0 0.1 90.3 0.6 17.0 0.1

เงินประกันกำรก่อสร้ำง 172.1 1.1 165.9 1.2 177.9 1.3

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 1,032.5 6.8 627.2 4.4 229.6 1.7

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - - 3.1 0.0 13.5 0.1

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 109.9 0.7 71.0 0.6 62.0 0.5

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,770.3 44.3 5,482.8 38.4 2,919.4 21.6

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,171.8 7.7 878.2 6.1 1,031.8 7.6

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น 480.0 3.1 - - - -

หุ้นกู้ 3,129.0 20.5 4,336.9 30.3 5,944.9 44.0

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 12.9 0.1 23.2 0.2 23.6 0.2

เงินประกันสำธำรณูปโภค 0.7 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0

หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 103.9 0.7 56.8 0.4 50.5 0.4

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำระยะยำว 112.9 0.7 87.3 0.6 66.6 0.5

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 94.6 0.6 99.0 0.7 130.0 1.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,105.8 33.4 5,482.4 38.3 7,249.9 53.7

รวมหนี้สิน 11,876.1 77.7 10,965.2 76.7 10,169.3 75.3

ทุนเรือนหุ้น

     ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 980.00 6.4 980.00 6.9 980.00 7.2

     ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 669.2 4.4 669.2 4.7 669.2 5.0

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน 300.0 2.0 - - - -

ก�ำไรสะสม

     จัดสรรแล้วส�ำรองตำมกฎหมำย 88.3 0.6 88.3 0.6 80.9 0.6

     ยังไม่ได้จัดสรร 1,306.6 8.5 1,594.6 11.1 1,610.4 11.9

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 59.1 0.4 - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,403.2 23.3 3,332.1 23.3 3,340.5 24.7

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,279.3 100.0 14,297.3 100.0 13,509.8 100.0
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
31-ธ.ค.

2562
ร้อยละ

31-ธ.ค.
2561

ร้อยละ
31-ธ.ค.

2560
ร้อยละ

รำยกำรในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์* 2,868.5 96.0 3,929.4 97.5 4,958.1 98.0

กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำม - - - - 11.5 0.2

รำยได้อื่น 120.1 4.0 102.8 2.5 87.5 1.8

รวมรายได้ 2,988.6 100.0 4,032.2 100.0 5,057.1 100.0

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์* 2,049.0 68.6 2,649.9 65.7 3,438.9 68.0

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย* 375.9 12.6 534.9 13.3 605.5 12.0

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 542.3 18.1 552.0 13.7 577.7 11.4

     ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรม
     ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

31.8 1.0 2.3 0.1 32.5 0.7

     ต้นทุนทำงกำรเงิน 301.6 10.1 226.9 5.6 259.9 5.1

รวมค่าใช้จ่าย 3,300.6 110.4 3,966.0 98.4 4,914.5 97.2

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้จำกกำรด�ำเนิน
งำนต่อเนื่อง

(312.0) (10.4) 66.2 1.6 142.6 2.8

ภำษีเงินได้ 31.4 1.0 (35.4) (0.8) (44.9) (0.9)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (280.6) (9.4) 30.8 0.8 97.7 1.9

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี – สุทธิจำก
ภำษี

52.4 1.8 - - (22.7) (0.5)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (228.2) (7.6) 30.8 0.8 75.0 1.4

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

     ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.29) 0.03 0.10

* จัดประเภทรายการใหม่ จากค่าใช้จ่ายในการขาย ไปเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 (TFRS 15) 
คือ รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
31-ธ.ค.

2562
ร้อยละ

31-ธ.ค.
2561

ร้อยละ
31-ธ.ค.

2560
ร้อยละ

รำยกำรในงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับงวด (280.6) (33.3) 30.8 11.3 97.7 9.0

รำยกำรปรับปรุง

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 49.4 5.9 66.0 24.2 68.4 6.3

ค่ำตัดจ่ำยส่วนเกินมูลค่ำหุ้นกู้ 20.6 2.4 8.9 3.3 8.3 0.8

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 29.1 3.5 (0.1) (0.1) 2.3 0.2

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำร

อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ (0.4) (0.1) (12.5) (4.6) (6.2) (0.6)

กลับรำยกำรประมำณหนี้สินคดีฟ้องร้อง - - - - (11.5) (1.1)

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรจ�ำหน่ำยเครื่องใช้ส�ำนักงำน (5.4) (0.6) (0.8) (0.3) 7.3 0.7

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.7 0.1 - - 1.2 0.1

ขำดทุนจำกกำรตัดจ่ำยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - 5.0 1.8 4.3 0.4

ก�ำไรจำกกำรตัดจ่ำยเงินประกันกำรก่อสร้ำง (13.1) (1.6) (8.2) (3.0) (4.5) (0.4)

ประมำณกำรหนี้สินค่ำบ�ำรุงสำธำรณูปโภคและค่ำ    
ซ่อมแซมโครงกำร

8.3 1.0 6.8 2.5 22.6 2.1

ประมำณกำรผลขำดทุนจำกกำรก่อสร้ำงบ้ำน 1.8 0.2 - - - -

ขำดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำ

ยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 31.8 3.8 2.3 0.9 32.5 3.0

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 38.8 4.6 6.2 2.3 2.1 0.2

ภำษีเงินได้ (31.4) (3.7) 35.4 13.0 44.9 4.1

ดอกเบี้ยรับ (4.9) (0.6) (2.7) (1.0) (5.2) (0.5)

ต้นทุนทำงกำรเงิน 301.6 35.8 226.9 83.2 259.9 24.0

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

146.3 17.4 364.0 133.5 524.1 48.3

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (59.4) (7.1) (55.9) (20.5) (57.3) (5.3)

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ (79.6) (9.4) (438.2) (160.7) 533.9 49.2

เงินมัดจ�ำที่ค่ำที่ดิน 3.7 0.4 10.7 3.9 (17.2) (1.6)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1.6) (0.2) (3.5) (1.3) (29.1) (2.7)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19.6 2.3 5.5 2.0 0.4 0.0

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 471.3 55.9 90.9 33.3 80.2 7.4

เงินประกันกำรก่อสร้ำง 19.3 2.3 (3.8) (1.4) (27.1) (2.5)

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 329.3 39.0 397.6 145.9 139.8 12.9

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 33.3 4.0 4.8 1.8 2.8 0.3

เงินประกันสำธำรณูปโภค (0.4) (0.0) (1.4) (0.5) (4.0) (0.3)

หนี้สินอื่น (9.7) (1.2) (33.6) (12.3) 21.5 2.0
จ่ำยภำษีเงินได้ (28.6) (3.4) (64.5) (23.7) (83.7) (7.7)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด�าเนินงาน

843.5 100.0 272.6 100.0 1,084.3 100.0
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
31-ธ.ค.

2562
ร้อยละ

31-ธ.ค.
2561

ร้อยละ
31-ธ.ค.

2560
ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (105.2) 20.5 34.2 (28.6) (1.7) 1.1

ซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - - - - (0.2) 0.1

ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (12.5) 2.4 (29.7) 24.9 (26.3) 16.7

จ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6.7 (1.3) 0.8 (0.7) 3.7 (2.4)

ดอกเบี้ยรับ 4.9 (1.0) 2.7 (2.3) 5.2 (3.3)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.4) 0.1 (2.8) 2.3 (2.1) 1.3

สิทธิกำรเช่ำ (407.9) 79.3 (124.5) 104.4 (136.4) 86.5

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (514.4) 100.0 (119.3) 100.0 (157.8) 100.0

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน (605.3) 173.4 (553.9) 154.2 (594.7) 62.2

จ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท - - (39.2) 10.9 (49.0) 5.1

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(147.0) 42.1 70.1 (19.5) (1,198.8) 125.4

หุ้นกู้เพิ่มขึ้น 2,000.0 (572.9) 416.6 (116.0) 2,996.8 (313.4)

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,291.4 (370.0) 3,040.7 (846.6) 2,723.0 (284.7)

ช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (1,503.5) 430.7 (2,241.5) 624.1 (1,785.5) 186.7

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น 480.0 (137.5) - - - -

ช�ำระคืนหุ้นกู้ (2,031.2) 581.9 (1,031.2) 287.1 (3,000.0) 313.7

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ (42.8) 12.2 (2.2) 0.6 (18.5) 1.9

ช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (90.7) 26.0 (18.5) 5.2 (29.6) 3.1

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ำยทุน

300.0 (85.9) - - - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (349.1) 100.0 (359.1) 100.0 (956.3) 100.0

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (20.0) (205.8) (29.8)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 85.9 291.7 321.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 65.9 85.9 291.7
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
ม.ค. - ธ.ค.

2562
ม.ค. - ธ.ค.

2561
ม.ค. - ธ.ค.

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.84 2.21 4.75

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.09 0.06 0.23

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.25 0.06 0.22

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 17.80 52.24 74.25

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 20.51 6.99 4.92

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 0.18 0.22 0.29

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 2,077.57 1,693.59 1,264.17

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 3.08 6.84 11.17

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย วัน 118.63 53.05 32.67

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น % 28.57 32.56 30.64

อัตรำก�ำไรสุทธิ % (9.39) 0.76 1.93

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (8.33) 0.92 2.94

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % (0.07) 2.11 2.98

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 4.32 5.00 14.49

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 0.20 0.29 0.37

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 3.49 3.29 3.04

อัตรำส่วนหนี้สินธนำคำรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.74 0.89 0.61

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** เท่ำ 2.73/2.62 2.77/2.69 2.68/2.53

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย เท่ำ 0.13 1.58 1.81

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย ( Cash Basis) เท่ำ 1.44 0.61 1.96

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % N/A 40.13 18.61

**อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) 2.73 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 

**อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอส่วนของผู้ถอืหุ้น (Net Debt to Equity Ratio)  2.62 เท่า ค�านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธขิอง “หุ้นกู้ของ บรษัิท อารยีา พรอพเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”, “หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบก�าหนด”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”, “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” , “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561(“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ หุ้นกู้ชนิดทยอยช�าระคืน
เงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”), “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
3/2560 ชุดที่ 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563(“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) และ หุ้นกู้ชนิดทยอยช�าระคืนเงินต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 4 ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี 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“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด”, หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2564 ทีผู้่ออกหุ้นกูส้ามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด”ข้อ 7.2 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏบิติั 7.2.12 เงือ่นไขทางการเงนิ ระบุให้หนีสิ้นสุทธิท่ีน�ามาค�านวณต้องหักด้วยเงนิสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
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3.ข้อมูลทั่วไป 
บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมำในปี 2546 บริษัทได้แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนและได้น�ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในปี 2547 นอกจำกนี้
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจที่แตกต่ำงกันในปีต่ำงๆดังนี้
 •  ในปี 2547 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด) โดยมีสัดส่วนในกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อด�ำเนินธุรกิจบริกำรหลังกำรขำย 
  ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 
 • ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด) โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพื่อด�ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงส�ำหรับ  
  โครงกำรอำรียำและลูกค้ำภำยนอก 
 • ในปี 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด) จำกผู้ถือหุ้นเดิม ท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.99 
 • ในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีสัดส่วนในกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย
  -  บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำรนิติบุคคลอำคำรชุด 
  -  บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
 • ในปี 2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำ 
  อสังหำริมทรัพย์ 
 • ในปี 2553 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำ 
  อสังหำริมทรัพย์ 
 • ในปี 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในกำรถือหุ้นร้อยละ 99.97 คือ บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน สโตร์ จ�ำกัด เพื่อ  
  ด�ำเนินกำรด้ำนธุรกิจค้ำปลีก
 • ในปี 2560 บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน สโตร์ จ�ำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด โดยได้จดทะเบียนที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
  และกระทรวงพำณิชย์แล้ว และเปลี่ยนลักษณะธุรกิจเป็นร้ำนอำหำร จำกเดิมที่ประกอบธุรกิจค้ำปลีก
 • ในไตรมำส 2 ปี 2561 บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด ได้เพิ่มทุนบริษัทโดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 90,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท  
  รวมจ�ำนวนเงิน 9 ล้ำนบำท ท�ำให้ทุนหุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 1 ล้ำนบำท เป็น 10 ล้ำนบำท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว 
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561
 • ปี 2562 จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จ�ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด เพื่อรองรับโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำ ทุนจด 
  ทะเบียน 1,000,000 บำท และ บริษัท สุนทรียำ เลเชอร์ จ�ำกัด  เพื่อรองรับธุรกิจโรงแรม และบริกำรอื่นๆ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท

บรษัิทเริม่ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ประเภทจัดสรรท่ีดินเพือ่ขำยและรบัจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำนซึง่เป็นโครงกำรบ้ำนเด่ียวทัง้หมด ต่อมำในปี 2548 
บรษิทัเริม่ขำยบ้ำนสร้ำงก่อนขำย ทัง้บ้ำนเดีย่วและทำวน์เฮ้ำส์ 3 และ 4 ชัน้ และในปี 2549-2554 บริษทัได้เพิม่สนิคำ้หลกั อีก 2 ประเภท คอื คอนโดมเินยีมตกแต่ง
พร้อมอยู่ และทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น ตกแต่งพร้อมอยู่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในตลำด นอกจำกนี้ในปี 2555 บริษัทได้ออกแบบทำวน์เฮ้ำส์ 2 และ 3 
ชั้นใหม่ โดทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดอะ วิลเลจ และทำวน์เฮ้ำส์ 3 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดลี่ ซึ่งทำวน์เฮำส์ทั้ง 2 แบบได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี และ
ส�ำหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้น�ำมำใช้ในกำรท�ำบ้ำนเดี่ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบบ้ำนเดี่ยว 2 ชั้นแบบใหม่ ชื่อ อำรียำ โคโม่ และในปี 2558 
บริษัทได้ออกแบบทำวน์เฮ้ำส์ 3 ชั้น แบบใหม่ชื่อ บริกก์

ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์ แถวสุขุมวิท 77 ชื่อว่ำ พิคคำเดลี่ แบงค็อก และในปี 2558 ได้เปิดอีกแห่ง ชื่อ ไลฟ์สไตล์คลับ (Life Style 
Club) อยู่ย่ำนเกษตร-นวมินทร์

4.สรุปภำพรวมและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มี
หรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท โดยจะออกและเสนอขำยเพียงชุดเดียวหรือ
หลำยชุดในครำวเดียวกัน หรือหลำยครั้งก็ได้

ในวันที่10 กันยำยน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2557 มีมติอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อำรียำ คอนวีเนียน สโตร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยมีวัตถูประสงค์เพื่อท�ำธุรกิจ ค้ำปลีก

ในวันที่ 26  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ 
มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท โดยจะออกและเสนอขำยเพียงชุดเดียวหรือ
หลำยชุดในครำวเดียวกัน หรือหลำยครั้งก็ได้

ในวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวน 220,000,000 บำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียน 980,000,000 ล้ำนบำท เป็น 1,200,000,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

215

ANNUAL REPORT 2019



ในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือ
ไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท โดยจะออกและเสนอขำยเพียงชุดเดียวหรือหลำย
ชุดในครำวเดียวกัน หรือหลำยครั้งก็ได้

ในวันที่ 5 ตุลำคม 2559 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท  (จ�ำนวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้บริษัทสำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด  

ในวันที่ 20 ตุลำคม 2559 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 646.8 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ในวันที่ 20 ธันวำคม 2559 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี
หลักประกัน.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท โดยจะออกและเสนอขำยเพียงชุดเดียวหรือหลำยชุด
ในครำวเดียวกัน หรือหลำยครั้งก็ได้

ในวันที่ 31 มกรำคม 2560 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 654.5 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ในวันที่ 5 เมษำยน 2560 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 1,500 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้มีประกันชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ในวันที่ 31 ตุลำคม 2560 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 842.3 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น 
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 4 ชุด ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561  ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2562  ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และชุดที่ 4 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ในไตรมำส 2 ปี 2561 บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด ได้เพิ่มทุนบริษัทโดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 90,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท รวมจ�ำนวน
เงิน 9 ล้ำนบำท ท�ำให้ทุนหุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 1 ล้ำนบำท เป็น 10 ล้ำนบำท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 
2561

ในวันที่ 18 ตุลำคม 2561  บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน  250 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ในวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 166.6 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 166,600 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ในวันที่ 19 มีนำคม 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี
หลักประกัน.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท โดยจะออกและเสนอขำยเพียงชุดเดียวหรือหลำยชุด
ในครำวเดียวกัน หรือหลำยครั้งก็ได้

ในวันที่ 1 เมษำยน 2562 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 2,000 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 2,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ในวันที่ 18 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 300 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 300,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ด้อย
สิทธิทีมี่ลกัษณะคล้ำยทนุไถ่ถอนเมือ่เลิกบรษัิท  ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มสิีทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนด และมีสิทธเิล่ือนช�ำระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษัิทมีโครงกำรท่ีเปิดด�ำเนินกำรจ�ำนวน 57 โครงกำร และมีอกี 2 โครงกำรท่ีเป็นคอมมูนิต้ีมอลล์ รวมท้ังส้ิน 59 โครงกำร ดังน้ี

ล�ำดับ โครงกำร ที่ตั้ง ประเภทสินค้ำ

1 อำรียำ สวนำ 3 เกษตร - นวมินทร์ บ้ำนเดี่ยว

2 อำรียำ เมทโทร เกษตร เกษตร - นวมินทร์ บ้ำนเดี่ยว

3 อำรียำ โคโม่ บำงนำ บำงนำ บ้ำนเดี่ยว

4 เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ-ติวำนนท์ แจ้งวัฒนะ - ติวำนนท์ บ้ำนเดี่ยว/บ้ำนแฝด

5 เดอะวิลเลจ คอทเทจ กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้ำนเดี่ยว

6 อำรียำ โคโม่ วงแหวน - รำมอินทรำ หทัยรำษฎร์ บ้ำนเดี่ยว

7 อำรียำ โคโม่ ลำดกระบัง - สุวรรณภูมิ ลำดกระบัง - สุวรรณภูมิ บ้ำนเดี่ยว

8 อำรียำ โคโม่ วงแหวน - รำชพฤกษ์ บำงบัวทอง บ้ำนเดี่ยว

9 ดิ เอวำ เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 77 บ้ำนเดี่ยว

10 อำรียำ บุษบำ ลำดพร้ำว-เสรีไทย เสรีไทย บ้ำนเดี่ยว

11 อำรียำ โคโม่ พรีโม่ บำงนำ-วงแหวนฯ บำงนำ บ้ำนเดี่ยว

12 อำรียำ แอทโฮม เกษตร - นวมินทร์ ทำวน์เฮ้ำส์

13 เดอะ คัลเลอร์ แจ้งวัฒนะ-ติวำนนท์ แจ้งวัฒนะ - ติวำนนท์ ทำวน์เฮ้ำส์

14 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บำงนำ บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

15 เดอะ คัลเลอร์ส บำงนำ ก.ม.10 บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

16 เดอะ วิลเลจ บำงนำ บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

17 เดอะวิลเลจ กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์ ไทรน้อย ทำวน์เฮ้ำส์

18 เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ ไทรน้อย ทำวน์เฮ้ำส์

19 เดอะคัลเลอร์ส กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์ ไทรน้อย ทำวน์เฮ้ำส์

20 เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บำงนำ - วงแหวนฯ บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

21 เดอะคัลเลอร์ส บำงนำ - วงแหวนฯ บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

22 เดอะวิลเลจ บำงนำ - วงแหวนฯ บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

23 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน - รำชพฤกษ์ บำงบัวทอง ทำวน์เฮ้ำส์

24 เดอะ คัลเลอร์ส  วงแหวน -  รำชพฤกษ์ บำงบัวทอง ทำวน์เฮ้ำส์

25 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทำวน์เฮ้ำส์

26 เดอะวิลเลจ บำงนำ – วงแหวนฯ 2 บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

27 เดอะคัลเลอร์ส รังสิต - คลอง 4 รังสิต ทำวน์เฮ้ำส์

28 เดอะวิลเลจ กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทำวน์เฮ้ำส์

29 เดอะเพลส กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทำวน์เฮ้ำส์

30 เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์ 3 ไทรน้อย ทำวน์เฮ้ำส์
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ล�ำดับ โครงกำร ที่ตั้ง ประเภทสินค้ำ

31 เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน-รำมอินทรำ 2 หทัยรำษฎร์ ทำวน์เฮ้ำส์

32 เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทำวน์เฮ้ำส์

33 เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทำวน์เฮ้ำส์

34 เดอะคัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวนฯ 2 บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

35 เดอะวิลเลจ หทัยรำษฎร์-วงแหวน วงแหวน รำมอินทรำ ทำวน์เฮ้ำส์

36 เดอะวิลเลจ บำงนำ – วงแหวนฯ 2 บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

37 เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน – รำชพฤกษ์ 2 บำงบัวทอง ทำวน์เฮ้ำส์

38 เดอะ คัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวนฯ 3 บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

39 อำรียำ บริกก์ บำงนำ – วงแหวนฯ บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

40 อำรียำ บริกก์ รังสิต –  คลอง4 รังสิต ทำวน์เฮ้ำส์

41 อำรียำ บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ รังสิต ทำวน์เฮ้ำส์

42 อำรียำ บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 2 รังสิต ทำวน์เฮ้ำส์

43 อำรียำ แมนดำรีน่ำ เอกมัย – รำมอินทรำ เกษตร - นวมินทร์ ทำวน์เฮ้ำส์

44 เดอะ พำร์ที เกษตร-นวมินทร์ ลำดปลำเค้ำ ทำวน์เฮ้ำส์

45 เดอะ คัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวนฯ 4 บำงนำ ทำวน์เฮ้ำส์

46 เดอะคัลเลอร์ส รำมอินทรำ-หทัยรำษฎร์ หทัยรำษฎร์ ทำวน์เฮ้ำส์

47 เอ สเปซ อโศก – รัชดำ อโศก - รัชดำ คอนโดมิเนียม

48 เอ สเปซ เกษตร เกษตร - นวมินทร์ คอนโดมิเนียม

49 เอ สเปซ สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

50 เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม

51 เอ สเปซ เพลย์ รัชดำ - สุทธิสำร รัชดำ - สุทธิสำร คอนโดมิเนียม

52 เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก - รัชดำ อโศก - รัชดำ คอนโดมิเนียม

53 เอ สเปซ มี บำงนำ บำงนำ คอนโดมิเนียม

54 เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ รัตนำธิเบศร์ คอนโดมิเนียม

55 เฉลิมนิจ อำร์ต เดอ เมซอง สุขุมวิท คอนโดมิเนียม

56 เอ สเปซ เมกำ บำงนำ คอนโดมิเนียม

57 เอ สเปซ เมกำ 2 บำงนำ คอนโดมิเนียม

58 Pickadaily Bangkok สุขุมวิท 77 คอมมิวนิตี้ มอลล์

59 Life Style Club เกษตร - นวมินทร์ คอมมิวนิตี้ มอลล์
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5.ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 
รำยได้ของบริษัทประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยที่ดินและบ้ำนซึ่งรับรู้เมื่อได้รับช�ำระครบถ้วนตำมสัญญำจะซื้อจะขำยและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว
และรำยได้จำกกำรรับจ้ำงสร้ำงบ้ำน ซึ่งรับรู้รำยได้ตำมสัดส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ โดยรำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมำจำกกำรขำยที่ดินและบ้ำน  

ตำรำงยอดขำยและรับรู้รำยได้ส�ำหรับปี 2562 - 2560 ของบริษัท โดยแยกตำมประเภทของอสังหำริมทรัพย์

ประเภท

ขำย

2562 2561 2560

หน่วย ล้ำนบำท หน่วย ล้ำนบำท หน่วย ล้ำนบำท

คอนโด 407 1,315 1,559 3,966 1,881 4,246

บ้ำนเดี่ยว 74 503 148 751 159 845

ทำว์นเฮ้ำส์/บ้ำนแฝด 774 2,494 1,774 4,874 2,255 6,035

ที่ดิน 2 29 1 20 1 2

รับจ้ำงสร้ำงบ้ำน 1 5 - - - -

ยอดรวม 1,258 4,346 3,482 9,611 4,296 11,128

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำกปีก่อน (64% (55%) (19%) (14%) 131% 128%

ประเภท

โอน

2562 2561 2560

หน่วย ล้ำนบำท หน่วย ล้ำนบำท หน่วย ล้ำนบำท

คอนโด 144 384 315 980 637 1,569

บ้ำนเดี่ยว 53 348 76 423 155 783

ทำว์นเฮ้ำส์/บ้ำนแฝด 714 2,103 925 2,506 1,034 2,604

ที่ดิน 2 29 1 20 1 2

รับจ้ำงสร้ำงบ้ำน 1 5 - - - -

ยอดรวม 914 2,869 1,317 3,929 1,827 4,958

% เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำกปีก่อน (31%) (27%) (28%) (21%) 1% 7%
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คอนโดมิเนียม
ส�ำหรับปี 2562 ยอดขำยคอนโดมิเนียมเท่ำกับ 1,315 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน 2,651 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2562 ไม่มีกำรเปิดโครงใหม่ใน
ระหว่ำงปี โดยโครงกำรที่สร้ำงยอดขำยในปีนี้ยังคงเป็นโครงกำรที่เปิดขำยต่อเนื่องมำจำกปีก่อนๆ 

ยอดขำยหลักในปี 2562 มำจำกโครงกำร เอ สเปซ เมกำ 2  และ โครงกำรเฉลิมนิจ อำร์ต เดอ เม ซอง ที่มียอดขำยในปีนี้เป็นจ�ำนวน 608 ล้ำนบำท และ 280 ล้ำน
บำท ตำมล�ำดับ ในขณะที่โครงกำรอื่นๆ ก็ยังคงได้รับควำมนิยม และยังคงสร้ำงยอดขำยได้อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรเอ สเปซ มี สุขุมวิท 77  ที่มียอดขำย 174 
ล้ำนบำท โครงกำรเอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ ที่มียอดขำยอยู่ที่ 139 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นเป็นโครงกำรอื่นๆ ที่ยังสร้ำงยอดขำยได้ โครงกำร เอ สเปซ เมกำ, 
เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์, เอ สเปซ มี บำงนำ และ เอ สเปซ สุขุมวิท 77 ยอดขำยรวมกันในงวดนี้ 114 ล้ำนบำท

ในส่วนของยอดโอนของคอนโดมิเนียมส�ำหรับปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 นั้น บริษัทรับรู้รำยได้จำกคอนโดมิเนียมลดลงจำกปีที่แล้วจ�ำนวน 596 ล้ำน
บำท มำมีรำยได้อยู่ที่ 384 ล้ำนบำท จำก 980 ล้ำนบำทในปีก่อน โดยรำยได้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงกำรเดิมที่ต่อเนื่องมำจำกปีก่อนๆ 3 โครงกำรหลัก ได้แก่ เอ 
สเปซ มี สุขุมวิท 77, เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ  และ เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ ที่มียอดรับรู้รำยได้ในปี 2562 ที่ 170 ล้ำนบำท, 149  ล้ำนบำท และ 44 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ นอกจำกนั้นเป็นรำยได้จำกคอนโดมิเนียมโครงกำรอื่นๆ จ�ำนวน 21 ล้ำนบำท 

ส�ำหรับปี 2561 ยอดขำยคอนโดมเินียมเท่ำกับ  3,966  ล้ำนบำทโดยลดลงจำกปี 2560 จ�ำนวน 280 ล้ำนบำท เนือ่งจำกในปี 2561 มโีครงกำรเปิดใหม่ในระหวำ่ง
ปีเพียง 1 โครงกำร คือ โครงกำรเอ สเปซ เมกำ 2 ในขณะเดียวกันโครงกำรที่ต่อเนื่องมำจำกปีที่แล้วก็ยังคงสร้ำงยอดขำยได้อยู่

ยอดขำยหลักมำจำกโครงกำร เอ สเปซ เมกำ 2  และ เอ สเปซ เมกำ ที่มียอดขำยในปีนี้จ�ำนวน 2,409 ล้ำนบำท โดยโครงกำร เอ สเปซ เมกำ 2 เป็นโครงกำรใหม่
ที่เปิดตัวในปี 2561 และ โครงกำร เอ สเปซ เมกำ เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องมำจำกปลำยปีก่อน  ในขณะที่โครงกำรเอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ ที่ได้รับ
ควำมนิยมอย่ำงมำกในปีที่แล้ว มียอดขำยลดลงจำกปีที่แล้ว โดยปีนี้มียอดขำยอยู่ที่ 600 ล้ำนบำท  นอกจำกนั้นโครงกำรอื่นๆ ของบริษัทยังสำมำรถสร้ำงยอด
ขำยได้ โดยเฉพำะโครงกำรเฉลิมนิจ อำร์ต เดอ เม ซอง,  เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์, เอ สเปซ มี บำงนำ และ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 ที่มียอดขำยรวมกันในงวดนี้  
954 ล้ำนบำท

ส่วนยอดโอนของคอนโดมิเนียมส�ำหรับปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 นั้น บริษัทรับรู้รำยได้จำกคอนโดมีเนียมลดลงจำกปีที่แล้วจ�ำนวน 589 ล้ำนบำท 
โดยรำยได้ส่วนใหญ่ยังคงมำจำกโครงกำรเดิมที่ต่อเนื่องมำจำกปีที่แล้วจ�ำนวน 3 โครงกำรหลัก ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ, เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 และ 
เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ ที่มียอดรับรู้รำยได้ในปี 2561 ที่ 568 ล้ำนบำท, 277  ล้ำนบำท และ 102 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ นอกจำกนั้นเป็นรำยได้จำกคอนโดมิเนียม
โครงกำรอื่นๆ จ�ำนวน 33 ล้ำนบำท 

ส�ำหรับปี 2560 ยอดขำยคอนโดมิเนียมเท่ำกับ 4,246 ล้ำนบำทโดยเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 3,216 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลมำจำกรำยได้โครงกำรที่เปิด
ใหม่ในระหว่ำงปี และกำรขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกค้ำในต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกันโครงกำรที่ต่อเนื่องมำจำกปีที่แล้วก็ยังคงสร้ำงยอดขำยได้อยู่

ยอดขำยหลักมำจำกโครงกำร เอ สเปซ เมกำ และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ ที่มียอดขำยในปีนี้จ�ำนวน 2,808 ล้ำนบำท โดยโครงกำร เอ สเปซ เมกำ เป็น
โครงกำรใหม่ที่เปิดตัวในปี 2560 ส่วนโครงกำร เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องมำจำกปีก่อน ในระหว่ำงปียังมีโครงกำรที่เปิดตัว
ใหม่อีก 1 โครงกำรคือ เฉลิมนิจ อำร์ต เดอ เม ซอง ซึ่งสร้ำงยอดขำย 312 ล้ำนบำทในปีนี้ นอกจำกนั้นโครงกำรอื่นๆของบริษัทก็ยังสำมำรถสร้ำงยอดขำยเพิ่ม
ขึ้นในงวดนี้เช่นกัน โดยเฉพำะโครงกำร เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์, เอ สเปซ มี บำงนำ และ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 ที่มียอดขำยรวมกันในงวดนี้กว่ำ 1,121 ล้ำน
บำท ด้วยสำเหตุนี้ จึงท�ำให้ยอดขำยรวมของงวดนี้สูงกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน

บ้ำนเดี่ยว 
ส�ำหรับปี 2562  ยอดขำยบ้ำนเดี่ยวลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน 248 ล้ำนบำท เนื่องจำกไม่มีกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่ในปีนี้ โดยยอดขำยที่เกิดขึ้นยังคงมำจำก
โครงกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องมำจำกปีก่อน ไม่ว่ำจะเป็น อำรียำ โคโม่ พรีโม่ บำงนำ-วงแหวนฯ ที่เปิดตัวในช่วงปลำยปี 2561 รวมถึง  อำรียำ โคโม่ วงแหวน-
รำมอินทรำ, อำรียำ โคโม่ วงแหวน-รำชพฤกษ์, เดอะวิลเลจ คอทเทจ กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์ และ อำรียำ เมทโทร เกษตร ที่มียอดขำยรวมเป็นจ�ำนวน  503 
ล้ำนบำท

ส่วนของยอดโอนส�ำหรับปี 2562 ลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน 75 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักลดลงจำกสินค้ำบ้ำนเดี่ยวในโซนหทัยรำษฎร์ใกล้โอนหมดโครงกำร
และยังไม่มีกำรเปิดโครงกำรบ้ำนเด่ียวในโซนนั้น  รำยได้ส่วนใหญ่ในปี ยังคงมำจำกโครงกำรอำรียำ โคโม่ วงแหวน-รำมอินทรำ ท่ีต่อเน่ืองมำจำกปีก่อน และ
โครงกำรบ้ำนเดี่ยว โครงกำรอื่นๆ เช่น โครงกำรเดอะวิลเลจ คอทเทจ กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ โครงกำร อำรียำ โคโม่ วงแหวน – รำชพฤกษ์ และโครงกำร
อำรียำ โคโม่ พรีโม่ บำงนำ-วงแหวนฯ  ที่เปิดทดแทนโครงกำรเดิมในช่วงปลำยปี 2561
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 ส�ำหรับปี 2561 ยอดขำยบ้ำนเดี่ยวลดลงจำกปี 2560 จ�ำนวน  94 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกบริษัทเปิดตัวโครงกำรใหม่ 2 โครงกำร ในช่วงปลำยปี 2561 จึงท�ำให้
ยังไม่มียอดขำยจำกโครงกำรใหม่เข้ำมำในงวด  โดยยอดขำยท่ีเข้ำมำส่วนใหญ่ยังคงเป็นของโครงกำรท่ีด�ำเนินงำนต่อเนื่องมำจำกปีก่อน เช่น อำรียำ โคโม่ 
วงแหวน-รำมอินทรำ, อำรียำ โคโม่ วงแหวน-รำชพฤกษ์, เดอะวิลเลจ คอทเทจ กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์ และ อำรียำ เมทโทร เกษตร ที่มียอดขำยรวมเป็น
จ�ำนวน  538 ล้ำนบำท

ส่วนของยอดโอนส�ำหรบัปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 จ�ำนวน 360 ล้ำนบำท เน่ืองมำจำกเน่ืองมำจำกบรษัิทเปิดตัวโครงกำรใหม่ 2 โครงกำร ในช่วงปลำยปี 2561 
จึงท�ำให้ยังไม่มียอดโอนมำจำกโครงกำรใหม่ โดยยอดที่เข้ำมำยังคงเป็นของโครงกำรที่สร้ำงเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปีก่อน เช่น อำรียำ โคโม่ วงแหวน-
รำชพฤกษ์, เดอะวิลเลจ คอทเทจ กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์, เดอะคัลเลอร์ส ดอนเมือง สรงประภำ เฟส 2 และอำรียำ เมทโทร เกษตร ที่มียอดขำยรวมเป็น
จ�ำนวน  257 ล้ำนบำท

ส�ำหรับปี 2560 ยอดขำยบ้ำนเดี่ยวเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน  65 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกบริษัทได้เปิดโครงกำรใหม่ในปี 2560 “ดิ เอวำ เรสซิเดนซ์” ซึ่งเป็น
โครงกำรบ้ำนเดี่ยวบนท�ำเลสุขุมวิท 77 โดยมีรำคำขำยเริ่มต้นที่ 30 ล้ำนบำท กำรเปิดตัวโครงกำรนี้ ท�ำให้บริษัทได้รับยอดขำยเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 123 ล้ำนบำท 
นอกเหนือจำกยอดขำยจำกโครงกำรใหม่ข้ำงต้น โครงกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องมำจำกปีก่อน เช่น อำรียำ โคโม่ บำงนำ-วงแหวนฯ และ อำรียำ โคโม่ วงแหวน-
รำมอินทรำ ก็สำมำรถท�ำยอดขำยได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วย ด้วยสำเหตุนี้ จึงท�ำให้ยอดขำยรวมของงวดนี้สูงกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน 

ส่วนของยอดโอนส�ำหรับปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 97 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกโครงกำรใหม่ในปี 2560 “ดิ เอวำ เรสซิเดนซ์” ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์
ในปี 2560 นี้ ท�ำให้ยอดโอนเพิ่มขึ้น 74 ล้ำนบำท ประกอบกับโครงกำรที่สร้ำงเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปลำยปี 2559  เช่น อำรียำ โคโม่ บำงนำ-วงแหวนฯ 
และ อำรียำ วงแหวน-รำมอินทรำ ก็ยังคงโอนกรรมสิทธิ์อย่ำงต่อเนื่องและเพิ่มมำกขึ้นในปี 2560 ท�ำให้สำมำรถรับรู้รำยได้กว่ำ 480 ล้ำนบำทในปีนี้ ด้วยสำเหตุ
นี้ จึงท�ำให้ยอดโอนของงวดนี้สูงกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน

ทำวน์เฮ้ำส์  
เป็นสินค้ำหลักของบริษัท โดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีโครงกำรอยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำนทั้งหมด
รวม 35  โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวม 16,541 ล้ำนบำท หรือจ�ำนวน 6,189 หน่วย ซึ่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์แล้วทั้ง 35 โครงกำร และในปี 2562 มีกำรรับรู้รำยได้
จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์เท่ำกับ 2,103 ล้ำนบำท

ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีโครงกำรอยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำนทั้งหมดรวม 37 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวม 16,271 ล้ำนบำท หรือจ�ำนวน 6,398 หน่วย ซึ่งมี
จ�ำนวนโครงกำรที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์แล้วจ�ำนวน  36 โครงกำร  มูลค่ำโครงกำรรวม 16,249 ล้ำนบำท และรับรู้รำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ส�ำหรับปี 2561 
เท่ำกับ 2,506 ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำนทั้งหมดรวม 25 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวม 11,828 ล้ำนบำท หรือจ�ำนวน 4,423 หน่วย ซึ่ง
มีจ�ำนวนโครงกำรท่ีเริม่โอนกรรมสิทธ์ิแล้วจ�ำนวน 23 มูลค่ำโครงกำรรวม 11,773 ล้ำนบำท และรบัรูร้ำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิส์�ำหรบัปี 2560 เท่ำกับ 2,604 
ล้ำนบำท

• ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 
ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับปี 2562 ลดลงจำกปี 2561 จำก 2,650 ล้ำนบำท เป็น  2,049 ล้ำนบำท คิดเป็นต้นทุนขำยลดลงจ�ำนวน 601 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 23 โดยเป็นกำรลดลงในต้นทุนขำยของบ้ำนเดี่ยวและทำวน์เฮ้ำส์จ�ำนวน 304 ล้ำนบำท และกำรลดลงของต้นทุนขำยของคอนโดมีเนียมจ�ำนวน 314 ล้ำน
บำท แต่ในขณะเดียวกนัมีต้นทนุขำยของท่ีดนิ เพิม่ขึน้ 10 ล้ำนบำท และ ต้นทุนจำกกำรรบัก่อสร้ำงบ้ำนเพิม่ขึน้อกี 7 ล้ำนบำท ซึง่ต้นทุนขำยท่ีลดลงน้ีเป็นสดัส่วน
เดียวกับรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่ลดลง ส่งผลอัตรำก�ำไรขั้นต้นของปี 2562 และปี 2561 โดยอยู่ที่ร้อยละ 29 และ 33 ตำมล�ำดับ 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 จำก 3,439 ล้ำนบำทเป็น 2,650 ล้ำนบำท คิดเป็น ต้นทุนขำยลดลงจ�ำนวน 789 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 23 โดยเป็นกำรลดลงในต้นทุนขำยของบ้ำนเดี่ยวและทำวน์เฮ้ำส์จ�ำนวน 339 ล้ำนบำท และกำรลดลงของต้นทุนขำยของคอนโดมีเนียมจ�ำนวน 
450 ล้ำนบำท ซึง่ต้นทนุขำยท่ีลดลงน้ีเป็นสัดส่วนเดยีวกับรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรพัย์ท่ีลดลงในปีน้ี โดยอตัรำก�ำไรขัน้ต้นของปี 2561และ 2560 เท่ำกับ
ร้อยละ 33 และร้อยละ 31 ตำมล�ำดับ

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จำก 3,128 ล้ำนบำทเป็น 3,439 ล้ำนบำท คิดเป็น ต้นทุนขำยเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 311ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 10 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นในต้นทุนขำยของบ้ำนเดี่ยวและทำวน์เฮ้ำส์จ�ำนวน 153 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้นในต้นทุนขำยของคอนโดมีเนียมที่ 158 ล้ำนบำท 
ซึ่งต้นทุนขำยนี้ปรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นปีนี้ โดยอัตรำก�ำไรขั้นต้นของปี 2560 และ 2559 เท่ำกับร้อยละ 33 
และร้อยละ 33ตำมล�ำดับ
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• อัตรำก�ำไรขั้นต้น
บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในส�ำหรับปี 2562 และปี 2561  จ�ำนวน 819 ล้ำนบำท และ 1,279 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 29 และ 33 ตำมล�ำดับ  โดยเป็นผล
จำกกำรลดลงของอตัรำก�ำไรขัน้ต้นทัง้ บ้ำนเดีย่วและทำวน์เฮ้ำส์ รวมถงึคอนโดมิเนยีม เน่ืองจำกกำรแข่งขันในเรือ่งของรำคำ อกีท้ังรำยได้ส่วนใหญ่ยังคงมำจำก
โครงกำรเดิมที่ต่อเนื่องมำจำกปีก่อนๆ

บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในส�ำหรับปี 2561 และปี 2560 จ�ำนวน 1,279 ล้ำนบำท และ 1,519 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 33 และร้อยละ 31 ตำมล�ำดับ  ซึ่งกำร
เพิม่ขึน้ของอตัรำก�ำไรขัน้ต้นในปี  2561 มีสำเหตุมำจำกบรษิทัมีกำรบริหำรต้นทนุขำยทีม่ปีระสิทธภิำพมำกขึน้ ท�ำให้สำมำรถเพิม่อตัรำก�ำไรขัน้ต้นได้มำกกว่ำปี

บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในส�ำหรับปี 2560 และปี 2559 จ�ำนวน 1,656 ล้ำนบำท และ 1,515 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 33 และ 33 ตำมล�ำดับ ซึ่งไม่มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัส�ำหรบัอตัรำก�ำไรขัน้ต้นของท้ังสองปี  โดยแนวโน้มในอนำคตบรษัิทจะมีกำรบริหำรต้นทุนขำยให้มีประสิทธภิำพมำกขึน้ ท�ำให้คำด
ว่ำจะสำมำรถท�ำอัตรำก�ำไรขั้นต้นได้เพิ่มสูงขึ้นอีกในอนำคต

• ก�ำไร(ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ�ำนวน  32 ล้ำนบำท บริษัทบันทึก
อสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนด้วยมลูค่ำยุติธรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมินรำคำอสิระ โดยใช้เกณฑ์วธีิพจิำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐำน
หลักที่ใช้ในกำรประเมินรำคำดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำกำรเช่ำพื้นที่ อัตรำกำรเพิ่มค่ำเช่ำ อัตรำคิดลด และอัตรำผลตอบแทน นอกจำกนั้นเป็นรำยได้จำกค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และรำยได้ประเภทอื่นๆของบริษัท ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำลงวันที่ 30 ธันวำคม 2562

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บรษัิทมีขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จำกมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนจ�ำนวน 2 ล้ำนบำท บรษัิทบันทึกอสังหำรมิทรพัย์
เพือ่กำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมินรำคำอสิระ โดยใช้เกณฑ์วธิพีจิำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐำนหลักทีใ่ช้ในกำร
ประเมินรำคำดงักล่ำวประกอบด้วย อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี อตัรำกำรเพิม่ค่ำเช่ำ อตัรำคดิลด และอตัรำผลตอบแทน นอกจำกนัน้เป็นรำยได้จำกค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และรำยได้ประเภทอื่นๆของบริษัท ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 บรษัิทมขีำดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จำกมลูค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุจ�ำนวน 33 ล้ำนบำท บรษิทับันทึกอสังหำรมิทรพัย์
เพือ่กำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมินรำคำอสิระ โดยใช้เกณฑ์วธิพีจิำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐำนหลักทีใ่ช้ในกำร
ประเมินรำคำดงักล่ำวประกอบด้วย อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี อตัรำกำรเพิม่ค่ำเช่ำ อตัรำคดิลด และอตัรำผลตอบแทน นอกจำกนัน้เป็นรำยได้จำกค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และรำยได้ประเภทอื่นๆของบริษัท ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำลงวันที่ 17 มกรำคม 2561

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

ประเภท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

2562 2561 2560

ล้ำนบำท ยอดโอน
% ต่อ 

ยอดโอน
ล้ำนบำท ยอดโอน

% ต่อ
ยอดโอน

ล้ำนบำท ยอดโอน
% ต่อ

ยอดโอน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 375.9 2,868.5 13.1% 534.8 3,929.4 13.6% 605.5 4,958.1 12.2%

 % เพิ่มขึ้น(ลดลง)จำกปีก่อน (158.9) (0.5%) (208.0) (1.4%) 157.6 3.2%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยหลักของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยค่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธิ์ ค่ำภำษี
ธรุกิจเฉพำะ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกีย่วข้องกบักำรขำยอืน่ ๆ  ส�ำหรบัปี 2562 เม่ือเปรยีบเทียบกับปี 2561 พบว่ำยอดโอนลดลง ส่งผลให้ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ 
และค่ำภำษีธุรกจิเฉพำะท่ีแปรผนัตำมรำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิลดลงตำมไปด้วย นอกจำกนี ้ยังลดลงจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในส่วนของป้ำยโฆษณำ

ส�ำหรับ ปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่ำยอดโอนลดลง ส่งผลให้ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธิ์ และค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะที่แปรผันตำมรำยได้จำก
กำรโอนกรรมสิทธิ์ลดลงตำมไปด้วย นอกจำกนี้ ยังลดลงจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของป้ำยโฆษณำ แต่ในขณะที่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงแบรนด์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยำวต่อยอดขำยและก�ำไรของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต
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ส�ำหรับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทมียอดโอนเพิ่มมำกขึ้น จึงท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจำกนั้น บริษัทมีกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของค่ำสื่อออนไลน์ และกำรจัด Event ต่ำงๆ และในปี 2560 บริษัทเริ่มขยำยกลุ่มฐำนลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศ 
จึงท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยส่วนน้ีเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว จำกกำรบุกเบิกตลำดต่ำงประเทศของบริษัทในครั้งน้ี ท�ำให้บริษัทได้รับยอดขำยจำกต่ำงประเทศกว่ำ 1,049 ล้ำน
บำท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 ของยอดโอนปี 2560

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ประเภท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

2562 2561 2560

ล้ำนบำท ยอดโอน
% ต่อ 

ยอดโอน
ล้ำนบำท ยอดโอน

% ต่อ
 ยอดโอน

ล้ำนบำท ยอดโอน
% ต่อ

ยอดโอน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 542.3 2,868.5 18.9% 552.0 3,936.1 14.0% 577.7 4,958.1 11.7%

  % เพิ่มขึ้น(ลดลง)จำกปีก่อน (9.7) 4.9% (25.7) 2.3% 53.8 0.4%

ส�ำหรับปี 2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ�ำนวน 542 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน  10 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรดีขึ้น  โดยหลักเป็นกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ส�ำหรับปี 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรน้อยกว่ำปี 2560 จ�ำนวน 26 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยดูแลบ้ำนก่อนส่งมอบและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลโครงกำร เนื่องจำกบริษัทมุ่งเน้นนโยบำยในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง รวมถึงกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมำกกว่ำปี 2559 จ�ำนวน 53.8 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้  ค่ำใช้จ่ำยดูแลบ้ำนก่อนส่ง
มอบ และค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลโครงกำร ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวนยูนิตของบ้ำนที่สร้ำงเสร็จและจ�ำนวนโครงกำรทั้งแนวรำบและแนวสูงจำก 39 โครงกำรในปี 2559 
เป็น 56 โครงกำรในปี 2560  และเพิ่มขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนและค่ำบริหำรงำน เพื่อให้สำมำรถรองรับกับงำนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ อย่ำงไร
ก็ดี สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยบริหำรต่อยอดโอนระหว่ำงปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่ำงกันมำกนักเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในขณะที่ยอดโอนเพิ่มสูง
ขึ้นกว่ำ 315 ล้ำนบำท

• ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 302 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 227 ล้ำนบำท โดยต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่ม
ขึ้น  75  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมำจำกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนำคำร ดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน และค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร

ส�ำหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 227 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2560 มีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 260 ล้ำนบำท โดยต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 33 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่ลดลงมำจำกดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ที่มีกำรลงทุนเพิ่มในช่วงปลำยปี 2561 จ�ำนวน  102 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2560 มี
กำรลงทุนตั๋วแลกเงินในช่วงต้นปี จึงส่งผลให้ในภำพรวมดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงินลดลง รวมถึงกำรลดลงของค่ำธรรมเนียมธนำคำร และจ�ำนวนคงค้ำงของหุ้นกู้ท่ี
ลดลงจำกปี 2560 จ�ำนวน 608 ล้ำนบำท

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 260 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2559 มีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 237 ล้ำนบำท โดยต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 23 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมำจำกดอกเบี้ยหุ้นกู้ และค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุ้นกู้ ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 2,997 
ล้ำนบำท และมีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดจ�ำนวน 3,000 ล้ำนบำท

• ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2562  บริษัทมีขำดทุนสุทธิจ�ำนวน (281) ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ (9) ของรำยได้รวม ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 31 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 โดยก�ำไรสุทธิลดลง 311 ล้ำนบำท โดยหลักๆ เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ เนื่องจำกมีกำรชะลอกำรพัฒนำ
โครงกำร อกีทัง้โครงกำรส่วนใหญ่ของบรษิทัท่ีเปิดขำยอยูเ่ป็นโครงกำรเดิมท่ีเปิดต่อเนือ่งมำหลำยปี โดยเฉพำะรำยได้ของคอนโดมเินียมลดลง จำกโครงกำร เอ 
สเปซ ไอ.ดี อโศก รัชดำ รวมถึงรำยได้จำกทำวน์เฮ้ำส์ที่ลดลงจำกโครงกำรในโซนกำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์(ไทรน้อย) และ วงแหวน-รำชพฤกษ์ (บำงบัวทอง) 
และโซนบำงนำ ท่ีลดลงเน่ืองจำกโครงกำรส่วนใหญ่ในโซนนี้อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท่ียังคงได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ือง 
นอกจำกน้ียังเป็นผลมำจำกกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยของผลประโยชน์พนักงำนทีเ่พิม่ขึน้ในงบก�ำไรขำดทุน  ตำมพระรำชบัญญติัคุม้ครองแรงงำนเมือ่วนัท่ี 5 เมษำยน 
2562 และต้นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้น
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ส�ำหรับปี 2561บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน  31 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรำยได้รวม ในขณะที่ปี 2560 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 98 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2  
โดยมีก�ำไรสุทธิลดลง 67ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 68  โดยหลักเป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์  และค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำง
แบรนด์ทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรษิทัเลง็เหน็ถงึผลระยะยำวต่อยอดขำยและก�ำไรของบรษิทัทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนำคต แต่ในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถบริหำรจดักำรคำ่ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน  98 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรำยได้รวม ในขณะที่ปี 2559 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 263 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 
โดยมีก�ำไรสุทธิลดลง 165 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63  โดยหลักเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์ ค่ำป้ำยโฆษณำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของค่ำสือ่ออนไลน์ และกำรจัด Event ต่ำงๆ นอกจำกนั้น ในปี 2560 บริษัทมีกำรขยำยกลุ่มฐำนลูกค้ำ
ไปยังต่ำงประเทศ จึงท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว อย่ำงไรก็ตำมกำรเพิ่มกำรลงทุนในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ของบริษัทในปีนี้ บริษัทได้มีกำร
วิเครำะห์ถึงกลุ่มลูกค้ำอย่ำงละเอียด และเลือกใช้วิธีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ไม่ว่ำจะเป็นทำงออนไลน์ หรือออฟไลน์ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ศักยภำพโดยตรง รวมทั้งกำรเปิดตลำดในต่ำงประเทศมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยำวต่อยอดขำยและก�ำไรที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต นอกจำกนั้นในปี 2560 บริษัทมี
ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์จ�ำนวน 23 ล้ำนบำท ซึง่เกดิจำกกำรเปลีย่นสมมตฐิำนในกำรค�ำนวณหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน โดย
รำยกำรนี้แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรต่อหุ้นของบริษัท

จำกผลกำรด�ำเนินงำนท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เม่ือพจิำรณำถงึอตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัท (Profitability Ratio) ส�ำหรบัปี 2562,  2561, 
และ 2560 บริษัทมีอัตรำก�ำไรขั้นต้น ร้อยละ 29, 33 และ 31 ตำมล�ำดับ และบริษัทมีอัตรำก�ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ (9) , 0.8 และ 2 ตำมล�ำดับ ในขณะเดียวกัน 
บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ำกับร้อยละ (8), 1 และ 3 ส�ำหรับปี 2562, 2561 และ 2560 ตำมล�ำดับ

6. ฐำนะกำรเงิน
6.1 สินทรัพย์

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

สินทรัพย์รวม 15,279 14,297 13,510

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำกปีก่อน 982 787 (6)

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) 6.9 5.8 (0.0)

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 11,834 11,492 10,717

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 342 775 78

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 3.0 7.2 0.7

ส�ำหรับปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยหลักเป็นกำรเพิ่มข้ึนจำกสิทธิกำรเช่ำเพิ่มขึ้น 473 ล้ำนบำท โครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ระหว่ำงกำรพัฒนำ เพิ่มขึ้น 342  ล้ำนบำท  เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน เพิ่มขึ้น105 ล้ำนบำท และที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น 70  ล้ำนบำท

ส�ำหรับปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยหลักมำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จำกกำรซื้อที่ดินเพิ่มย่ำนบำงนำ และพัทยำ 
อีกทั้งยังมีกำรพัฒนำโครงกำรแนวรำบในโซนไทรน้อย บำงนำ และรังสิตซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่องเพิ่มเติม รวมถึงพัฒนำโครงกำรแนวสูงในโซนรำชด�ำริ บำงนำ และ
สุขุมวิท เพื่อรองรับกำรโอนกรรมสิทธิ์ในอนำคต

ส�ำหรบัปี 2560 เม่ือเปรยีบเทียบกับปี 2559 สินทรพัย์รวมลดลงเล็กน้อย เน่ืองมำจำกกำรลดลงในท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน 
สุทธิกับรำยกำรที่เพิ่มขึ้นในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ เงินมัดจ�ำค่ำที่ดิน และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

โดยกำรลดลงในท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุน มีสำเหตุมำจำกค่ำเส่ือมรำคำทีรั่บรู้ในระหว่ำงปี และขำดทุนจำกกำรประเมินมลูค่ำ
ยุติธรรม จ�ำนวน 98 ล้ำนบำท และ 33 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ส่วนกำรเพิ่มขึ้นในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำและเงินมัดจ�ำค่ำที่ดิน มีสำเหตุมำ
จำกกำรพัฒนำโครงกำรแนวรำบในโซนบำงนำ ไทรน้อย และรังสิตเพิ่มเติม และพัฒนำโครงกำรแนวสูงในโซนรำชด�ำริ และรัตนำธิเบศร์ รวมถึงกำรซื้อที่ดินเพิ่ม
เติมย่ำนบำงนำ หทัยรำษฎร์ รงัสติ และบำงละมงุ ส่วนกำรเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่มีสำเหตุมำจำกค่ำปรบังำนก่อสร้ำงล่ำช้ำจำกผู้รับเหมำก่อสร้ำง
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• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
กระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ถึง 2560 เป็นดังนี้ 

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงำน

146 364 524

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 726 (27) 644

จ่ำยภำษีเงินได้ (29) (64) (84)

รวมกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 843 273 1,084

กระแสเงินสดจากการลงทุน (514) (119) (158)

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (349) (360) (956)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) สุทธิ (20) (206) (30)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยกมำต้นงวด 86 292 321

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 66 86 292

จำกงบกระแสเงินสดข้ำงต้น  ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 บริษัทมีรำยกำรเงินสดและเทียบเท่ำเงินสด ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 20 ล้ำนบำท 
เกิดจำกผลสุทธิของกิจกรรมกำรใช้เงินทั้ง 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน  514ล้ำนบำท (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
จ�ำนวน 349 ล้ำนบำท  (3) กระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 843  ล้ำนบำท 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 กระแสเงินสดใช้ไปในกำรลงทุนนั้นเพิ่มสูงขึ้น โดยหลักเกิดจำกกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ และกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงินลดลง
เล็กน้อย จำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ส�ำหรับกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มสูงขึ้น จำกกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสิน  ท่ีลงทุนโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์ระหว่ำงกำรพฒันำลดลง และกำรจ่ำยช�ำระหนีแ้ก่เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอืน่ลดลง อย่ำงไรก็ตำมกระแสเงนิสดรบัจำก
กิจกรรมด�ำเนินงำนมีน้อยกว่ำกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหำเงิน ท�ำให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือปลำยงวดลดลง

จำกงบกระแสเงินสดข้ำงต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีรำยกำรเงินสดและเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกวันที่ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จ�ำนวน 206 ล้ำน
บำท เกิดจำกผลสุทธิของกิจกรรมกำรใช้เงนิท้ัง 3 กจิกรรม (1) กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 119 ล้ำนบำท (2) กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำ
เงินจ�ำนวน 360 ล้ำนบำท และ (3) กระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 273 ล้ำนบำท

เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนท่ีลดลงนั้น เป็นผลมำจำกเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�้ำประกันลดลง และกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงินลดลง เน่ืองจำกเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวและระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น ส�ำหรับกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนก่อน
กำรเปลี่ยนในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำนลดลง สำเหตุหลักมำจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนที่ลดลงจำกปีที่แล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีรำยกำรเงินสดและเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกวันที่ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ�ำนวน 30 ล้ำนบำท เกิดจำกผลสุทธิของ
กิจกรรมกำรใช้เงินทั้ง 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 158 ล้ำนบำท (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 956 ล้ำน
บำท และ (3) กระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 1,084 ล้ำนบำท

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนที่ลดลงนั้น เป็นผลมำจำกบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ถำวรลดลงจำกปีที่แล้ว ส่วนกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมจัดหำเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงปี โดยเปลี่ยนมำใช้วงเงินกู้ยืมระยำวแทน ส�ำหรับกระแส
เงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำนที่ลดลง สำเหตุหลักมำจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนที่ลดลงจำกปีที่แล้ว
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• เงินมัดจ�ำที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินมัดจ�ำที่ดินลดลงจ�ำนวน  4 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกในระหว่ำงงวดมีกำรรับโอนที่ดินแปลงใหญ่ในโซนบำงนำและโซนไทร
ม้ำ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกำรวำงเงินมัดจ�ำเพิ่มเติมตำมสัญญำส�ำหรับที่ดินใหม่ท่ีอยู่ในโซนบำงนำส่วนต่อขยำยแลโซนหทัยรำษฎร์ จึงส่งผลให้เงินมัดจ�ำท่ีดิน
ลดลงเล็กน้อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินมัดจ�ำที่ดินลดลงจ�ำนวน 11 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกในระหว่ำงงวดมีกำรรับโอนที่ดินแปลงใหญ่ในโซนบำงนำและบำงละมุง 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีกำรวำงเงินมัดจ�ำเพิ่มเติมส�ำหรับที่ดินใหม่ที่อยู่ในโซนบำงนำส่วนต่อขยำย และบำงละมุงเช่นกัน จึงส่งผลให้เงินมัดจ�ำที่ดินลดลงเล็กน้อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีเงินมัดจ�ำที่ดินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 18 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรวำงเงินมัดจ�ำส�ำหรับที่ดินใหม่ส�ำหรับพื้นที่โซนไทรน้อย และโซน
บำงละมุง

• อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

เงินมัดจ�ำที่ดิน 277 281 292

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จำกปีก่อน (4) (11) 18

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 420 452 454

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จำกปีก่อน (32) (2) (40)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนลดลงจำกปีก่อน เป็นจ�ำนวน  32 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 7 มีสำเหตุจำกกำรปรบัมูลค่ำยุติธรรม
ของก�ำไรที่เคยรับรู้มำในปีก่อนของคอมมิวนิตี้มอลล์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนลดลงจำกปีก่อนเล็กน้อย เป็นจ�ำนวน 2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 มีสำเหตุจำกจำกกำรปรับ
มูลค่ำยุติธรรมของก�ำไรที่เคยรับรู้มำในปีก่อนของคอมมิวนิตี้มอลล์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 อสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 8 มีสำเหตุจำกจำกกำรปรับมลูค่ำยุติธรรม
ของก�ำไรที่เคยรับรู้มำในปีก่อนของคอมมิวนิตี้มอลล์จ�ำนวน 32 ล้ำนบำท และมีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่จำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปเป็นโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำอีกจ�ำนวน 8 ล้ำนบำท

ในงวดปัจจบัุนอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนชือ่ พคิำเดล่ี แบงคอ็ก และ ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life Style Club) ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน
ข้ำงต้นเป็นศูนย์สรรพสินค้ำโดยจัดแบ่งพื้นที่ส�ำหรับให้เช่ำ บริษัทแสดงอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ
โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้  (Income Approach) ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำลงวันที่ 30 ธันวำคม 2562  ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรประเมิน
รำคำดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำกำรเช่ำพื้นที่ อัตรำกำรเพิ่มค่ำเช่ำ อัตรำคิดลด และอัตรำผลตอบแทน 
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• ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์  ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 เพิ่มจำกปีที่แล้ว โดยหลักเพิ่มจำกกำรรับรู้ก�ำไรจำกกำรตีรำคำมูลค่ำยุติธรรม สวนำ 2 ไร่ ซึ่งเป็นคลัง
เก็บของและเอกสำร

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน เนื่องจำกกำรจัดประเภทรำยกำรที่ดินใหม่จำกโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำร
พฒันำมำเป็นท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ จ�ำนวน  93 ล้ำนบำท รวมถงึมีกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเพิม่มำข้ึน ท้ังในส่วนของยำนพำหนะ และอปุกรณ์เคร่ืองครวั
ของร้ำนอำหำร แต่ในขณะเดียวกันก็ลดลงจำกค่ำเสื่อมรำคำที่รับรู้ในระหว่ำงปี

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำที่รับรู้ในปีจ�ำนวน 98 ล้ำนบำท รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำร
ใหม่จำกที่เคยบันทึกเป็นที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ไปบันทึกเป็นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ จ�ำนวน 55 ล้ำนบำท ประกอบกับปี 2560 บริษัท
ลงทุนในสินทรัพย์ถำวรน้อยลงจำกปีที่แล้วจึงท�ำให้ยอดสุทธิของที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ลดลง

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2556 คณะกรรมกำรได้มีมติอนุมัติให้บริษัท (“ผู้เช่ำ”) ท�ำสัญญำเช่ำเพื่อเช่ำที่ดิน (“ทรัพย์ที่เช่ำ”) จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทสอง ท่ำน (“ผู้ให้เช่ำ) เพื่อน�ำมำก่อสร้ำงอำคำรส�ำหรับใช้เป็นส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท  สัญญำเช่ำนี้มีระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันที่จด
ทะเบียนกำรเช่ำ

ณ ปัจจุบัน บริษัทและผู้ให้เช่ำท่ีดินท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ได้มีข้อสรุปเป็นกำรชัดเจนว่ำผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำยินยอมตกลงต่ออำยุสัญญำเช่ำออกไปได้อีก 10 ปี ส่วน
เรือ่งกำรก�ำหนดรำคำคำ่เช่ำในปีที ่11 ถึงปี ที ่20 จะตกลงคำ่เช่ำกนัใหม่ในรำคำตลำดหรือรำคำทีเ่หมำะสมต่อไป และหำกผูเ้ช่ำประสงค์ทีจ่ะเชำ่ทีด่นิต่อไปอกี 10 
ปี ผู้เช่ำต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ำตำมที่ระบุในบันทึกข้อตกลง เมื่อครบก�ำหนดอำยุกำรเช่ำหรือครบก�ำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่จะได้มีกำรต่ออำยุกันออกไปไม่
ว่ำกี่ครำวก็ตำม หรือสัญญำได้เลิกกันโดยควำมผิดของผู้เช่ำ  ผู้เช่ำจะต้องจัดกำรทรัพย์ที่เช่ำให้กลับคืนสภำพเดิมเสมือนก่อนมีกำรเช่ำ และจะต้องรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้ำงทั้งหมดที่สร้ำงบนทรัพย์ที่เช่ำ หำกครบก�ำหนดระยะเวลำแล้ว ผู้เช่ำไม่รื้อถอนและขนย้ำยทรัพย์สินออกไป หรือรื้อถอนและขนย้ำยทรัพย์สินยังไม่แล้ว
เสร็จภำยในเวลำดังกล่ำว ผู้เช่ำตกลงให้ส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำวตกเป็นส่วนควบของท่ีดินทรัพย์ท่ีเช่ำรวมถึงทรัพย์สินท่ีอยู่ในสิ่งปลูกสร้ำงและในทรัพย์ท่ีเช่ำตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำทันทีโดยไม่คิดคำ่ใช้จ่ำยใดๆ นอกจำกนี้หำกผู้ให้เช่ำไม่ประสงค์รับส่ิงปลูกสรำ้งดังกล่ำวไว้ ผู้เชำ่ยังต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยต่ำงๆ 
เช่น ค่ำรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงให้แก่ผู้ให้เช่ำตำมที่ระบุในบันทึกข้อตกลง 

กำรยินยอมต่ออำยุสัญญำเช่ำดังกล่ำวออกไปอีก 10 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  อย่ำงไรก็ตำม กำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท 

ณ 31 ธันวำคม 2558 สิ่งปลูกสร้ำงรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้ำงและในทรัพย์ที่เช่ำ ซึ่งบันทึกไว้ในหมวดที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ในงบแสดงฐำนะกำร
เงิน ได้ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassify) เป็น อำคำรบนที่ดินเช่ำ และเปลี่ยนชื่อเป็นค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำในปี 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทได้แก้ไขหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินเรื่องนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญในหัวข้ออำคำรบนที่ดินเช่ำ เปลี่ยนเป็น “ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ” ตำมอำยุของอำคำรบนที่ดินเช่ำที่คำดว่ำจะให้
ประโยชน์ 20 ปี” แล้ว

ณ 31 ธันวำคม 2562 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มียอด  119 ล้ำนบำท และ 128 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดับ ลดลงจ�ำนวน 9 ล้ำนบำท ด้วยรำยกำรค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำตัดจ�ำหน่ำยในระหว่ำงปีซึ่งรวมอยู่ในหมวดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร โดยเปิดเผยรำยกำรนี้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 14 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ และข้อที่ 33 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโดยจัดประเภทเป็นค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำย และบริษัทจะจัด
ประเภทรำยกำรตัดจ�ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ เป็นค่ำเช่ำให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปใน
งบกำรเงินประจ�ำปี 2562

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ 412 342 274

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จำกปีก่อน 70 68 (126)
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ส�ำหรับงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2562, ปี 2561 และปี 2560 มีรำยกำรค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้ (โดยปรับลดลงจำกกำรตัดจ�ำหน่ำย
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ)

• กำรตั้งส�ำรองและควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูประเมนิโดยกำรวเิครำะห์ประวติักำรช�ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกับกำรช�ำระหนีใ้นอนำคตของลูกค้ำ ลูกหนีจ้ะถกูตัดจ�ำหน่ำยบญัชี
เมื่อทรำบว่ำเป็นหนี้สูญ

• อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562, 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ (0.07) , 2.11 เท่ำ และ 2.98 เท่ำ ตำมล�ำดับ เนื่องจำกในปี 2562 
บริษัทมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ขำดทุนสุทธิ ในขณะที่ปี 2561 และ 2560 มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน จึงส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ลดลง

6.2 หนี้สินและแหล่งที่มำของเงินทุน

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 119 128 136

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จำกปีก่อน (9) (8) (9)

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

หนี้สินรวม 11,876 10,965 10,169

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำกปีก่อน 911 796 (32)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 270 417 347

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 1,059 1,564 611

หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 3,186 2,031 1,031

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,172 878 1,032

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น 480 - -

หุ้นกู้ 3,129 4,337 5,945

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 911 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ที่เพิ่มขึ้น 530 ล้ำนบำท 
เงินกู้ระยะยำวจำกบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น 480 ล้ำนบำท และคำ่งวดท่ียังไม่รับรู้เป็นรำยได้เพิ่มขึ้น 405 ล้ำนบำท ในขณะท่ีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำก
สถำบันกำรเงินลดลง 147 ล้ำนบำท  เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง 212 ล้ำนบำท เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลอื่นลดลง 111 ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ�ำนวน 796 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำกเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 
799 ล้ำนบำท จำกกำรกู้ยืมเพิ่มในระหว่ำงปี รวมถึงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนตั๋วแลกเงินในช่วงปลำยปี  
ในขณะเดียวกันในระหว่ำงปี 2561 มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ครบก�ำหนดเป็นจ�ำนวน 1,031 ล้ำนบำท และออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่ำงปีเป็นจ�ำนวน 417 ล้ำนบำท ส่งผล
ให้หุ้นกู้ลดลงจำกปี 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจำกปี 2559 จ�ำนวน 32 ล้ำนบำท โดยภำพรวมแล้วหนี้สินรวมของปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่ำงกันมำก 
แต่ในปี 2560 มีกำรเปลีย่นแปลงแหล่งจดัหำเงินทุน โดยลดสัดส่วนของเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ และเพิม่ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยำวแทนเพรำะสำมำรถ
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บริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ดีกว่ำ ด้วยสำเหตุนี้ท�ำให้ในระหว่ำงปีมีกำรจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นจ�ำนวนมำกและเพิ่มกำรกู้ยืมใน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ส่วนของหุ้นกู้ ในระหว่ำงปี 2560 มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดจ�ำนวน 3,000 ล้ำนบำท แต่ก็มีกำรออกหุ้นกู้ทดแทนใน
ระหว่ำงปีอีก 2,997 ล้ำนบำท ดังนั้นยอดหุ้นกู้ของปี 2560 และ 2559 จึงไม่มียอดแตกต่ำงกัน

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำกสิ้นปี 2561 จ�ำนวน  147 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 โดย
หลักลดลงจำกกำรช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินในรูปของตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญำใช้เงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน  70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20  โดยหลักมำจำก
กำรลงทุนตั๋วแลกเงินทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ครบก�ำหนดไปในระหว่ำงปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำกปีก่อน 1,199 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรช�ำระคืนในระหว่ำงปี 
รวมถึงกำรลดกำรกู้ยืมในส่วนนี้ลง โดยเฉพำะส่วนของต๋ัวสัญญำใช้เงิน และใช้แหล่งเงินทุนท่ีได้จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแทน เพรำะสำมำรถ
บริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ดีกว่ำ

• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจ�ำนวน 212 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ทั้งนี้เป็นผลมำจำกจ่ำยช�ำระ
เงินกู้ยืมระยะยำว อีกทั้งมีกำรเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหำเงินทุน โดยมำลงทุนในเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่นแทน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 799 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำสิ้นปีที่แล้ว เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหำ
เงินทุน โดยมำลงทุนในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวแทน เพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องที่ดีขึ้น โดยมีกำรกู้ยืมเพิ่มในปีนี้จ�ำนวน  3,041 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำกำรกู้
ยืมในปีที่แล้ว และช�ำระคืนในระหว่ำงปีอีก 2,242 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสุทธิแล้วสูงขึ้นจำกปีที่แล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 937 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำสิ้นปีที่แล้ว เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหำ
เงนิทุน โดยลดสัดส่วนของเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิลง และเพ่ิมส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยำวแทนเพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องทีดี่ขึน้ โดยมีกำรกู้ยืมเพิม่
ในปีนี้จ�ำนวน 2,723 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำกำรกู้ยืมในปีที่แล้ว และช�ำระคืนในระหว่ำงปีอีก 1,786 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสุทธิแล้ว
สูงขึ้นจำกปีที่แล้ว 

• หุ้นกู้ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ยอดหุ้นกู้มีจ�ำนวน 6,315 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 53 ล้ำนบำท เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรออกหุ้นกู้รอตัดจ่ำย 
ส�ำหรับปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 2,000 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 2,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิด
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยจะครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ตุลำคม 2564  ซึ่งเป็นกำรออกทดแทนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 
2562  จ�ำนวน 2,000 ล้ำนบำท (ปัจจุบันไถ่ถอนแล้วครบทั้งจ�ำนวน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ยอดหุ้นกู้มีจ�ำนวน 6,368 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว 608 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงปีมีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดจ�ำนวน 
1,000 ล้ำนบำท และทยอยช�ำระเงินต้นของหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยช�ำระคืนเงินต้น ที่ออกในปี 2560 อีกจ�ำนวน 31 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นบริษัทได้มี
กำรออกหุ้นกู้ในระหว่ำงปีอีก 2 รุ่น จ�ำนวน 250 ล้ำนบำท และ 167 ล้ำนบำทในเดือน ตุลำคม และ พฤศจิกำยน 2561 รวมเป็น 417 ล้ำนบำท ส�ำหรับปี 2561 
บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2561 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 250 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 250,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 ตุลำคม 2564  ซึ่งเป็นกำรออกทดแทนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2561 จ�ำนวน 
1,000 ล้ำนบำท ที่ไถ่ถอนแล้วครบทั้งจ�ำนวน 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน  2561 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 166.6  ล้ำนบำท (จ�ำนวน 166,600 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้
ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565  ซึ่งเป็นกำรออกใหม่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ยอดหุ้นกู้มีจ�ำนวน 6,976 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีทีแ่ล้วเล็กน้อยท่ี 14 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงปีมีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ทีถ่งึก�ำหนดจ�ำนวน 
3,000 ล้ำนบำท และมีกำรออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่ำงปีอีก 2,997 ล้ำนบำท ส�ำหรับปี 2560 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2560 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 654.5 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 มกรำคม 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 1,500 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีประกันและผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 เมษำยน 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2560 บริษัทได้ออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้จ�ำนวน 842.3 ล้ำนบำท (จ�ำนวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 1,000 บำท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 เมษำยน 2564 

• ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 60 131 70

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำกปีก่อน (71) 61 (1,332)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ต๋ัวแลกเงนิระยะส้ันมีจ�ำนวน 60 ล้ำนบำท ลดลง 71 ล้ำนบำท จำกปี 2561 จำกต๋ัวแลกเงนิระยะส้ันท่ีครบก�ำหนดไประหว่ำงปีมำกกว่ำ
ตั๋วแลกเงินที่ออกใหม่ทดแทน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตั๋วแลกเงินระยะสั้นมีจ�ำนวน 131 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 61 ล้ำนบำท จำกปี 2560 โดยหลักมำจำกกำรลงทุนตั๋วแลกเงินทดแทนตั๋วแลก
เงินเดิมที่ครบก�ำหนดไปในระหว่ำงปี เพื่อน�ำมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตั๋วแลกเงินระยะสั้นมีจ�ำนวน 70 ล้ำนบำท ลดลง 1,332 ล้ำนบำทจำกสิ้นปีที่แล้ว   เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหำเงิน
ทุน โดยลดสัดส่วนของเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิลง และเพิม่ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยำวแทนเพือ่กำรบรหิำรสภำพคล่องท่ีดขีึน้ ท�ำให้ในระหว่ำงปีมีกำร
ช�ำระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นจ�ำนวนมำก และลดกำรกู้ยืมในส่วนนี้ลง

• ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจ�ำนวน 3,403 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2 โดยหลักเพิ่มขึ้นจำก
หุ้นกู้ด้อยสิทธท่ีิมลัีกษณะคล้ำยทุน 300 ล้ำนบำท องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น เพิม่ขึน้ 59 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดยีวกันก็ลดลงจำกผลขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�ำหรับปีจ�ำนวน 288 ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจ�ำนวน 3,332 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำกปี 2560 จ�ำนวน 8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.2  เกิดจำกกำร
เพิม่ขึน้ของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�ำหรบัปีจ�ำนวน  31 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลงเน่ืองมำจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงปี 256 1 จ�ำนวน 39 ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจ�ำนวน 3,340 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 26 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของก�ำไรส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 98 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องมำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงปี 2560 จ�ำนวน 49 ล้ำนบำท และมีรำยกำรผล
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณติศำสตร์จ�ำนวน 23 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกกำรเปล่ียนสมมติฐำนในกำรค�ำนวณหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน อย่ำงไร
ก็ตำม โดยรำยกำรนี้แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรต่อหุ้นของบริษัท

230

ANNUAL REPORT 2019



หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 146 364 524

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 726 (27) 644

จ่ำยภำษีเงินได้ (29) (64) (84)

รวมกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 843 273 1,084

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (514) (119) (158)

• สภำพคล่อง

กระแสเงินสดรวมจำกกำรด�ำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน  571 ล้ำนบำท 
โดยสำเหตุหลักมำจำกกระแสเงินจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�ำเนินงำนลดลง 218 ล้ำนบำท จำกกำรที่ผลขำดทุนส�ำหรับปี 
นอกจำกนี้เป็นผลมำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น และผลมำจำกกำรชะลอกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ

กระแสเงินสดรวมจำกกำรด�ำเนินงำนปี  2561 ลดลงจำกปีท่ีแล้ว สำเหตุหลักมำจำกเงินสดรับจำกโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่ลดลงจำกปีก่อน ถึงแม้จะมีเงินสดรับจำกลูกหนี้กำรค้ำและเงินมัดจ�ำที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ำ จึง
ส่งผลให้ในภำพรวมของกระแสเงินสดรวมจำกกำรด�ำเนินงำนของลดลงจำกปีที่แล้ว

กระแสเงินสดรวมจำกกำรด�ำเนินงำนปี   2560 เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว สำเหตุหลักมำจำกเงินสดรับจำกโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น และ
เงินสดใช้ไปส�ำหรับค่ำมัดจ�ำที่ดินลดลง เนื่องจำกในปี 2559 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงซื้อที่ดินและมีกำรจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำที่ดินเป็น
จ�ำนวนมำกเพ่ือรองรับโครงกำรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนำคตจึงมีกำรใช้เงินลงทุนในส่วนน้ีสูง ดังน้ันในปี 2560 บริษัทจึงควบคุมกำรลงทุนในส่วนน้ี และยังเพิ่ม
นโยบำยกำรควบคมุสนิค้ำคงเหลือ โดยควบคมุท้ังกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่และเร่งระบำยสินค้ำคงเหลือท่ีมอียู่ ท�ำให้ในปี 2560 น้ี บรษัิทมีเงนิสดรบัจำกโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำจ�ำนวนมำก และส่งผลให้กระแสเงินสดรวมจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน  514  ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 395 ล้ำนบำท โดยหลักเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนใน
สิทธิกำรเช่ำ และเงินฝำกธนำคำรท่ีใช้ค�้ำประกันส�ำหรับวงเงินหนังสือค�้ำประกันถึงครบก�ำหนดและปลอดภำระในระหว่ำงปีน้อยกว่ำปีก่อน จึงส่งผลให้กระแส
เงินสดใช้ไปในกำรลงทุนเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 ที่ลดลงจำกปี 2560 มีสำเหตุหลักเงินฝำกธนำคำรที่ใช้ค�้ำประกันส�ำหรับวงเงินหนังสือค�้ำประกันถึงครบก�ำหนด
และปลอดภำระในระหว่ำงปีกว่ำ 35 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้กระแสเงินสดใช้ไปในกำรลงทุนลดลง

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 ที่ลดลงจำกปี 2559 มีสำเหตุหลักมำจำกบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ถำวรลดลง รวมถึงเงินฝำกธนำคำรท่ีใช้ค�้ำ
ประกันส�ำหรับวงเงินหนังสือค�้ำประกันถึงครบก�ำหนดและปลอดภำระในระหว่ำงปีกว่ำ 32 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้กระแสเงินสดใช้ไปในกำรลงทุนลดลง

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (349) (359) (956)
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กระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  จ�ำนวน 349 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท โดยหลักลดลงจำก
กำรช�ำระคนืเงนิกูย้มืสถำบันกำรเงนิท้ังระยะส้ันและระยะยำว 1,228 ล้ำนบำท  จ่ำยช�ำระต้นทนุทำงกำรเงนิ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิลดลง 51 ล้ำนบำท 
และ 72 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ อย่ำงไรก็ตำมระหว่ำงปีสัดส่วนในกำรเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้สูงกว่ำกำรจ่ำยช�ำระคืน ส่งผลให้มีเงินสดรับจำกหุ้นกู้สุทธิ 543 
ล้ำนบำท เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น 480 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน 300 ล้ำนบำท และลดลงจำก
กำรที่ปี 2561 มีกำรจ่ำยเงินปันผล 39 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2562 ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2561 ที่ลดลงจำกปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำกเงินสดรับสุทธิจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  799 ล้ำน
บำท และเงนิสดรบัจำกเงนิเบิกเกินบัญชแีละเงนิกูยื้มระยะสัน้ 70 ล้ำนบำท อย่ำงไรกต็ำมระหว่ำงปี สัดส่วนในกำรจ่ำยช�ำระคนืหุ้นกู้สูงกว่ำเงนิสดรบัจำกกำรออก
หุ้นกู้ ส่งผลให้มีกำรจ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้สุทธิ 617 ล้ำน จ่ำยช�ำระต้นทุนทำงกำรเงิน 554 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 39 ล้ำนบำท  ซึ่งในภำพรวมเงินสดสุทธิที่ใช้
ไปในกิจกรรมจัดหำเงินนั้นน้อยกว่ำปี 2560 

ณ 31 ธันวำคม 2560 บรษัิทมีกระแสเงนิสดจ่ำยใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิจ�ำนวน  956 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจ่ำยช�ำระเงนิกู้ระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิจ�ำนวน 
1,200 ล้ำนบำท จ่ำยช�ำระต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 595 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 49 ล้ำนบำท ในขณะที่สัดส่วนในกำรจ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้สูงกว่ำ
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ ส่งผลให้มีกำรจ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้สุทธิอยู่ที่ 21ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
938 ล้ำนบำท  ท�ำให้เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินปีนี้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ

• อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนสภำพคล่อง
บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 1.84 เท่ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 2.21 เท่ำ โดยลดลง 0.37 เท่ำ เนื่องจำก
บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ีมำกกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้น  โดยสำเหตุหลักของหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมำจำกค่ำงวดท่ียังไม่รับรู้เป็น
รำยได้ และหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มำจำกโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  0.09 เท่ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561   เท่ำกับ 0.06 เท่ำ ซึ่งถึงแม้หนี้สินหมุนเวียน
ส�ำหรบัปี 2562 จะเพิม่ขึน้ตำมย่อหน้ำข้ำงต้น แต่บรษัิทมสีนิทรพัย์หมุนเวยีน (ยกเว้นโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์ระหว่ำงกำรพฒันำเงนิมัดจ�ำค่ำท่ีดินและสินทรพัย์
หมุนเวียนอื่น) เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้น

บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 2.21 เท่ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 4.75 เท่ำ โดยลดลง 2.54 เท่ำ เนื่องจำก
บริษัทมหีนี้สนิหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สำเหตหุลกัมำจำกำรเพิ่มขึ้นของหุ้นกูแ้ละเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทีถ่งึก�ำหนดช�ำระในหนึง่ปี โดยหุ้นกูท้ีถ่ึงก�ำหนด
ช�ำระในหน่ึงปีเพ่ิมขึ้นจำก 1,031 ล้ำนบำทในปีก่อน มำเป็น 2,031 ล้ำนบำท ส่วนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินท่ีถึงก�ำหนดช�ำระในหน่ึงปีเพิ่มขึ้นจำก 
611 ล้ำนบำทในปีก่อน  มำเป็น 1,564 ล้ำนบำท ด้วยสำเหตุดังกล่ำว จึงท�ำให้หนี้สินหมุนเวียนปี 2561 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรำส่วนสภำพคล่องลดลง

บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 0.08 เท่ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 0.23 เท่ำ โดยลดลง 0.15 เท่ำ 
ด้วยสำเหตุที่กล่ำวไว้ย่อหน้ำข้ำงต้น ท�ำให้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมำกเมื่อเปรียบเทียบจำกปีที่แล้ว และส่งผลให้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุน
เร็วลดลงจำกสิ้นปีที่แล้ว

บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 4.75 เท่ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 2.07 เท่ำ โดยเพิ่มขึ้น  2.68 เท่ำ เนื่องมำ
จำกบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน และหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี โดยเงินกู้ยืมระยะ
ส้ันจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำกกำรจ่ำยช�ำระคืนในระหว่ำงปี และลดกำรกู้ยืมในส่วนนี้โดยใช้เงินทุนจำกเงินกู้ยืมระยะยำวแทน ส่วนหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน
หนึ่งปีลดลงเนื่องมำจำกมีหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปีของปี 2559 จ�ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ในขณะที่หุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดภำยในหนึ่งปีของปี 2560 
นั้นมีเพียง 1,000 ล้ำนบำท ด้วยสำเหตุดังกล่ำว จึงท�ำให้หนี้สินหมุนเวียนส�ำหรับปี 2560 ลดลง และส่งผลต่ออัตรำส่วนสภำพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 0.23 เท่ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 0.11 เท่ำ โดยเพิ่มขึ้น 0.12 เท่ำ 
ด้วยสำเหตุที่กล่ำวไว้ย่อหน้ำข้ำงต้น ท�ำให้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�ำนวนมำกเมื่อเปรียบเทียบจำกปีที่แล้ว และส่งผลให้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วดี
ขึ้นจำกสิ้นปีที่แล้ว

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย
บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย  0.13  เท่ำ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1.58 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยลดลง 1.45 เท่ำ ทั้งนี้
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบ้ียเกิดจำกก�ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย หำรด้วยดอกเบ้ียจ่ำย เนื่องจำกใน ปี 2562 
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทปรับตัวลดลงจ�ำนวน 311 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10  เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยมีผลขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 
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281 ล้ำนบำท ปรบัตัวลดลงจำกปี 2561 ท่ีมีก�ำไรสุทธเิท่ำกับ 31 ล้ำนบำท  โดยสำเหตุหลักเกดิจำกกำรลดลงของกำรรบัรูร้ำยได้จำกโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์
ทั้งโครงกำรแนวรำบและแนวสูง 

ในขณะที่บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย (Cash Basis) เป็น 1.44 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 0.61 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  
โดยเพิ่มขึ้น 0.83 เท่ำ เนื่องจำก ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดปี 
2561

บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ยเป็น 1.58 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1.81 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยลดลง 0.23 เท่ำ ทั้งนี้
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบ้ียเกิดจำก ก�ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีเงินได้จำกกำรด�ำเนินงำนหำรด้วยต้นทุนทำงกำรเงิน ซึ่งในปี 2561 มีก�ำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยและภำษีเงินได้จำกกำรด�ำเนินงำนน้อยกว่ำปี 2560  จ�ำนวน 109  ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 27  แม้ว่ำที่ต้นทุนทำงกำรเงินปี 2561  น้อยกว่ำปี 2560  
จ�ำนวน 33 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 13  ด้วยสัดส่วนของก�ำไรท่ีลดลงมำกกว่ำต้นทุนกำรเงนิท่ีลดลงในปี ท�ำให้อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้
ในปี 2561 ลดลงจำกปี 2560

ในขณะที่บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย (Cash Basis) เป็น 0.61 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1.96 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  
โดยลดลง 1.35 เท่ำ เนื่องจำกปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน  273  ล้ำนบำท โดยลดลง 811 ล้ำนบำทจำกปี 2560 โดยหลัก
กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนที่ลดลงมำจำกเงินสดรับจำกโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำที่ลดลง 

บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ยเป็น 1.81 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 0.50 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยเพิ่มขึ้น 1.31 เท่ำ ทั้งนี้
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบ้ียเกิดจำก ก�ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีเงินได้จำกกำรด�ำเนินงำนหำรด้วยต้นทุนทำงกำรเงิน ซึ่งในปี 2560 มีก�ำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยและภำษีเงินได้จำกกำรด�ำเนินงำนน้อยกว่ำปี 2559  จ�ำนวน 175 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 30 ในขณะที่ต้นทุนทำงกำรเงินปี 2560  มำกกว่ำปี 2559  
จ�ำนวน 23 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10  ด้วยสัดส่วนของก�ำไรที่ลดลงแต่ต้นทุนกำรเงินที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ท�ำให้อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย
ในปี 2560 ลดลงจำกปี 2559

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น  3.49 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 3.29 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ทั้งนี้กำรเพิ่มขึ้นของ
อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสำเหตุมำจำก หนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงในปีนี้ โดยหนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำ
จำกกำรค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ และกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำกบริษัทอื่นที่เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี

บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น  3.29 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 3.04 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ทั้งนี้กำรเพิ่มขึ้นของ
อัตรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสำเหตุมำจำก หน้ีสินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงเล็กน้อยในปีน้ี โดยหนี้สินของบริษัทท่ีเพิ่มขึ้น
เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี

บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.04 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 3.08 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ทั้งนี้กำรลดลงของ
อัตรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสำเหตุมำจำก หน้ีสินของบริษัทท่ีลดลงและส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นในปีน้ี โดยหน้ีสินของบริษัทท่ีลดลงเป็นผลมำ
จำกกำรลดลงของหนี้สินระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน รวมทั้งหนี้สินจำกสัญญำเช่ำกำรเงินที่ลดลงจำกกำรช�ำระคืนในระหว่ำงปี

• กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิฯ
บริษัทมีหน้ำท่ีตำมข้อก�ำหนดสิทธิท่ีจะต้องด�ำรงหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน. 3:1 เท่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิข้อเรื่อง
เงื่อนไขทำงกำรเงิน ระบุให้หนี้สินสุทธิที่น�ำมำค�ำนวณต้องหักด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว และเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 
ส�ำหรับหุ้นกู้ ได้แก่   

1) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี.พ.ศ.2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด  
2) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อน 
 ครบก�ำหนด
4) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2564
5) หุ้นกู้ชนิดทยอยช�ำระคืนเงินต้นของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
6) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
7) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
8) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อน 
 ครบก�ำหนด
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 2.62 เท่ำ ตำมหน้ำที่ในข้อก�ำหนดสิทธิฯ เรื่อง เงื่อนไขทำงกำรเงิน 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้เตรียมมำตรกำรทำงกำรเงินรองรับดังนี้ คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนกำรช�ำระคืนหนี้สถำบัน กำรเงินบำงส่วน และ 3) แผนกำรคืนตรำสำร
หนี้ทั้งระยะสั้นและหรือระยะยำวบำงส่วน เพื่อด�ำรงอัตรำส่วนดังกล่ำว และบริษัท ยังมีนโยบำยที่จะรักษำสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และโครงสร้ำง
เงนิทุนให้อยูใ่นระดับทีเ่หมำะสม 4) เร่งกำรขำย และกำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรสร้ำงเสรจ็พร้อมโอนท้ังโครงกำรแนวรำบและโครงกำรแนวสูง ด้วยกำรจดัโปรโม
ชัน่ส่งเสรมิกำรขำยและประชำสัมพนัธ์โครงกำรเพือ่ให้เข้ำถงึกลุ่มลูกค้ำมำกขึน้   รวมถงึกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรอย่ำงเหมำะสมบรษัิทคำดว่ำมำตรกำร
ดังกล่ำวจะเพิ่มยอดรับรู้รำยได้ และลดค่ำใช้จ่ำยลง ท�ำให้ก�ำไรของบริษัทสูงขึ้นและอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงและโครงสร้ำงเงินทุน
อยู่ในสัดส่วนที่เหมำะสม  
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กำรกู้ยืมของบริษัท

หน่วย: ล้ำนบำท

2562 2561 2560

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 200 247 275

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 60 131 70

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 2,230 2,442 1,643

หุ้นกู้ 6,315 6,368 6,976

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น 480 - -

รวม 9,285 9,188 8,964

รำยกำรกู้ยืม บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงำน
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2560 ถึง ปี 2562 มีดังนี้

2. ค่ำบริกำรอื่น 
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด.บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัดในรอบปี 2560 ถึง ปี 2562

รำยละเอียด

ส�ำนักงำนสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ�ำกัด

บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ�ำกัด

บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ�ำกัด

2562 2561 2560

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) 1,510,000 1,539,000 1,120,000

บริษัทย่อย 1,590,000 1,567,000 1,365,000

รวม 3,100,000 2,980,000 2,485,000

หน่วย: ล้ำนบำท
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รำยกำรระหว่ำงกัน

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์

ควำม
สัมพันธ์กับ

บริษัทฯ

ลักษณะของรำยกำรและ
ควำมจ�ำเป็น

มูลค่ำ
ของรำยกำร
เกี่ยวโยงกัน
(ล้ำนบำท)

รำคำและรำยละเอียด

นำยวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี 
และนำยวิวัฒน์ เลำหพูนรังษี

กรรมกำร
บริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ำกัด (มหำชน)
เช่ำท่ีดนิส�ำนักงำนใหญ่ ซึง่เป็น
กรรมสิทธิ์ของกรรมกำรเพื่อ
ใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

1.1 ล้ำนบำท

60.0 ล้ำนบำท

- สัญญำเช่ำนี้มีระยะเวลำ 10 ปี 
ผู้ให้เช่ำจะให้บริษัทเช่ำท่ีดินต่อไปอีก 
10 ปี โดยจะได้ตกลงค่ำเช่ำกันใหม่ใน
รำคำตลำดหรือรำคำท่ีเหมำะสมต่อ
ไปและหำกบรษิทัประสงค์ทีจ่ะเช่ำท่ีดนิ
ต่อไปอีก 10 ปี บริษัทต้องแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้ำตำมที่ระบุในบันทึก
ข้อตกลง ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
บริษัทมีภำระผูกพันจนถึงวันส้ินสุด
สัญญำที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำดังกล่ำว
เป็นจ�ำนวนเงิน 4.96 ล้ำนบำท 

- บริษัทได้จ่ำยเงินประกันกำรเช่ำแก่
กรรมกำรเป็นจ�ำนวนเงิน 60 ล้ำน
บำท เพื่อเป็นหลักประกันว่ำทรัพย์ที่
เช่ำจะไม่ถกูบังคบัจ�ำนองจำกสถำบนั
กำรเงนิท่ีผู้เช่ำได้ขอสินเช่ือ เน่ืองจำก
ผู้ให้เช่ำได้ยอมน�ำทรัพย์ท่ีเช่ำเข้ำจด
ทะเบยีนจ�ำนองเป็นหลักประกันปฏบัิติ
ตำมสัญญำขอสินเชื่อเก่ียวกับกำร
ก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนต่อสถำบัน
กำรเงิน

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย

บริษัทใหญ่
และบริษัท
ย่อย

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ำกัด (มหำชน) ให้บริษัทย่อย
กู้ยืมเงิน

1,228.2 ล้ำนบำท

306.3 ล้ำนบำท

81.3 ล้ำนบำท

- เงินให้กู ้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกัน นโยบำยกำรก�ำหนด
รำคำร้อยละ 5.45 - 6.75 ต่อปี

- ดอกเบี้ยค้ำงรับ

- ดอกเบี้ยรับ

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย

บริษัทใหญ่
และบริษัท
ย่อย

บริษัทย่อยให้
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ำกัด (มหำชน) กู้ยืมเงิน

19.5 ล้ำนบำท

26.0 ล้ำนบำท

0.9 ล้ำนบำท

0.4  ล้ำนบำท

- เงินกู ้ ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่
เก่ียวข้องกัน นโยบำยกำรก�ำหนด
รำคำร้อยละ 5.45 - 6.75 ต่อปี

- ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

- ต ้นทุนกำรกู ้ยืม - กิจกำรท่ี
เกี่ยวข้องกัน (ซึ่งรวมอยู่ในโครงกำร
อสังหำรมิทรพัย์ระหว่ำงกำรพฒันำ)

- ต้นทุนทำงกำรเงิน

ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์

ควำม
สัมพันธ์กับ

บริษัทฯ

ลักษณะของรำยกำรและ
ควำมจ�ำเป็น

มูลค่ำ
ของรำยกำร
เกี่ยวโยงกัน
(ล้ำนบำท)

รำคำและรำยละเอียด

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย

บริษัทใหญ่
และบริษัท
ย่อย

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร / 
ค่ำบริหำรจัดกำร

40.6 ล้ำนบำท

18.0 ล้ำนบำท

- รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรตำมรำคำ
ที่ตกลงร่วมกัน

- ค่ำบรหิำรจดักำรตำมรำคำท่ีตกลง
ร่วมกัน

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย

บริษัทใหญ่
และบริษัท
ย่อย

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ำกดั (มหำชน) ปันส่วนต้นทุน
โครงกำรไปยังบริษัทย่อย

567.3 ล้ำนบำท - ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นท่ีเกิด
จำกกำรปันส่วนต้นทุนโครงกำร

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย

บริษัทใหญ่
และบริษัท
ย่อย

บริษัทย่อยช�ำระหน้ีเงินกู้ยืม
สถำบันกำรเงนิแทนบรษัิทใหญ่

386.8 ล้ำนบำท - เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

นำยวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี 
นำยวิวัฒน์ เลำหพูนรังษี และ
นำย อำชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

กรรมกำร
บริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

กรรมกำรบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้น
ของบริษัทฯ จองคอนโดกับ
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ำกัด (มหำชน)

8.4 ล้ำนบำท ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัท วันอัพ จ�ำกัด

บริษัทใหญ่
และบริษัท
ย่อย

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ำกัด (มหำชน) จ้ำงบริษัท วัน
อัพ จ�ำกัด ท�ำกำรก่อสร้ำง
โครงกำร

5.0 ล้ำนบำท - บรษัิทใหญ่จ่ำยช�ำระเงนิค่ำงวดงำน
ให้แก่บริษัท วันอัพ จ�ำกัด และหักเงิน
ค่ำประกันผลงำนเอำไว้ 5% จำกค่ำ
งวดงำนที่จ่ำยช�ำระ

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัท อำรียำ 
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัทใหญ่
และบริษัท
ย่อย

บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี 
จ�ำกัด (มหำชน) ซื้อที่ดินจำก
บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นท์ 
จ�ำกัด เพื่อท�ำกำรก่อสร้ำง
โครงกำร

101.7 ล้ำนบำท - ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 
ตำมรำคำทุน (ภำยใต ้โครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ)

มูลค่ำมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน
กรณทีีมี่รำยกำรระหว่ำงกันของบรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อยกับบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
ในอนำคต บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำร และควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของ
รำยกำรน้ันๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรมและมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือ
รำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณีโดย
กรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกท้ังจะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบ
หรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอย่ำงเคร่งครัด
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบรหิำรได้รบักำรแต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัและดูแลบริหำรจดักำรและควบคมุกำรด�ำเนินกจิกำรของบริษัทให้สอดคล้อง
กับนโยบำย และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธรุกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้  รวมทั้งกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณทำงธรุกิจและกฎหมำยต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1. พิจำรณำกำรวำงแผนงำน ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรของทุกสำยงำนของบริษัทและบริษัทย่อย 
2. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท งบประมำณประจ�ำปี และกำรลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เพื่อเสนอต่อ
    คณะกรรมกำรบริษัท
3. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรซื้อที่ดินตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
4. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยกำรให้ผลตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
5. พิจำรณำและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเป็นรำยสัปดำห์
6. พิจำรณำก�ำหนดบุคคลในกำรด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
7. ด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและควำมเท่ำเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพื่อน�ำพำองค์กรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
 

นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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" ยึดมั่นในหลัก
   บรรษัทภิบาล "
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กำรควบคุมก�ำกับกิจกำร
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท
จำกสภำวะถดถอยของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ บริษัทเองยังมีจุดแข็งในหลำยๆด้ำน เช่น แบบบ้ำนและฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่มีประสิทธิภำพ  ยังมีบ้ำนพร้อมขำย 
คณุภำพบ้ำนสูง แต่ในเวลำเดยีวกัน ก็มีจดุอ่อนในบำงด้ำน เช่น โซนขำยดี ลูกค้ำมีศกัยภำพสูง สร้ำงไม่ทัน  โซนขำยช้ำ ลูกค้ำศกัยภำพน้อย มีบ้ำนเหลือ ประกอบ
กับปัญหำเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอื้ออ�ำนวย ปัญหำ COVID19  ปัญหำควำมไม่มั่นคงในหน้ำที่กำรงำนท�ำให้ลูกค้ำไม่กล้ำที่จะสร้ำงภำระ

บรษัิทจงึวำง แผนระยะส้ัน ด้วยกำรลดภำระของลูกค้ำ โดยจดัโปรแกรมพเิศษท่ีมีควำมยดืหยุน่ และสำมำรถให้ค�ำปรกึษำ และหำทำงช่วยลูกค้ำท่ีต้องกำรมีบ้ำน 
ให้สำมำรถมีบ้ำนได้ ท้ังแนวรำบ และ คอนโดมิเนียม โดยทีบ่รษัิท อำจจะต้องลดอตัรำก�ำไรลงบ้ำง แต่ท้ังน้ีจะท�ำให้รำยได้เพ่ิมมำกข้ึน จ�ำนวนก�ำไร ไม่ได้ลดลงมำก
นัก เป็นแนวทำงเน้นขำยให้มำก รกัษำจ�ำนวนก�ำไรขัน้ต้น ด้วยวธีิน้ีจะท�ำให้มกีระแสเงนิสดเข้ำมำมำกขึน้ ซึง่กระแสเงนิสดท่ีได้มำ จะเน้นไปในกำรลงทนุเร่งควำมเรว็
ในกำรก่อสร้ำงของโครงกำรที่ขำยดี ในขณะที่บริษัท มีคอนโดมิเนียม ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และมี Backlog เกินร้อยละ 90 อีก 2 อำคำร กระแสเงินสดที่ได้
มำจะน�ำมำใช้ ในกำรเร่งกำรก่อสร้ำงเพิ่มให้รับรู้รำยได้และก�ำไรให้เร็วที่สุด ซึ่งทั้งสองอำคำรควรจะรับรู้รำยได้เพิ่มในปี 2564 และ 2565 ปีละกว่ำ 2,000 ล้ำน
บำท จำกผลกำรปรับกลยุทธ์อีกครั้งเมื่อต้นปี 2563 ท�ำให้บริษัทมียอดรับรู้รำยได้ที่ดีขึ้นกว่ำปลำยปี 2562 ประมำณร้อยละ 10

ระยะกลาง กำรขยำยจ�ำนวนโครงกำรแนวรำบ ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจบัุน โดยปรบักลยทุธ์ทำงกำรตลำด และท�ำเลของโครงกำรให้มปีระสิทธิภำพมำก
ขึ้น ส�ำหรับส่วนนี้ บริษัทจะค�ำนึงถึงอัตรำกำรดูดซับที่ท�ำให้เกิดกำรหมุนเวียนของสินค้ำสูงท่ีสุดเป็นหลัก พร้อมกันนี้โครงกำรคอนโดมิเนียมที่จะเข้ำมำใหม่ เพื่อ
รองรับกำรรับรู้รำยได้ที่ต่อเนื่อง ในปี 2566 เป็นต้นไป

ระยะยาว เป็นกำรก�ำหนดกลยุทธ์ ให้เกิดกำรรับรู้รำยได้ที่ต่อเนื่อง และมีอัตรำกำรเติบโตแบบระมัดระวัง 

กลยุทธ์ด้านค่าใช้จ่าย เป็นแนวทำงทั้งระยะสั้น กลำงและระยะยำว โดยมีควำมเข้มงวดในกำรใช้จ่ำยของบริษัทมำกขึ้น ทั้งนี้ได้เริ่มท�ำมำตั้งแต่ปี 2561 – 2562 
ต่อเนือ่งมำจนปัจจบุนั ซึง่ทีผ่่ำนมำบรษัิทสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยลงไปได้ กว่ำ 70 -160 ล้ำนบำท ต่อปี กำรจดัและใช้งบประมำณให้มีประสิทธภิำพ โดยมีเป้ำหมำย
จะลดลงไปอีกอย่ำงต่อเนื่อง

กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง บริษัทยังใช้นโยบำยเดิมในกำรก่อสร้ำงซึ่งเป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพสูงอยู่แล้ว คือ กำรใช้ระบบกำรก่อสร้ำงด้วยวิธี Aluminum 
Form ท่ีมีคุณภำพสูง ไม่มีรอยเชื่อมต่อท่ีท�ำให้เกิดกำรรั่วซึม และประหยัดเวลำ แต่ทว่ำกำรก่อสร้ำงในโครงกำรแนวรำบจะถูกลดปริมำณลงให้สมดุลกับยอด
ขำยและยอดโอน ทั้งนี้ได้เริ่มท�ำมำกว่ำ 3 ปีแล้ว ท�ำให้บริษัทสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยคงที่ของฝ่ำยก่อสร้ำงได้ด้วย

กลยุทธ์ด้านสภาพคล่อง จำกกำรที่บริษัทมีที่ดินที่ถืออยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่สำมำรถเปิดโครงกำรเนื่องจำกสภำพตลำด ลักษณะสินค้ำ ช่วงรำคำขำยที่ยัง
ไม่สอดคล้องและสำมำรถขึ้นโครงกำรได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น อำจจะถูกพิจำรณำขำยออกไปเพื่อเสริมสภำพคล่องและ หรือลด ภำระหนี้ ดอกเบี้ยจ่ำย และ
เปิดโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรท่ีมศีกัยภำพดกีว่ำในระยะกลำง ซึง่เท่ำกับว่ำสำมำรถสร้ำงจ�ำนวนรอบของกระแสเงนิสดและก�ำไรได้มำกกว่ำเดิมในระยะกลำง
และระยะยำว ในขณะท่ีกำรลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีท�ำต่อเน่ืองมำอย่ำงสม�ำ่เสมอจะท�ำให้บรษัิทรกัษำสภำพคล่องได้ดขีึน้ ท้ังน้ีกำรเร่งยอดขำยโครงกำรท่ีมีสินค้ำ
พรอมขำยยังคงเป็นปัจจยัท่ีต้องเฝ้ำระวงัต่อไป

กลยทุธ์ด้านสังคม แม้ว่ำสภำพธุรกจิอำจท�ำยอดได้ไม่มำกเท่ำท่ีต้องกำร บรษิทั ยงัคงรกัษำระดบัควำมพงึพอใจลูกค้ำ กำรปรบัปรงุโครงกำร และเพิม่สมรรถนะ 
ด้ำนสิง่แวดล้อม ยงัคงด�ำเนนิต่อไป อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โครงกำรทีเ่พิ่มขึ้นมำใหม่ในปี 2562 คือโครงกำรจัดกำรขยะในโครงกำร ทีท่�ำให้มส่ีวนชว่ย
สนับสนุน นิติบุคคลที่จัดตั้งแล้วและก�ำลังจะจัดตั้ง ให้มีรำยได้เพิ่ม จำกกควำมร่วมมือกันของชุมชน และมีแผนจะขยำยออกไปในเชิงธุรกิจมำกขึ้น ทั้งนี้บริษัทไม่
ได้เน้นก�ำไรในรปูของเงินมำกนักแต่ให้ควำมส�ำคญัด้ำนก�ำไรเชงิส่ิงแวดล้อม และคณุภำพชวีติโดยรวม ส�ำหรบัโครงกำรท่ีท�ำต่อเน่ือง  ได้แก่ โครงกำรบ้ำนคณุภำพ  
โครงกำรดูแลสุขภำพลูกบ้ำนด้วยกำรจัดพ้ืนท่ีออกก�ำลัง โครงกำรท่ีรักษำส่ิงแวดล้อม โครงกำรโรงเรียนของลูกคนงำนต่ำงด้ำว และโครงกำรที่เป็น
Sustainable ยังคงด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สังคมโดยรวม  โครงกำรเป็นชุมชนที่น่ำอยู่ ซึ่งจะสังเกตจำกผลลัพธ์ของ โครงกำร Friend Get Friend ที่
ลูกค้ำแนะน�ำผู้ซื้อใหม่เข้ำมำไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่ำงใด

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่ให้ควำมส�ำคัญในหลักกำรก�ำกับกำรดูแลกิจกำรที่ดี เน้นควำมโปร่งใสของกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักกำรที่เป็นแนวทำงส�ำคัญส�ำหรับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
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สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมนีโยบำยในกำรปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ควำมส�ำคัญกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ องค์
ประกอบต่ำงๆ ของกำรประชุมเพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันในระหว่ำงผู้ถือหุ้น ในเรื่องส�ำคัญๆ ซึ่งมีแนวปฏบัติดังต่อไปนี้ 

1. บรษิทัได้แต่งตัง้ให้บรษัิท ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ท�ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบียนหลักทรพัย์ของบรษัิท เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถอืหุ้น
ในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2.กำรจดัประชมุผู้ถอืหุน้ โดยก�ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีประชมุไม่เป็นอปุสรรคในกำรเข้ำร่วมประชุม ข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับกำรตัดสินใจในทีป่ระชมุผู้ถอื
หุ้นทำงบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ นอกจำกกำรกำรส่งหนังสือนัดประชุมท่ีมีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระ
กำรประชุม ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบในแต่ละวำระเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 14 วัน ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 
เรือ่งกำรเรยีกประชมุผู้ถอืหุ้นแล้ว และมีนโยบำยให้จดัส่งหนังสือนัดประชมุผู้ถอืหุ้นทำงไปรษณย์ีให้แก่ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุอย่ำน้อย 21 วนัก่อนกำร
ประชุม และให้น�ำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซด์ (www.areeya.co.th) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวน 2 ครั้ง คือ กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2562 เมื่อวันอังคำรที่ 19 มีนำคม 2562 และวันที่ 23 เมษำยน 2562 โดยบริษัทได้ด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้น 

- ประธำนในที่ประชุมจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม โดยในระหว่ำงประชุม ประธำนได้เปิดโอกำส 
 ให้ ผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็นและซักถำมต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่

- ประธำนกรรมกำร รวมทั้งกรรมกำรทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น) จะเข้ำร่วมประชุมและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นด้วย

- ด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ 
 เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

3.บริษัทเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นได้ถำมค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ คอื Website และกำรส่งค�ำถำมล่วงหน้ำมำยังหน่วยงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ รวม
ทั้งกำรเสนอชื่อกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบก่อนกำรประชุม  

4.บริษทัก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บรหิำรระดับสงูแจง้ต่อกรรมกำรหรือผูท้ีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยเกี่ยวกบักำรซื้อขำยหุ้นบริษทัตนเองอย่ำงน้อย 1 
วันล่วงหน้ำก่อนท�ำกำรซื้อขำย

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถมำประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทยังมีกำรเพิ่มทำงเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สำมำรถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน
จำกกรรมกำรอิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอ�ำนำจจำกผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่ำนมำก็ได้มีท่ำนผู้ถือหุ้นหลำยท่ำนได้มอบอ�ำนำจให้กับท่ำนกรรมกำรอิสระของ
บริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทนในหลำยครั้งที่ผ่ำนมำ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 

6.ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริหำรท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมด้วย โดยประธำนกรรมกำรของ
บริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธำนในที่ประชุมจะด�ำเนินกำรให้มีกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตำมล�ำดับวำระที่
ก�ำหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจำกนั้น บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงที่ต้องกำรในแต่ละวำระให้ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนลงคะแนนทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและควำม
ถกูต้องในกำรลงคะแนนเสียง นอกจำกน้ีได้มีกำรว่ำจ้ำงส�ำนักงำนทนำยควำมอสิระมำเป็นผูต้รวจนับคะแนน และขออำสำสมัครจำกตัวแทนผู้ถอืหุ้นร่วมเป็นสักขี
พยำนในกำรตรวจนับคะแนน และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรนับคะแนนโดยใช้เครื่องอ่ำนแถบข้อมูล (Bar code) 

7. คณะกรรมกำรบรษิัทได้ดูแลให้มกีำรบันทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ ให้มีสำระส�ำคัญครบถว้นอันได้แก่ ค�ำชี้แจงที่เป็นสำระส�ำคัญ ค�ำถำม ข้อคิดเหน็ต่ำงๆ 
รวมทัง้คะแนนเสียงทีต้่องกำรในแต่ละวำระ นอกจำกน้ัน ในส่วนของรำยงำนกำรประชุม บริษทัมีกำรจดัท�ำรำยงำนกำรประชุมให้เสรจ็สมบรูณ์ในเวลำท่ีกฎหมำย
ก�ำหนด รวมทั้งมีระบบกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ดี สำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รำยงำนกำรประชุมมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
บริษัทได้จัดให้มีกำรบันทึกวิธีกำรลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรำยงำนกำรประชุมด้วย

8. เปิดเผยมติกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระผ่ำน ระบบ SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภำยหลัง เสร็จสิ้นกำรประชุม 

9. บันทึกรำยงำนกำรประชมุอย่ำงครบถ้วน และจดัท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ให้แล้วเสรจ็ท้ัง ภำษำไทยและองักฤษภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และ
ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
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กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่ำเทียมกัน

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริษัทได้มีกำรก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ หรือเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วน้อยได้ตั้งค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ คือ Website และกำรส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ
มำยังหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 

2. นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรป้องกันกำรน�ำข้อมลูภำยในของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่ำงย่ิง จงึมีนโยบำยให้มกีำรเกบ็
รักษำข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชำชนไว้เป็นควำมลับ โดยก�ำหนดให้ผู้รับรู้จ�ำกัดเฉพำะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่ำนั้น

ท้ังน้ี บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหำรทรำบถึงภำระหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจน
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกท้ังบริษัทห้ำมมิให้กรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวท�ำกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลัก
ทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภำยในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ส�ำหรับกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะท�ำกำร
ซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้ำข่ำยกรณีข้ำงต้น ให้รำยงำนต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ท�ำกำรซื้อ ขำย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่ำวภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่วันที่เกิดรำยกำรขึ้นพร้อมทั้งส่งส�ำเนำรำยงำนนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐำนทุกครั้ง
 
นอกจำกน้ีบรษัิทยังได้มีนโยบำยท่ีให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนกังำนปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมสุจริตและยุติธรรมอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
และไม่ให้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท�ำหรอืปกปิดกำรกระท�ำใดๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมเส่ือมเสียแก่บริษัท ท้ังน้ี หำกพบว่ำ บคุคลข้ำงต้นได้น�ำข้อมูลภำยในของบรษัิท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่ำบุคคลดังกล่ำวมีควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง และจะถูกลงโทษตำมข้อบังคับพนักงำนของบริษัทต่อไป

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำย ดังนี้ 

 1.จัดโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไม่ท�ำให้เกิด ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  
 และเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

 2. ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำม เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำร 
 บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดย รำยงำนต่อเลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัทจะต้องส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียนี้ให้ 
 ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท�ำกำรนับแต่วันที่ได้รับ รำยงำน 

 3. ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลัง พิจำรณำ ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้ำร่วมประชุม 
 และงดออกเสียง เพื่อให้กำรตัดสินใจของ คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง 

 4.ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำร จรรยำบรรณและข้อบังคับพนักงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีบท
 ก�ำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหำรหรือ พนักงำนน�ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยต่อสำธำรณะหรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่ำงๆ โดยเท่ำเทียม มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสม โดยด�ำเนินกำรให้มีผลประกอบกำรท่ีดีอย่ำงสม�่ำเสมอ และมีกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง 
พร้อมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2. ลูกค้า : กำรด�ำเนินงำนในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทยังคงให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลลูกค้ำ ในฐำนะ “ลูกบ้ำน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่งในสมำชิกครอบครัว
อำรียำ โดยมีทีมงำนบริกำรหลังกำรขำยที่ประกอบไปด้วย ฝ่ำยศูนย์บริกำรลูกบ้ำน (Call Center) ฝ่ำยบริกำรหลังกำรขำย (After Sales Service: AS) ฝ่ำย
บริหำรนิติบุคคล (Customer Management: CM) และฝ่ำยชุมชนสัมพันธ์ (Customer Relations Management: CRM) ซึ่งมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรให้
บริกำรหลังกำรขำยที่รวดเร็วและได้มำตรฐำน เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้ำน
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3. คู่ค้า : บริษัทด�ำเนินนโยบำยคัดเลือกผู้รับเหมำ (คู่ค้ำ) อย่ำงยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครัด และพิจำรณำถึงปัญหำ
ต่ำงๆท่ีเกิดกับผู้รับเหมำเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น อำทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้แก่ผู้รับเหมำ จัดหำแหล่งเงินกู้ให้โดยเจรจำกับธนำคำรเพื่อ
ผู้รับเหมำสำมำรถน�ำใบส่งงำนไปค�้ำประกันเงินกู้ และช่วยในกำรจัดหำวัสดุกรณีเกิดกำรขำดแคลนหรือผู้รับเหมำขำดสภำพคล่อง

4. เจ้าหน้ี :  บรษัิท มีนโยบำยและแนวทำงกำรปฏบัิติเก่ียวกับเจ้ำหน้ี  โดยยึดม่ันในกำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงเป็นธรรม  เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเช่ือถอืและรักษำสัมพันธภำพ
ที่ดีและยั่งยืนกับเจ้ำหนี้ ไม่ว่ำจะเป็นว่ำจะเป็นเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ หรือเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน  โดยเฉพำะในเรื่องของเงื่อนไขค�้ำประกัน กำรบริหำรเงินทุน และกำร
ช�ำระหนี้  บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขอย่ำงเคร่งครัด ส่วนกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ โดยใช้หลักควำมสมเหตุสมผล และไม่ด�ำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำกับเจ้ำหนี้

5. คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตำมกติกำกำรแข่งขันท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ
ทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สุจริตเพื่อควำมได้เปรียบทำงกำรค้ำ

6. พนักงาน :  บรษัิท สรรหำและรกัษำพนักงำนทีมี่ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรปฏบิติังำนโดยมุ่งเน้ำพฒันำและเพิม่พนูควำมสำมำรถของพนักงำน
อย่ำงต่อเน่ืองพร้อมท้ังส่งเสรมิให้พนักงำนมีโอกำสในควำมก้ำวหน้ำและม่ันคงในอำชพีและปฏบัิติต่อพนักงำนทุกคนโดยเท่ำเทียมกัน บรษัิทได้จดัให้มีสวสัดกิำร
และสิทธิประโยชน์ตำมมำตรฐำนหรือมำกกว่ำ เช่นประกันสุขภำพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

7. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบำยในกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบและเอำใจใส่สังคมอย่ำง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทน้ันยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมุ่งปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะในเรื่องชุมชนน่ำอยู่ ที่ส่งเสริมในเรื่องกำรคัดแยกขยะ ลดกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรน�้ำ เป็นต้น นอกจำกนี้บริษัท
ยังมุ่งเน้นกำรปลูกจิตส�ำนึกแก่พนักงำนกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ผลักดันให้พนักงำน ทุกคนตระหนักถึงกำรดูแล เอำใจใส่ส่ิงแวดล้อมรอบ
ตัว โดยให้มีกำรฝึกอบรมและรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น กำรประหยัดพลังงำนของบริษัท กำรแยกขยะอย่ำงสร้ำงสรรค์ปันรำยได้สู่สังคม เป็นต้น

นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรด�ำรงอยู่ภำยใต้บรรทัดฐำนที่โปร่งใส โดยให้ควำมส�ำคัญกับนโยบำยทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงกำรจ้ำงพนักงำน ซึ่งมีสำระส�ำคัญครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

 • กำรไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่นใด
 • กำรตรวจสอบถึงกำรได้รับอนุญำตในชิ้นงำนที่มีลิขสิทธิ์ หรือกำรได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำรแจ้งให้บริษัททรำบในทันที หำกมีประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ

นอกจำกนี้ยังมีแนวทำงกำรปฏิบัติที่เฉพำะเจำะจง เช่น กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ได้รับกำรคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องแล้วเท่ำนั้น รวมไปถึงกำรไม่ติดตั้ง เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์สำรสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องโดยเด็ดขำด

นโยบำยทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ก�ำหนดหลักกำรในด้ำนสิทธิมนุษยชน ให้บุคลำกรในทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยเริ่มต้นต้ังแต่กระบวนกำรสรรหำคัดเลือก ซึ่ง
ด�ำเนินงำนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ สีผิว หรือปัจจัยใดๆท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน รวมท้ังปฏิเสธกำรใช้
แรงงำนที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือผิดจริยธรรม โดยหลักกำรที่บริษัทใช้ในกำรด�ำเนินงำนภำยใต้หลักสิทธิมนุษยชนมีดังต่อไปนี้

 • ก�ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม ตำมคุณสมบัติ ลักษณะงำน ควำมสำมำรถ และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน รวมถึงตำมหลักเกณฑ์  
  ของโครงสร้ำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัท
 • ให้ควำมส�ำคัญด้ำนกำรฝึกอบรมอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึงกับบุคลำกรทุกระดับ ตำมแนวทำงพัฒนำพนักงำนในระยะยำว (Training Roadmap)
 • ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรให้เกียรติ และกำรเคำรพควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นอกจำกนี้ยังมีแนวทำงกำรปฏิบัติที่เฉพำะเจำะจง เช่น กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ได้รับกำรคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องแล้ว
เท่ำนั้น รวมไปถึงกำรไม่ติดตั้ง เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์สำรสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องโดยเด็ดขำด

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ อันได้แก่ กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท ผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET Community Portal หรือ ELCID) กำรลงข่ำวสำรทำงหนังสือพิมพ์ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ�ำกัด นอกจำกกำรส่งข่ำวสำรผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนกิส์ของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว บรษัิทได้เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรรวมทัง้แบบแสดงรำยกำรข้อมลู
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ประจ�ำปี (แบบ 56-1) งบกำรเงิน และรำยงำนประจ�ำปีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท (www.areeya.co.th) 

สำรสนเทศท่ีส�ำคญัของบรษิทั ประกอบด้วย รำยงำนทำงกำรเงนิและข้อมูลทีมิ่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงนิต่ำงๆตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของงบกำรเงินที่เปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่ำนกำรสอบทำน/ตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ
บรษัิทและบรษัิทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงนิดังกล่ำวจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทีรั่บรองท่ัวไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชท่ีีเหมำะสมและถอืปฏบัิติอย่ำงสม�ำ่เสมอ และใช้ดลุพนิิจอย่ำงระมัดระวงั และประมำณกำรณ์ท่ีดท่ีีสุดในกำรจดัท�ำ รวมท้ังมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อ
ให้ม่ันใจได้อย่ำงมเีหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชมีีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ำรงรักษำไว้ซึง่ทรพัย์สินและเพ่ือให้ทรำบจดุอ่อนเพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะ
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บรหิำรเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเดีย่วกับคณุภำพของรำยงำนกำรเงนิและระบบควบคมุภำยใน และควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและ 56-1 แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ชี้แนะและก�ำหนดนโยบำยและมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของ
บริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรไปตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติวงเงินส�ำหรับใช้จ่ำย
เพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทำงกำรเงิน อำทิเช่น กำรกู้ยืมเงิน หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำ
เป็นผู้ค�้ำประกัน

คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบ
อ�ำนำจตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร โดยกำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ�ำนำจ หรอืมอบอ�ำนำจช่วงท่ีท�ำให้คณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผู้จดักำร หรอืผู้รบัมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรอื
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท�ำกับบริษัท (ตำมท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด) ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติ
รำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้ และเป็นกำรมอบอ�ำนำจในเรื่องเกี่ยวกับรำยกำรที่เป็นไปตำม
กำรค้ำปกติหรือเป็นกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจท่ัวไปเพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 
บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับมำตรฐำนควำมประพฤติและจริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนักงำน โดยเน้นถึงควำมซื่อสัตย์และมี
จริยธรรมในกำรติดต่อกับลูกค้ำ ผู้ขำยสินค้ำ คู่ค้ำ และกับบุคคลภำยนอกทั้งหลำย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
ไม่เปิดเผยแจกจ่ำยข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต และไม่ท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภำยในท่ียังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อ
สำธำรณะชน

นอกจำกน้ี หำกมีกรณท่ีีมรีำยกำรระหว่ำงกัน บรษัิทจะพจิำรณำควำมเหมำะสมก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำรอย่ำงรอบคอบทุกครัง้ และจะปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำรเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวในรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)  

บรษัิทมีประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผู้จดักำร เป็นบคุคลคนเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ ที่ไม่ใช่
กำรด�ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท จะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งซึ่งมีกรรมกำรที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย 3 ท่ำน ซึ่งกำรตัดสินใจลงทุน
ในโครงกำรต่ำงๆ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัททั้งสิ้น รวมถึงกำรอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำจะไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท

คณะกรรมกำรบรษิทัมีกำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอ ซึง่ในกำรประชมุแต่ละครัง้ทำงฝ่ำยบรหิำรได้จดัเตรยีมข้อมูล และรำยละเอยีดเพือ่ให้คณะกรรมกำรใช้ประกอบ
กำรพิจำรณำ และในระหว่ำงประชุม ประธำนในที่ประชุมได้ให้เวลำกับกรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ รวมถึงกำรให้แสดงควำมคิดเห็นได้
อย่ำงเต็มที่ และมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 
2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมดจ�ำนวน 10 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ระบุในหัวข้อค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผู้บริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ คัดเลือกและเสนอช่ือของผู้สอบบัญชีและค่ำ
ตอบแทนผู้สอบบัญช ีให้ควำมเห็นในงบกำรเงนิระหว่ำงกำลและงบกำรเงนิประจ�ำปีทีผู้่สอบบัญชีได้สอบทำนหรอืตรวจสอบ พจิำรณำกำรปฏบัิติตำมมำตรฐำน
ทำงบัญชี และกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ สอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนกำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบภำยใน และพจิำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในท่ีได้ตรวจสอบระบบงำนต่ำงๆภำยใน
องค์กร ท่ีจัดท�ำโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตลอดจนกำรให้ข้อแนะน�ำในกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อน�ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร นอกจำกน้ีคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้น�ำเสนอแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในแก่คณะกรรมกำรบรษิทัให้พจิำรณำด้วย ใน ปี 2562 มีกำรประชมุคณะ
กรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจ�ำนวน 12 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมที่ระบุในหัวข้อค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
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ผู้บริหำร 

ในส่วนของคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำร และคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษัทยังไม่ได้มีกำรจัดตั้งขึ้น เนื่องจำกเห็นว่ำ คณะกรรมกำร
บรษัิทมีจ�ำนวนไม่มำก และสำมำรถเรยีกประชมุเพือ่พจิำรณำในเรือ่งดังกล่ำวได้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจำกนี ้กรรมกำรบรษัิท
ยงัจะต้องปฏบัิติตำมข้อพงึปฏบัิติท่ีดสี�ำหรบักรรมกำรบรษิทัจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัตติำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง
ต่ำง ๆ  ปฏบัิติตำมข้อบังคบัของบรษัิท มีควำมซือ่สัตย์และรบัผิดชอบต่อบรษัิทและผู้ถอืหุ้น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีควำมต้ังใจทีจ่ะใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เป็นต้น

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมกำรบริษัท 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. คณะกรรมกำรบริหำร

1. คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมดของปี 2562

1 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 10/10

2 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร 10/10

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร 9/10

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร 10/10

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร 10/10

6 นำยวันชัย   ตันติกุล กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 10/10

7 นำยปรีชำ   บุณยกิดำ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 10/10

8 นำยสมพล   เทียนสุวรรณ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 10/10

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมในปี 2562 10

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัทคือ นำยวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี ลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยวิวัฒน์ เลำหพูนรังษี และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท หรือ 
กรรมกำรหนึ่งในสองคนนี้  ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือ นำยทัน เทียนสุวรรณ หรือนำยอำชวัน  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ รวมเป็นสอง
คนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท
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บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรบรษัิทมหีน้ำท่ีแสดงบทบำทของผู้น�ำและเป็นผู้ควบคมุกำรประชมุผู้ถอืหุ้นให้มปีระสิทธิภำพและประสิทธผิล อกีท้ังยงัมีบทบำททีส่�ำคญัในกำร
ท่ีจะท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ช่วยเหลือ แนะน�ำ สอดส่องดูแลและ
สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำร รวมท้ังมีควำมเป็นอิสระในกำรเสนอวำระกำรประชุม กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ในด้ำน
ต่ำงๆ รวมถึงกำรร่วมพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในเรื่องที่อำจจะขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เพื่อให้มีควำมถูกต้องโปร่งใส

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี้ 

 1.ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นก่อนกำรด�ำเนินกำร เช่น เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ที่ 
 ส�ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมที่หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ก�ำหนดเป็นต้น
 
 2. ก�ำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท

 3. ก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและกำรก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงที่ 
 ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

 4. พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่มีสำระส�ำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบริหำร และรำยกำรอื่นใดตำมที่  
 กฎหมำยก�ำหนด

 5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก�ำหนดค่ำตอบแทนของฝ่ำยบริหำร

 6. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร โดยมีควำมตั้งใจและควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำน

 7. จัดให้มีระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุม  
 ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรบริหำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผล

 8. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

 9.ก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม

 10.ก�ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภำยในของบริษัทในเรื่องต่ำง ๆ

 11.รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำน
 ประจ�ำปี และครอบคลุมเรื่องส�ำคัญๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 12. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดัง 
 กล่ำวมีอ�ำนำจและ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจ นั้น ๆ ได้

องค์ประชุมขั้นต�่ำขณะที่คณะกรรมกำรบริษัทจะลงมติ
บริษัทก�ำหนดนโยบำยว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ จะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้กำรสนับสนุน และเพื่อสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี้

 1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจ 
 สอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ 
 เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

 3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 ของบริษัท

 4.  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดัง 
 กล่ำวรวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  
 เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำร 
 ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
  
  (ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
  (ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
  (ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำด หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่  
  เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  (ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
  (จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
  (ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
  (ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
  (ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
  ของบริษัทฯ

 7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน
ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมดของปี 2562

1 นำยวันชัย   ตันติกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 14/14

2 นำยปรีชำ   บุณยกิดำ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 14/14

3 นำยสมพล   เทียนสุวรรณ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 14/14

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมในปี 2562 14
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3. คณะกรรมกำรบริหำร  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท จ�ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมดของปี 2562

1 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี ประธำนกรรมกำรบริหำร 7/11

2 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรบริหำร 11/11

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำรบริหำร 9/11

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำรบริหำร 11/11

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำรบริหำร 9/11

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมในปี 2562 11

คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรมีหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบในกำรปฏบัิติงำนต่ำง ๆ  โดยมีรำยละเอยีดกำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขต หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร โดยกำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมกำร
บริหำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ท�ำกับบริษัท (ตำมที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต.ประกำศก�ำหนด) ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร มีดังนี้ 

 1.ก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 ที่ก�ำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขันที่ได้ก�ำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ

 2.ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ�ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ

 3.ตรวจสอบ ติดตำมกำรด�ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เอื้อต่อสภำพกำร
 ด�ำเนินธุรกิจ

 4.ตรวจสอบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

 5.พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทที่ก�ำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 6.ด�ำเนินกำรจัดท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิดบัญชี กู้ยืม จ�ำน�ำ จ�ำนองค�้ำประกัน และกำรอื่นรวมถึงกำรซื้อขำยและจด  
 ทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตำมวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท 

 7.ก�ำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท และอำจมอบอ�ำนำจให้ผู้บริหำร หรือบุคคลอื่นใดด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนิน 
 งำนตำมปกติประจ�ำวันของบริษัท

 8.ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

ท้ังน้ี กำรอนุมัติด�ำเนินงำนของบรษัิทในเรือ่งต่ำง ๆ  ตำมขอบเขตท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทได้ให้ไว้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีท�ำให้คณะกรรมกำร
บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้รับรองอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตำมข้อบังคับของบริษัท และตำมท่ีส�ำนักคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ประกำศก�ำหนด) ก�ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป เช่น กำรซื้อ
ขำยสินค้ำ หรือบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำย หลักเกณฑ์ และงบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว
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กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทคือ นำยวิศิษฎ์  เลำหพูนรังษี
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขต อ�ำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยกำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้กรรมกำรผู้
จัดกำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์กบับรษิทั (ตำมท่ีส�ำนกังำน ก.ล.ต.ประกำศก�ำหนด) ซึง่กำรอนุมติัรำยกำรในลักษณะดังกล่ำว จะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอื 
ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น เพือ่พจิำรณำและอนุมัติรำยกำรดงักล่ำวตำมข้อบงัคบัของบรษัิทหรอืกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก�ำหนด ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
นโยบำย แนวทำง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติไว้

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร
 1. ด�ำเนินกำรในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้  

 2. ด�ำเนินกำรในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือมติ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกประกำร

 3. มีอ�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 4.มีอ�ำนำจออกประกำศ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำร 
 ท�ำงำนภำยในองค์กร

 5.อนุมัติกำรว่ำจ้ำงบุคคลำกร และกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 6.ด�ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมบริหำรได้มอบหมำย ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้กำรด�ำเนินกำรอนุมัติรำยกำร ตำมขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวต้องอยู่ ภำยใต้อ�ำนำจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
กำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของบริษัทมิได้ผ่ำนขั้นตอนของคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกในปัจจุบันบริษัทยัง
ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยเฉพำะกรรมกำรอิสระ บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ำ
กรรมกำรอิสระของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหำร และไม่เคยเป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือท่ี
ปรึกษำ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทมำก่อน ทั้งน้ีกรรมกำรอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหำรของบริษัทย่อย ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเก่ียวกับกำรเลือกต้ัง
กรรมกำรบริษัท ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้
 
 1. กำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกและให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรมีจ�ำนวนไม่เกินกว่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีได้ในกำรเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  เลือกตั้งกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อนั้น โดยกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นตำมจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น 
  มีอยู่ตำม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรมีจ�ำนวนเกินกว่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีได้ในกำรเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีกำรลงคะแนน 
  เป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นตำมจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือ 
  หุ้นนั้นมีอยู่ตำม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง 
  สูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้ง 
  ในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

 2. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจ�ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่กระท�ำกำรแทนในนำมของคณะกรรมกำรได้ 
 แต่เฉพำะกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรแทนต�ำแหน่งที่ว่ำงทั้งหมดเท่ำนั้น

251

ANNUAL REPORT 2019



 3. ภำยใต้ข้อ 2. ข้ำงต้น ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ 
 และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสอง (2)  
 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

ท้ังน้ีบรษัิทก�ำหนดคณุสมบัติของกรรมกำรอสิระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่. 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ 
 สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 
 บริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท .ในลักษณะ 
 ที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย.หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ 
 ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ.และไม่เป็นผู้ถือ 
 หุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 
 สองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี 
 อ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย

 7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถ้อืหุ้นซึง่เป็นผู้ท่ีเกีย่วข้องกับผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่

 8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน. 
 หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
 ทั้งหมดของบริษัทอื่น.ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ภำยหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำร
ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ท้ังน้ี นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไปตำมข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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จ�ำนวนบริษัทที่กรรมกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจ�ำกัด

จ�ำนวนกำรเป็นกรรมกำรบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
บริษัทจด

ทะเบียนอื่น

บริษัทย่อย
ของบริษัท
จดทะเบียน

อื่น

1 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ไม่มี ไม่มี

2 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร ไม่มี ไม่มี

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร ไม่มี ไม่มี

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร ไม่มี ไม่มี

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร ไม่มี ไม่มี

6 นำยวันชัย   ตันติกุล กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 ไม่มี

7 นำยปรีชำ   บุณยกิดำ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 1 ไม่มี

8 นำยสมพล   เทียนสุวรรณ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี
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ท้ังน้ี บริษัทได้เปิดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรแต่ละคนไว้อย่ำงละเอียดในแบบรำยงำน 56-1 และในรำยงำน
ประจ�ำปี (56-2) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่ำจะไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่กรรมกำรบริษัท

โดยตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรบรษิทัได้แสดงให้เห็นว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถอทุศิเวลำในกำรปฏบัิติหน้ำท่ีอย่ำงมปีระสิทธิภำพ โดยบรษัิท
ได้รับค�ำปรึกษำ ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
บรษัิทได้ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถอืหลักทรพัย์และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถอืหลักทรพัย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท�ำกำรนับจำกวันท่ีซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่เผยแพร่งบกำรเงินต่อสำธำรณชน

นโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer : CEO)
คณะกรรมกำรบรษัิทเล็งเห็นว่ำ เพือ่ให้บรษัิทได้รบัประโยชน์สงูสดุในกำรท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรจะสำมำรถอทิุศเวหรบักำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นฐำนะประธำนเจ้ำ
หน้ำท่ีบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยว่ำ ห้ำมมิให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น

กำรปฐมนิเทศน์กรรมกำรใหม่
ในกรณีมีกรรมกำรเข้ำใหม่ บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำทีกรรมกำรบริษัท เพื่อให้กรรมกำรเข้ำรับต�ำแหน่ง
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ทันที โดยมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

 1. ประสำนงำนในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้ำนกฎหมำยและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้ำงองค์กรจรรยำบรรณทำง 
 ธุรกิจของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นต้น
 
 2. จัดให้มีกำรพบปะกับประธำนกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรของบริษัท เพื่อรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำร 
 ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทด้ำนต่ำงๆเพื่อให้ครอบคลุม
 
 3. จัดให้มีกำรไปอบรมสัมนำหลักสูตรพื้นฐำนส�ำหรับกรรมกำรบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เนื่องจำกมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่จ�ำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ นำยอำชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

กำรอบรมและกำรพัฒนำควำมรู้กรรมกำร
บรษัิทมีนโยบำยส่งเสรมิให้กรรมกำรได้รบักำรอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเน่ืองท้ังภำยในและภำยนอกบรษัิท เช่น กำรเข้ำรบักำรอบรมหลกัสูตรของสมำคม
ส่งเริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัด
โดยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมท้ังกำรศึกษำดูงำน ณ สถำนท่ีจริง นอกจำกนี้ยังมีกำรส�ำรวจควำมเห็นของกรรมกำรเพ่ิมเติมว่ำ กรรมกำรแต่ละคน
ต้องกำรจัดให้มีกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ในด้ำนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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นิยำมของทุจรติคอรปัชัน่ หมำยถงึกำรกระท�ำท่ีไม่ชอบด้วยจรยิธรรมหรอืกฎหมำยซึง่อำจเกิดขึน้กับผูป้ระกอบกำรกับหน่วยงำนของรฐัเพือ่ผลประโยชน์ในทำง
ตรงหรือทำงอ้อมของผู้ประกอบกำร หรือกับคู่ค้ำของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด อันเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว

บรษัิทฯ มีนโยบำยท่ีจะด�ำเนินธรุกิจอย่ำงมีคณุธรรมและยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมหลักบรรษัทธรรมำภบิำล เพือ่พฒันำ
ไปสู่องค์กรที่มีควำมยั่งยืน

นอกจำกนี้ บริษัทได้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำรติดตำม กำรรำยงำน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ก�ำหนดก�ำกับดูแล กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำกำรสอบ
ทำนประมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น

 • นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นภำยในองค์กร
  บริษัทยึดมั่นในกำรท�ำธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้ำ คู่ค้ำและพนักงำนของบริษัท และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดย 
  ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ใช้โอกำสจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต�ำแหน่งแสวงหำ ผลประโยชน์เพื่อกำรส่วนตัว หรือต่อครอบครัวหรือบุคคลอื่น

 • นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นภำยนอกองค์กร
  จำกกำรที่บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นภำยในองค์กรแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นภำยนอก องค์กรด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
  กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับฝ่ำยรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ เพื่อมิให้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกิดควำมเสียหำยและส่งผลเสียให้กับกำรเติบโตทำง 
  เศรษฐกิจ รวมทั้งภำพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทไม่สนับสนุนกำรให้สินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนคู่ค้ำ หรือให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ  
  นอกจำกนี้ บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจตำมกฎระเบียบของกฎหมำย และขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทำงอันก่อให้เกิดกำรคอร์รัปชั่น 

บรษัิทพร้อมให้ควำมร่วมมอืปฏบัิติตำมระเบียบของภำครฐัในกำรปรำบปรำมกำรทจุรติและคอร์รปัชัน่ด้วยกำรสร้ำงจติส�ำนึกให้กับบุคลำกรขององค์กรในกำร
ต่อต้ำนประเด็นดังกล่ำว โดยเริ่มตั้งแต่กำรก�ำหนดให้มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ในกำรปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงำนใหม่ ไปจนถึงกำรให้ควำมรู้ต่อ
พนักงำนทกุระดบัผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรภำยในองค์กร นอกจำกนียั้งสนับสนนุให้มีกำรตรวจสอบและติดตำมกำรปฏบัิติงำนให้ปรำศจำกกำรทจุริตคอร์รปัชัน่ 
ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนทุกฝ่ำย นอกจำกนี้ยังก�ำหนดหลักกำรปฏิบัติในประเด็นดังกล่ำวไว้ดังนี้

 • ห้ำมมิให้บุคคลใดยื่นข้อเสนอหรือผลประโยชน์ เพื่อเป็นกำรจูงใจให้บุคคลอื่นเลี่ยงกำรปฏิบัติ หรือจูงใจให้ปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงมิชอบ
 • ห้ำมมิให้บุคคลใด รับผลประโยชน์หรือเรียกร้องผลประโยชน์ ซึ่งน�ำมำด้วยกำรจูงใจให้เลี่ยงกำรปฏิบัติ หรือจูงใจให้ปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงมิชอบได้
 • ห้ำมไม่ให้มีกำรรับหรือกำรให้เงินสด พันธบัตร หุ้น อัญมณี อสังหำริมทรัพย์ ทั้งในช่วงเทศกำลและไม่ใช่เทศกำล
 • หลีกเลี่ยงกำรรับหรือให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ยกเว้นแต่ของขวัญตำมเทศกำล 
  ซึ่งอยู่ในขอบเขตและมูลค่ำที่เหมำะสม โดยพนักงำนมีหน้ำที่รำยงำนเพื่อขอค�ำแนะน�ำจำกผู้บังคับบัญชำก่อนเสมอ

แนวทำงในกำรติดตำม/ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น
บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทำงรองรับส�ำหรบักรณทีีพ่นกังำนต้องกำรร้องเรยีนหรือแจง้เบำะแสกำรกระท�ำควำมผดิ โดยสำมำรถแจ้งไปได้ทีผู่บ้งัคับบญัชำของตนเอง  
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทั้งทำงโทรศัพท์ ทำง e-mail หรือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะน�ำประเด็นที่ได้รับแจ้งเข้ำสู่
กระบวนกำรพิจำรณำโดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจ เพื่อให้ควำมเป็นธรรม และรักษำข้อมูลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวไว้เป็นควำมลับ

นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติกำรแจ้งเบำะแส (Whistleblower Policy)
บริษัทให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกำสให้พนักงำนรำยงำน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผิดปกติ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผ่ำนทำงช่องทำงพิเศษและก�ำหนดกลไกส�ำหรับคุ้มครองเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำกำรรำยงำนหรือให้ข้อมูลนั่น จะไม่ท�ำให้ผู้
ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับควำมเดือดร้อน

ผู้มีสิทธิร้องเรียน
 1. พนักงำนที่พบเห็นกำรกระท�ำที่ฝ่ำฝืน กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. พนักงำนที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทำงวินัย เนื่องมำจำกกำรที่ตนได้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนกำรสืบสวนสอบสวน รวมไปถึง 
  กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือกำรให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ

นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น
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ผู้รับข้อร้องเรียน
1. ผู้บังคับบัญชำที่ตนเองไว้วำงใจในทุกระดับ
2. ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
3. กรรมกำรผู้จัดกำร
4. กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งคนใด

วิธีกำรร้องเรียน
ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวำจำ หรือลำยลักษณ์อักษร
2. ผ่ำนทำง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. ท�ำเป็นจดหมำยปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียนกำรร้องเรียนจะถือว่ำเป็นควำมลับที่สุด และสำมำรถร้องเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง

ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด�ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออำจมอบหมำยให้บุคคลหรือหน่วยงำนที่ไว้วำงใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมำยสำมำรถเชิญให้พนักงำนคนหนึ่งคนใดมำให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อกำรตรวจ  
สอบหำข้อเท็จจริง
3. หำกกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็นควำมจริง บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
 - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระท�ำผิดทำงกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณ จะน�ำเสนอเรื่องพร้อมควำมเห็น และ  
 แนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอ�ำนำจเพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำร และในกรณีที่เป็นเรื่องส�ำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบชื่อเสียง ภำพลักษณ์ หรือฐำนะ 
 ทำงกำรเงินของบริษัท ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ
 - ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่เหมำะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหำย

กำรคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส
1. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรก  
ระท�ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท�ำให้บริษัทฯ   
สำมำรถแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทรำบได้ และผู้รับข้อร้องเรียนสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ถือเป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้รำยงำนแหล่งที่มำของข้อมูล หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้น้ีผู้รบัผิดชอบในทุกขัน้ตอนจะต้องเก็บรกัษำข้อมลูท่ีได้รบัรู้ไว้ในชัน้ควำมลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอืน่ หำกฝ่ำฝืนถอืเป็นกำรกระท�ำ
ควำมผิดวินัย

3. กรณท่ีีผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนอำจได้รบัควำมไม่ปลอดภยั หรอือำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องขอให้บริษทัก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง
ท่ีเหมำะสมได้ หรอืบรษัิทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผู้ร้องเรยีนไม่ต้องร้องขอ หำกเห็นว่ำเป็นเรือ่งทีมี่แนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเสียหำย หรอืควำมไม่ปลอดภยั

4. พนักงำนที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีกำรที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีกำรไม่เหมำะสม หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย อันมีเหตุจูงใจมำจำกกำรที่บุคคล
นั้นได้ร้องเรียนหรือให้เบำะแส รวมไปถึงกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ ถือเป็นกำรกระท�ำควำมผิดทำงวินัยที่
ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อำจได้รับโทษตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้หำกกำรกระท�ำนั้นถือเป็นกำรกระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำย

5. ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเหมำะสม และเป็นธรรม
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร 

นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บรษัิทฯมีนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอรำยชือ่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำได้ผ่ำนทำง website ของบ
ริษัทฯ และกำรเสนอชื่อจำกบุคคลอื่น โดยคณะผู้บริหำรเป็นผู้เสนอ กำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรนั้นจะพิจำรณำจำก คุณสมบัติและประวัติกำรท�ำงำนท่ี
เหมำะสมกับต�ำแหน่ง และมคีวำมเป็นอสิระเพียงพอในกำรท�ำหน้ำท่ีกรรมกำรอสิระและ/หรือกรรมกำรตรวจสอบ ท้ังนีเ้พือ่ให้สอดคล้องกับหลักธรรมำภบิำลท่ีดี

โดยข้อมูลของกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และแสดงรำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัท
ย่อยตำมเอกสำรแนบ 2 และ 3 โดยผังโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่ำน ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมดของปี 2562 

1 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 10/10

2 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร 10/10

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร 9/10

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร 10/10

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร 10/10

6 นำยวันชัย   ตันติกุล กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 10/10

7 นำยปรีชำ   บุณยกิดำ กรรมกำรอิสระ 10/10

8 นำยสมพล   ทียนสุวรรณ กรรมกำรอิสระ 10/10

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมในปี 2562 10

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัทคือ นำยวิศิษฎ์ เลำหพูนรังษี ลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยวิวัฒน์ เลำหพูนรังษี และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท หรือ 
กรรมกำรหนึ่งในสองคนนี้  ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือ นำยทัน เทียนสุวรรณ หรือนำยอำชวัน  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ รวมเป็นสอง
คนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท
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ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมดของปี 2562 

1 นำยวันชัย   ตันติกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 14/14

2 นำยปรีชำ   บุณยกิดำ กรรมกำรตรวจสอบ 14/14

3 นำยสมพล   เทียนสุวรรณ กรรมกำรตรวจสอบ 14/14

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมในปี 2562 14

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมดของปี 2562 

1 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี ประธำนกรรมกำรบริหำร 7/11

2 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรบริหำร 11/11

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำรบริหำร 9/11

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำรบริหำร 11/11

5 นำยอำชวัน   อี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำรบริหำร 9/11

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมในปี 2562 11

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน ประกอบด้วย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้กำรสนับสนุน และเพื่อสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมกำรบริหำร  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท จ�ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรมีหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบในกำรปฏบัิติงำนต่ำง ๆ  โดยมีรำยละเอยีดกำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขต หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร โดยกำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมกำร
บริหำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ท�ำกับบริษัท (ตำมที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด) ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้
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บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นำยวิวัฒน์  เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร

บริษัท วันอัพ จ�ำกัด 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร

บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร

คณะกรรมกำรในบริษัทย่อย

บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3. นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4. นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5. นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร
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บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3. นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4. นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5. นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร

บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3. นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4. นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5. นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร

คณะกรรมกำรในบริษัทย่อย

บริษัท อำรียำ ฮอสพิทอลลิตี้ จ�ำกัด

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3. นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4. นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5. นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร

บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3. นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4. นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5. นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร
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ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรบริหำร

3. นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำรบริหำร

4. นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำรบริหำร

5. นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำรบริหำร และ รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนก่อสร้ำง

คณะกรรมกำรในบริษัทย่อย

ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะผู้บริหำรของบริษัทมี จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทคือ นำยวิศิษฎ์  เลำหพูนรังษี
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขต อ�ำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยกำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้กรรมกำรผู้
จัดกำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์กบับรษิทั (ตำมท่ีส�ำนกังำน ก.ล.ต.ประกำศก�ำหนด) ซึง่กำรอนุมติัรำยกำรในลักษณะดังกล่ำว จะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอื 
ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น เพือ่พจิำรณำและอนุมัติรำยกำรดงักล่ำวตำมข้อบงัคบัของบรษัิทหรอืกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก�ำหนด ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
นโยบำย แนวทำง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติไว้

บริษัท สุนทรียำ เลเซอร์  จ�ำกัด

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร

3. นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร

4. นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร

5. นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร
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เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบรษัิทได้มีมติแต่งต้ังให้ นำยอำณติั  ป่ินรตัน์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ต้ังแต่วนัท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2556 โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบ
หลักตำมท่ีก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พร้อมท้ังท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและ
ผู้บริหำรในด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย 
และกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขำนุกำรบริษัท ได้แสดงไว้ดังนี้

นำยอำณัติ ปิ่นรัตน์ 

เลขำนุกำรบริษัท  ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร : ไม่มี อำยุ : 58

คุณวุฒิกำรศึกษำ
     • ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
     • ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประวัติกำรอบรม ;
     • CFO Training
     • CFO Getting Together 2018
     • Refreshment of the Role and Expectation of A CFO
     • IA Clinic 11/2018

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ;-ไม่มี-
                    
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ; 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ศิรกร (เข้ำตลำดหลักทรัพย์ปี 2562)

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท                  -ไม่มี-
กิจกำรของรัฐ                                                                                               -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในอดีต
     • ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยงำนกำรเงินและบัญชี 
        บมจ. อำรียำ พรอพเพอร์ตี้
     • กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำร-สำยงำนกำรเงินและบัญชี บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
     • ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บจก.ภิญญ์ธำรำ 
     • ผู้จัดกำรอำวุโส บจก.มิซูมิ (ประเทศไทย)  

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ :                                -ไม่มี-
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) :      -ไม่มี-
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 
1.1 ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร
ใน 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรมีดังนี้ 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง จ�ำนวน

1 นำยวิศิษฎ์   เลำหพูนรังษี ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร -

2 นำยวิวัฒน์   เลำหพูนรังษี กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร      -

3 นำงนิภำพัฒน์   โรมรัตนพันธ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร      -

4 นำยทัน   เทียนสุวรรณ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร      -

5 นำยอำชวัน   เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร      -

6 นำยวันชัย   ตันติกุล กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 680,000 

7 นำยปรีชำ   บุณยกิดำ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 680,000 

8 นำยสมพล   ทียนสุวรรณ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  680,000 

(หน่วย : บำท)

โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร ส่วนกรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรจะมีเงินเดือนประจ�ำ แต่จะไม่ได้รับเบี้ย
ประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร

1.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรของบริษัท (ค่ำตอบแทนในส่วนของกรรมกำรแสดงแยกไว้ต่ำงหำก ส่วนค่ำตอบแทนในฐำนะผู้บริหำรได้รวมใน
หัวข้อนี้แล้ว) มีค่ำตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 72.5 ล้ำนบำท  

2. ค่ำตอบแทนอื่น -ไม่มี- 

บุคลำกร

จ�ำนวนพนักงำน และค่ำตอบแทนพนักงำน
บริษัทมีพนักงำนทั้งหมด 514 คน (บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) โดยใน ปี 2562 บริษัทได้
จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำน จ�ำนวนทั้งสิ้น  430.5  ล้ำนบำท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน
บริษัท ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนท่ีสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ทั้งในระยะส้ันและระยะยำว มีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงเงินเดือนอย่ำง
เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท�ำงำน ซึ่งเงินเดือนขั้นต�่ำของพนักงำนจะเป็นไปตำมค่ำแรงขั้นต�่ำที่รัฐบำลก�ำหนด และมีกำรก�ำหนดให้มี
พิจำรณำปรับเงินเดือน  และจ่ำยโบนัสตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมก�ำหนด  โดย
ระยะสั้น บริษัทได้น�ำตัวชี้วัดผลงำน KPI (Key Performance Indicator) และมีกำรน�ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) ให้พนักงำนได้
ทรำบในสิ่งที่ต้องพัฒนำเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึงน�ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเรื่องค่ำตอบแทนโดยอ้ำงอิงมำตรฐำนโครงสร้ำงเงิน
เดอืน และกำรจดัสวัสดกิำรอืน่ๆอกีด้วย ส�ำหรบันโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนในระยะยำว เช่น เงนิสบทบกองทนุส�ำรองเล้ียงชีพ, รำงวลั Long Service Awards 
ส�ำหรับพนักงำนที่ท�ำงำนกับบริษัทเป็นระยะเวลำนำน เป็นต้น
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทได้มีกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในและได้จัดให้มีแผนกตรวจสอบภำยในในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่น, เพิ่มประสิทธิภำพและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรด�ำเนินกำรขององค์กร

ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่วิเครำะห์ เสนอแนะ และให้ค�ำปรึกษำจำกกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อแก้ไขให้งำน ทุกส่วนด�ำเนินไปสู่เป้ำหมำยขององค์กร 
ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

กำรตรวจสอบภำยในมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ  2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  3. กำรจัดท�ำรำยงำนและติดตำมผล

1. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
1.1 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกำรตรวจสอบ และวิธีกำรที่ใช้ในกำรควบคุมผลกำร ด�ำเนินงำนของงำนนั้น 
1.2. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องประเมินควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของกิจกรรม และผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสี่ยง

กำรจัดล�ำดับควำมเสี่ยง (Prioritizes Risks)

2. กำรปฏบัิติงำนตรวจสอบ ผูต้รวจสอบจะด�ำเนนิกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้วำงไว้และสรุปข้อ ตรวจพบหรอืส่ิงท่ีตรวจพบทัง้ด้ำนดีและปัญหำ
ข้อบกพร่องที่คิดว่ำมีค่ำควรแก่กำรตรวจสอบ 

 3. กำรจัดท�ำรำยงำนและติดตำมผล ผู้ตรวจสอบจะน�ำเสนอรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบพร้อมข้อเสนอแนะ และหำกพบข้อบกพร้องหรือข้อผิดพลำด อำจท�ำ
กระกำรตรวจสอบซ�ำ้เพือ่ให้เกดิมัน่ใจต่อกระบวนกำรนัน้ๆ องค์กร นอกจำกนีผู้้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอีกด้วย

สูงมำก สูง สูง สูงมำก สูงมำก

สูง ปำนกลำง สูง สูง สูงมำก

ปำนกลำง ต�่ำ ปำนกลำง สูง สูง

ต�่ำ ต�่ำ ต�่ำ ปำนกลำง สูง

ต�่ำ (1) ปำนกลำง (2) สูง (3) สูงมำก (4)

โอกำสเกิด (Likelihood)

ผล
กร

ะท
บ 

( I
m

pa
ct

)

ค�ำจ�ำกัดควำมของพื้นที่สีต่ำงๆ แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

สูงมำก ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก ควำมเสี่ยงที่ทีควำมส�ำคัญสูงมำก จะต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำรทันที

สูง ระดับควำมเสี่ยงสูง ควำมเสี่ยงที่มีควำมส�ำคัญสูง จะต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง เร่งด่วน

ปำนกลำง ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง ควำมเสี่ยงที่มีควำมส�ำคัญ และต้องได้รับกำรบริหำร

ต�่ำ ระดับควำมเสี่ยงต�่ำ
ควำมเสี่ยงที่มีควำมส�ำคัญน้อย และอยู่ในระดับที่ผู้บริหำรยอมรับได้ และต้องติดตำมอย่ำง
สม�่ำเสมอ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินควำมเพียงพอ และเหมำะสม
ของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อเสนอรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2562 จำกกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ในด้ำนต่ำง ๆ  
5 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กรและสภำพแวดล้อม 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 
5. ระบบกำรติดตำม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ประกอบมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงมีประสิทธิผล และได้
น�ำเสนอรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2562 แก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัทได้มีกำรจัดกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหำรได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรควบคุมภำยใน โดยจัดให้ 
มีกำรก�ำกับดแูลองค์กรทีด่ ีก�ำหนดหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบอย่ำงชดัเจน รวมท้ังได้ก�ำหนดระเบียบ ข้อบังคบั นโยบำย ระดบัอ�ำนำจกำรบรหิำรและระดบักำรอนุมติั
รำยกำรที่เหมำะสมอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดให้มีส�ำนักตรวจสอบภำยใน ที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่งรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของกจิกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กรโดยรวม โดยผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำไม่พบว่ำ
มีข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในแต่ประกำรใด

นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำปี 2561 ได้ประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทฯ ตำมที่เห็นว่ำจ�ำเป็น ซึ่งพบว่ำ ไม่มีจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีสำระส�ำคัญแต่ประกำรใด
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรียน   ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยมี นำยวันชัย ตันติกุล เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ นำยปรีชำ บุณยกิดำ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ และนำยสมพล เทียนสุวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กำรเงิน กฎหมำย และกำรบริหำรองค์กร ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ เป็นไปตำมขอบเขต หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ซึง่สอดคล้องกับประกำศตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
พ.ศ. 2551

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมีฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยบัญชี เข้ำร่วมประชุมตำม
วำระท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังจดัให้มกีำรประชมุอย่ำงน้อย 1 ครัง้เพือ่หำรือผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภำยใน โดยไม่มีฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบ
ทำน และให้ข้อเสนอแนะในวำระต่ำงๆ อย่ำงอิสระตำมที่พึงจะเป็นสรุปสำระส�ำคัญ ได้ดังนี้

• สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 2562 
โดยร่วมกับฝ่ำยบริหำรและผู้สอบบัญชี เห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้จัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้อง มีควำมเหมำะสมเพียงพอ 
โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ระบบบัญชีและงบกำรเงินมีควำมเชื่อถือได้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียง
พอทันเวลำ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และรับทรำบแนวทำงแก้ไขปัญหำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

• สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบควบคมุภำยในร่วมกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เห็นว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพยีงพอ ไม่พบประเดน็
ปัญหำหรอืข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคญั สำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบรษัิท สำมำรถบรรลุวตัถปุระสงค์ท้ังในด้ำนของควำมมีประสิทธผิล
และประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน รวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยบริษัท

• กำรก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2562ตำมแผนงำนที่ได้รบัอนมัุติ เพือ่ให้กำรปฏบัิติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้มีกำร
ติดตำมแก้ไขประเด็นที่มีนัยส�ำคัญตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2563 ซึ่งจัด
ท�ำขึ้นบนพื้นฐำนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง COSO

• ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2562 เป็นผู้ไม่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัท โดยไม่มีกำร
ถอืหุ้นและไม่มีกำรให้บรกิำรอืน่แก่บรษัิท นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเหมำะสม โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพกำร
สอบบัญชี รวมทั้งมีควำมเข้ำใจธุรกิจของบริษัท เป็นอย่ำงดี

• กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เห็นว่ำเป็นรำยกำรจริงทำงกำรค้ำอันเป็น
ธุรกิจปกติทั่วไป มีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ มีเหตุผล
และเป็นอิสระ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

โดยสรปุคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแล้วเห็นว่ำ บรษัิท ถอืนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีดี่เป็นส�ำคญั มีผลให้ระบบกำรควบคมุภำยในมีประสิทธิภำพ
เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสำระส�ำคัญ มีระบบบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสม กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ภำครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบ
กำรเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ไม่มีเหตุกำรณ์ที่แสดงถึงปัญหำหรือรำยกำรที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน กำรจัดท�ำงบกำรเงิน จัดท�ำขึ้น
อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรมีกำรเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นายวันชัย ตันติกุล 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเห็นของกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรของบริษัทได้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ว่ำระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทอยู ่ ในระดับที่พอใจและมีควำมเหมำะสมและมี
ประสิทธผิลเพือ่ให้ได้ข้อมูลทำงบญัชมีีควำมถกูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ำรง
รกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สินตลอดจนเพือ่ไม่ให้เกิดกำรทุจรติหรอืด�ำเนินกำรทีผิ่ดปกติอย่ำง
มีสำระส�ำคัญ

อ้างอิงถึง หมวด 4.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

ในระหว่ำงปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  บริษัทมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกบริษัทอื่นและบุคคลธรรมดำฟ้องร้องรวมสี่คดี จำกกำรผิดสัญญำ กำร
เรียกร้องค่ำเสียหำยและอื่นๆ โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องและอำจเรียกได้เป็นจ�ำนวนเงิน 185.37 ล้ำนบำท ขณะนี้คดีควำมอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล 
โดยมีสองคดีที่ศำลชั้นต้นได้พิพำกษำให้บริษัทช�ำระเงินเป็นจ�ำนวนเงินรวม 17.91 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำ

อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้รหิำรของบรษิทั คำดว่ำจะไม่เกิดผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส�ำคญั ดังน้ัน บรษัิทจงึไม่ได้บันทึกประมำณกำรหน้ีสินส�ำหรับผลเสียหำยทีอ่ำจจะเกิด
ขึ้นจำกคดีดังกล่ำวไว้ในงบกำรเงิน

ข้อพิพำททำงกฎหมำยข้อพิพำททำงกฎหมำย
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" ก้าวอย่าง
 อย่างมั่นคง 
 ภายใต้การบริหาร
 ความเสี่ยง "
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หลังจำกเกดิกำรชะลอตัวอย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ปลำยปี 2561 ท้ังปัจจยัลบจำกภำยนอกประเทศ เช่น ปัญหำสงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
จนีและสหรฐัอเมรกิำ ปัญหำกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และกำรแขง็ค่ำของเงนิบำท ขณะทีปั่จจยัลบภำยในประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำ
หน้ีครัวเรือนปรับตัวสูง กำรเข้มงวดปล่อยสินเชื่อที่อยู่อำศัยจำกสถำบันกำรเงิน กำรออกมำตรกำรก�ำกับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย
ใหม่ (LTV) จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และปัญหำกำรเกิดภำวะ Over Supply ในตลำด
คอนโดมิเนียม กำรขำดควำมเชื่อม่ันต่อรำยได้และกำรใช้จ่ำยในอนำคตของผู้บริโภค ปัญหำกำรหดตัวของก�ำลังซื้อ กำรปรับตัวของ
รำคำที่ดินอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรจนมีผลต่อรำคำขำยที่อยู่อำศัยใหม่

 หลำกหลำยปัจจัยลบที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ตลำด อสังหำฯตลอดปี 2562 ชะลอตัวต่อเนื่องมำถึงปี 2563 นี้ และยังมีแนวโน้มว่ำจะต่อเนื่อง
ไปตลอดปี 2563 นี้ หำกไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ำมำกระตุ้นตลำด ทั้งนี้ไม่ว่ำปัจจัยลบต่ำงๆ ที่เข้ำมำจะมีหลำกหลำยปัจจัย แต่ปัจจัยที่
ส�ำคัญ และยังส่งผลกระทบมำจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ผลกระทบจำกกำรออกมำตรกำร LTV ซึ่งมีผลต่อก�ำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง 
แม้ว่ำในช่วงปลำยปี 2562 รฐับำลจะมีกำรออกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจผ่ำนภำคธรุกิจอสงัหำฯถงึ 2 ครัง้ แต่มำตรกำรทีอ่อกมำ เป็น
เพียงกำรกระตุ้นตลำดระยะสั้น และส่งผลดีต่อที่อยู่อำศัยในบำงกลุ่มเท่ำนั้น ท�ำให้โดยภำพรวมแล้วตลำดอสังหำฯ ยังคงเกิดกำรชะลอ
ตัวอยู่ และยังไม่มีวี่แววว่ำ ตลำดจะฟื้นตัวกลับมำในเวลำอันใกล้นี้

กำรปรับตัวลดลงของก�ำลังซื้อผู้บริโภคในตลำด ปัญหำหนี้ครัวเรือน และผลกระทบกำรออกมำตรกำร LTV ส่งผลให้ตลำดที่อยู่อำศัย
ระดับกลำง-ล่ำง โดยเฉพำะ คอนโดฯ ระดับรำคำ 2-3 ล้ำนบำท ท�ำให้ผู้ประกอบกำรต้องปรับตัวหนัไปท�ำตลำดเจำะกลุ่มลกูค้ำชำวต่ำง
ชำติ มำกขึ้น หลังจำกท่ีตลำดคอนโดฯ ได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติท่ีนิยมเข้ำมำท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนัก
ลงทุนชำวไทย และตำ่งชำติท่ีนิยมซื้อ ห้องชุดเพ่ือปล่อยเชำ่ และท�ำก�ำไรระยะยำว โดยเฉพำะกลุ่มลูกจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ซึ่งกลำยเป็น
ควำมหวังในกำรระบำยออกสต๊อกห้องชุดในมือผู้ประกอบกำรในตลำด

แต่ปัญหำและผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำจีนสหรัฐฯ ได้กลำยมำเป็นอุปสรรคส�ำคัญของกลุ่มลูกค้ำจีน ซึ่งเป็นลูกค้ำกลุ่มใหญ่ที่สุด 
ท�ำให้กลุ่มนักลงทุน และ ผู้ซื้อห้องชุดเพื่อใช้เป็นที่พักอำศัยชำวจีนทยอยลด จ�ำนวนลง ขณะเดียวกันลูกค้ำจีนบำงส่วนที่มีกำรจองซื้อ
ห้องชดุในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้ำน้ี เริม่มกีำรทิง้ดำวน์ไม่รบัโอนห้องชดุ ประกอบสถำนกำรณ์กำรแขง็ค่ำของเงนิบำทยังส่งผลให้ลูกค้ำต่ำง
ชำต ิซึง่ซือ้เพือ่ลงทุนยงัมีกำรชะลอตัวออกไป เพรำะกำรแขง็ค่ำของเงนิบำทท�ำให้ต้องใช้เงนิมำกขึน้ในกำรซือ้ห้องชดุในประเทศไทย จำก
แนวโน้ม ดงักล่ำวส่งผลให้ ณ ปัจจบัุนห้องชดุเหลือขำยสะสมในตลำดยังมจี�ำนวนมำก และยงัต้องใช้ระยะเวลำในกำรระบำยออกอกีนำน

สถำนกำรณ์ตลำดอสังหำฯ ณ ปัจจบัุนท�ำให้หลำยฝ่ำยกังวลว่ำในปี 2563 น้ีจะยังเป็นอกีปีแห่งกำร ปรบัตัวของผู้ประกอบกำรอสังหำฯ 
เม่ือมองพจิำรณำไปถงึแนวโน้มเศรษฐกิจและปัจจยัลบท่ียังคงอยูอ่ย่ำงครบถ้วน โดยเฉพำะปัญหำกำรหดตัวของก�ำลังซือ้ของผูบ้รโิภค
จำกผลกระทบมำตรกำร LTV เพรำะแม้ว่ำรัฐบำลจะมีกำรออกมำตรกำรกระตุ้นอสังหำฯออกมำแล้วถึง 2 ครั้งเพ่ือเพ่ิมก�ำลังซื้อและ
กระตุ้นกำรตัดสินใจซือ้ของผู้บรโิภคในช่วงปลำยปี 2562 แต่อปุสรรคส�ำคญัของตลำดคอื กำรเข้มงวดกำรปล่อยกู้ของสถำบันกำรเงนิ
ซึ่งส่งผลให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อยังอยู่ระดับสูงท�ำให้ลูกค้ำในตลำดหำยไปกว่ำครึ่ง

แนวโน้มภำวะตลำดอสังหำริมทรัพย์ในปี 2563

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรบริหำรควำมเส่ียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีเป้ำหมำยท่ีจะบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ขอบเขตที่ก�ำหนด จำกลักษณะของธุรกิจของบริษัท ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีต่อกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
เป็นไปดังนี้

ควำมเสี่ยงในกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย ระเบียบข้อบังคับและกฎหมำย
• ผลกระทบจำกมำตรกำรกำรควบคุมสินเชื่อที่อยู่อำศัยของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่จะมีผลในวันที่ 1 เมษำยนนี้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่ำงมำก  
ต่อธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในภำพรวม ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้

• ผลกระทบจำกกำรเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำนของประเทศ  ที่ทำงหน่วยงำนรัฐยังไม่มีแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน มีผลกระทบต่อกำร  
วำงผังโครงกำร  แต่อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริษัทได้เผื่อระยะร่น จำกแนวเวนคืนออกมำ เพื่อป้องกันปัญหำกำรถูกเวนคืนที่ดินกระทบต่อลูกค้ำในอนำคต ซึ่ง 
บริษัทคำดว่ำแนวเขตเวนคืนจะมีควำมชัดเจนภำยในปี 2563-2564

ควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อที่ดินเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต
เน่ืองจำกในปีท่ีผ่ำนมำรำคำท่ีดินมีกำรปรบัตัวสูงขึน้อย่ำงมีนัยส�ำคญัเน่ืองจำกำรพฒันำโครงข่ำยแนวรถไฟฟ้ำและถนนเป็นจ�ำนวนมำก ท่ีดนิในท�ำเลต่ำงๆ โดย
เฉพำะท่ีมีควำมต้องกำรในแหล่งชมุชนจงึมีกำรปรบัตัวขึน้สูง ซึง่ท�ำให้บรษิทัพฒันำอสังหำรมิทรพัย์มีต้นทุนท่ีสูงขึน้และรำคำตลำดทีอ่ยู่อำศยัก็จะปรบัตัวขึน้สูง
ตำมไปด้วย ซึ่งอำจไม่เหมำะสมกับควำมสำมำรถก�ำลังซื้อของกลุ่มลูกค้ำทั่วไป บริษัทฯ จึงได้มีทีมส�ำรวจวิจัยตลำดอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ได้มำซึ่งที่ดินที่มีควำม
คุ้มค่ำอย่ำงสูงสุด

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต

1.ควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำง และกำรปรับเพิ่มค่ำแรงขั้นต�่ำ
จำกควำมผันผวนของรำคำวสัดุทีใ่ช้ในกำรก่อสร้ำง ซึง่เป็นปัจจยัภำยนอกท่ีบรษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคมุได้ เช่น ควำมผนัผวนของรำคำน�ำ้มันในตลำดโลก ท�ำให้
มีผลกระทบกับต้นทุนกำรผลิตวสัดกุ่อสร้ำงท่ีส�ำคญั อำจท�ำให้มีกำรปรบัตัวสูงขึน้หรือลดลงตำมท่ีรฐับำลประกำศ จงึเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ในกำรบรหิำรต้นทุน และส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร บริษัทฯ จงึบริหำรจดักำรควำมเส่ียงน้ี โดยกำรศกึษำและวเิครำะห์แนวโน้มของรำคำวสัดุและค่ำ
งำนก่อสร้ำงท่ีมีผลจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง รวมท้ังติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกอย่ำงใกล้ชิด 
โดยกำรก�ำหนดยืนรำคำวสัดุก่อสร้ำงหลักไว้ล่วงหน้ำกับผูค้้ำวสัดกุ่อสร้ำงรำยใหญ่ท้ังหมดทุกโครงกำร เพือ่ให้ผู้รบัเหมำสำมำรถซือ้วสัดจุำกผู้ค้ำวสัดท่ีุบรษัิทฯ 
ได้เจรจำต่อรองรำคำไว้แล้ว ท�ำให้สำมำรถลดควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำง และรำคำน�ำ้มันได้ในระยะหนึง่ จงึสำมำรถควบคมุต้นทนุท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง
ได้ และเพื่อเป็นกำรป้องกันผู้ค้ำวัสดุรำยเดิมข้ึนรำคำ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงำนติดตำมรำคำวัสดุก่อสร้ำงและจัดหำวัสดุทดแทนจำกผู้ผลิตรำยใหม่ เพื่อให้
สำมำรถก�ำหนดรำคำรบัจ้ำงก่อสร้ำงท่ีทันต่อสถำนกำรณ์ และในระดับรำคำท่ีแข่งขนัได้ในตลำด นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้จดัต้ังทมีวจิยัและพฒันำ เพือ่ศกึษำเก่ียว
กับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่สำมำรถลดต้นทุนในกำรก่อสร้ำง และท�ำให้งำนก่อสร้ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อำทิเช่น ไม้ฝำเฌอร่ำ, ไม้ระแนงคอนวูด 
ท่ีน�ำมำใช้ทดแทนวสัดุไม้จำกธรรมชำติ, Aluminum Formwork System, Precast System, Bathroom Pods, Solar cell System, Design Improvement 
เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงบ้ำนแบบทำวน์โฮม 2-3 ช้ันสำมำรถสร้ำงเสร็จท้ังโครงกำรภำยใน 8-12 เดือน จึงสำมำรถควบคุมควำมเส่ียงเรื่อง
ควำมผันผวนของรำคำวัสดุ และกำรขำดแคลนวัสดุจำกธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี ส่วนโครงกำรคอนโดมิเนียมขนำดใหญ่ซึ่งต้องได้เวลำก่อสร้ำง 2-3 ปี บริษัทฯ
ได้ค�ำนวณควำมผนัผวนดงักล่ำวรวมเข้ำไปในต้นทนุกำรก่อสรำ้งตำมสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึ้นอยู่แล้ว และหลงัจำกพฒันำงำนก่อสร้ำงมำได้ซักระยะหนึ่ง บริษทัฯ
ได้เอำประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำเพื่อปรับปรุงในส่วนที่มีผลกระทบต่อต้นทุนมำก ท�ำให้ค่ำก่อสร้ำงมีควำมชัดเจนมำกขึ้น

ส่วนเรื่องค่ำแรงขั้นต�่ำที่มีกำรปรับเพิ่มทุกปี อำทิเช่น 1 ม.ค.2560 ปรับค่ำแรงขั้นต�่ำจำก 300 บำทต่อวันเป็น 310 บำทต่อวัน  1 เม.ย. 2561 ปรับค่ำแรงขั้นต�่ำ
เป็น 325 บำทต่อวัน  และปัจจุบันได้ปรับค่ำจ้ำงขั้นต�่ำประจ�ำปี 2563 เป็น 331 บำทต่อวัน  เพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับกำรจ้ำงแรงงำนมำกนัก

ปัจจัยควำมเสี่ยง

หน่วย: ล้ำนบำท

รำยผลิตภัณฑ์ มูลค่ำขำยแล้ว 12 เดือน มูลค่ำโอนแล้ว 12 เดือน Backlog % Rejection

คอนโด 1,700 286 994 25%

บ้ำนเดี่ยว/ทำวน์เฮ้ำส์/บ้ำนแฝด 5,332 2,310 444 48%

รวม 7,032 2,596 1,438 43%
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2. ศักยภำพและประวัติกำรท�ำงำนของผู้รับเหมำ
ทำงบรษิทัฯ ได้มีกำรว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำท้ังขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ท่ีมีคณุภำพ และมีควำมม่ันคงทำงกำรเงนิ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินธรุกิจกำรก่อสร้ำง 
โดยในระยะเวลำที่ผ่ำนมำทำงบริษัทฯ ก็ได้ส่ังสมประสบกำรณ์และทีมงำนที่มีคุณภำพเพื่อด�ำเนินกำรก่อสร้ำงด้วยตนเองเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมไว้
วำงใจ ในกำรบริหำรจัดกำร จึงลดควำมเสี่ยงที่ท�ำให้โครงกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำและไม่ได้คุณภำพ ซึ่งบริษทัฯ จะก�ำหนดค่ำจ้ำงเหมำรวมค่ำแรงและค่ำวัสดุก่อสร้ำง
ให้กับผู้รับเหมำ และจะท�ำกำรควบคุมคุณภำพของงำน ระยะเวลำกำรท�ำงำน และต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
นอกจำกนี้บริษัทยังได้เริ่มพัฒนำบุคลำกรให้ใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีถูกพัฒนำขึ้นส�ำหรับวงกำรก่อสร้ำง ท่ี
สำมำรถท�ำงำนครอบคลุมกำรก่อสร้ำงได้ท้ังหมด เริ่มต้ังแต่กำรออกแบบอำคำร , กำรถอดบัญชีปริมำณวัสดุ (BOQ :Bill of quantity) ,กำรเขียน Shop 
drawing คือแบบที่เขียนขึ้นมำเพื่อใช้ท�ำงำนจริงๆเพื่อลดควำมผิดพลำดระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  ตลอดจนถึงใช้ BIM ส�ำหรับกำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง

3. คุณภำพและมำตรฐำนของงำนก่อสร้ำง
หัวข้อดงักล่ำวนี ้ถอืเป็นหัวข้อส�ำคญั ทีท่ำงบรษัิทฯ มุง่เน้นมำโดยตลอด โดยทำงบรษัิทฯ ได้ต้ังทมีงำนเพือ่พฒันำและศกึษำระบบกำรก่อสร้ำงรวมถงึกำรติดตำม
แก้ไขกำรก่อสร้ำงท่ีผ่ำนมำว่ำมีส่วนใดท่ีต้องพัฒนำเพื่อให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้มีกำรจัดฝึกอบรม
พัฒนำควำมรู้, ควำมสำมำรถให้กับพนักงำน , ผู้รับเหมำ และ แรงงำน เพื่อให้เข้ำใจถึงขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ถูกต้องแม้เป็นงำนที่ท�ำประจ�ำอยู่แล้ว บริษัทฯ เข้ม
งวดท้ังในเรือ่งของคณุภำพ มำตรฐำนของงำนก่อสร้ำง ระยะเวลำ และต้นทนุ ให้เป็นไปตำมแผนท่ีก�ำหนดไว้ และเนือ่งจำกปัจจบัุนทำงบรษิทัได้มีกำรเปิดโครงกำร
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนจ�ำนวนคนงำน,จ�ำนวนผู้รับเหมำ รวมถึงกำรปรับและก�ำหนดรูปแบบกำรท�ำงำนให้ชัดเจนและ
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงได้มีกำรจัดตั้งทีมงำนที่เรียกว่ำทีมงำน Troop ขึ้นมำ และปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำน โดยจัดกลุ่มของงำนเพื่อลดจ�ำนวนงำน
ด้ำนเอกสำรลง ลดจ�ำนวนสัญญำกำรว่ำจ้ำงลง ท้ังน้ีทีมงำนจะต้องจัดท�ำสรุปและติดตำมควำมคืบหน้ำของงำนในแต่ละงำนเพื่อให้รู้แนวโน้มกำรท�ำงำนว่ำ
สำมำรถเป็นไปได้ตำมแผนงำนหรือเร็วกว่ำ/ล่ำช้ำกว่ำแผนงำน ซึ่งจะท�ำให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรและประเมินประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของทีมงำนได้อีกด้วย 
อีกท้ังยังมีกำรจัดสรรคนงำนโดยปรับให้คนงำนท�ำงำนเฉพำะด้ำนของตนเองเพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรท�ำงำนลง ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ ได้มีกำรน�ำระบบกำร
บรหิำรคณุภำพ ISO เข้ำมำใช้กับงำนก่อสร้ำง ซึง่จะช่วยลดควำมซ�ำ้ซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธรุกิจ น�ำไปสู่ควำมเป็นสำกล 
อีกทั้งยังมีทีม QCจำก ส่วนกลำง ที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพและปริมำณของงำนก่อสร้ำงให้ถูกต้องตำมแบบและตำมมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงของบริษัท อัน
ก่อให้เกิดกำรท�ำงำนทีมี่ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล นอกจำกน้ีทำงบรษัิทฯ ยงัได้ต้ังทีมงำนหำจดุอ่อนของระบบกำรก่อสร้ำงท่ัวไปและน�ำมำพฒันำกำรก่อสร้ำง
ของทำงบริษัทฯ อีกด้วย แต่อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกกำรก่อสร้ำงและพัฒนำโครงกำรจะมีปัจจัยภำยนอกเข้ำมำมีผลกระทบค่อนข้ำงมำก เช่น กำรขำดแคลน
แรงงำน กำรขึ้นค่ำแรงงำนขั้นต�่ำ กำรปรับรำคำของวัสดุก่อสร้ำง เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯจึงใช้กลยุทธ์ในหลำกหลำยมิติ เพื่อลดปัญหำผลกระทบ เช่น กำรปรับ
กลยุทธ์เป็น “สร้ำงบ้ำนก่อนขำย” เพื่อสำมำรถวำงแผนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

4.ด้ำนทรัพยำกรบุคคล และกำรบริหำรจัดกำร
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ให้ทั้งโอกำสและช่องทำงให้พนักงำนได้แสดงควำมสำมำรถ 
ถอืเป็นแนวคดิหลักทีจ่ะท�ำให้พนกังำนรูถ้งึคณุค่ำของตนเอง และมุ่งม่ันทีจ่ะน�ำองค์ควำมรู้มำพฒันำองค์กรให้เจรญิเติบโตอย่ำงมัน่คงและย่ังยนื เป็นกำรปลูกจติ
ส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) รวมทั้งจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นเจ้ำของ (Entrepreneur spirit) 

บริษัทฯ มีกำรวำงแผนสรรหำบุคลำกรเชิงรุกตำมสถำบันกำรศึกษำ ท่ีผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตำมสำยงำน และมีคุณภำพ เพื่อกำรค้นหำคนรุ่นใหม่ไฟแรงท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีมุมมองและมีแนวคิดใหม่ๆ ในกำรท�ำงำนกับบริษัทฯ  พร้อมที่จะพัฒนำตนเองและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยน�ำมำฝึกอบรมทั้งทำง
ภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ เพื่อให้มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ เพื่อให้เติบโตและเก่งได้อย่ำงที่ต้องกำร อีกทั้งยังมีกำรดูแลเรื่องอำหำรและที่พักให้กับพนักงำนเป็น
อย่ำงดี

และปัจจุบันได้น�ำระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มำใช้ในกำรบริหำรงำนท�ำให้ข้อมูลต่ำงๆ ของทุกฝ่ำยงำนเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งท�ำให้กำรสืบค้นข้อมูล
ต่ำงๆ ท�ำได้โดยง่ำย สะดวก แม่นย�ำ และรวดเร็ว ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ ท�ำให้ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย และสำมำรถลดปัญหำกำรจัดเก็บเอกสำร หรือเอกสำร
สูญหำย กรณีพนักงำนลำออก

5.ควำมเสี่ยงของกำรขำดแคลนผู้รับเหมำ
เน่ืองด้วย ทำงบรษัิทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจมำยำวนำนเป็นระยะเวลำพอสมควร ท�ำให้ทีมงำนส่ังสมแรงงำน และผู้รบัเหมำรำยย่อยและรำยกลำงเป็นจ�ำนวนพอสมควร 
ซึ่งปัจจุบันจ�ำนวนผู้รับเหมำท่ีบริษัทฯจ้ำง มีเพียงพออยู่ส�ำหรับรองรับกำรเปิดโครงกำรต่ำงๆ โดยเป็นไปในลักษณะของกำรจ้ำงเหมำ และปัจจุบันน้ีบริษัทฯได้
รับควำมร่วมมือจำกผู้จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆมำด�ำเนินกำรติดตั้งวัสดุต่ำงๆที่ผู้ผลิตจ�ำหน่ำยสินค้ำนั้นๆ อำทิเช่น จ้ำงเหมำโครงหลังคำพร้อมมุง,งำนเหล็ก
พร้อมติดตั้ง, งำน Precast พร้อมติดตั้ง เป็นต้น จึงเป็นกำรผนึกก�ำลังเพื่อสร้ำงก�ำลังกำรผลิตของบริษัทฯ แต่ควำมเป็นจริงสภำวะเศรษฐกิจนั้น มีทั้งขำขึ้น
และขำลง ทำงทีมงำนจงึไม่ประมำทในกำรรบัมือกับเหตุกำรณ์ท่ีอำจจะเกิดขึน้ได้ เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชือ่เสียงของทำงบรษัิทฯ กลยทุธ์ในกำรรบัมือ คอื ต้อง
มีกำรปรับค่ำแรงขั้นต�่ำให้เป็นไปตำมกฎหมำย, ปรับรำคำจ้ำงเหมำให้เหมำะสมตำมอัตรำตลำด รวมทั้งจัดเกรดผู้รับเหมำ เพื่อสำมำรถปรับอัตรำจ้ำงพิเศษให้
แก่ผู้รบัเหมำฝีมือดีท่ีได้รบัควำมไว้วำงใจหลงัจำกที่ได้ร่วมงำนกันมำระยะหนึง่แล้ว และประกำรส�ำคญัต้องใช้ระบบก่อสร้ำงก่ึงส�ำเรจ็รปูมำกขึน้ ท้ังงำนโครงสร้ำง 
งำนพื้น งำนโครงหลังคำ และงำนก่อฉำบ เพื่อลดอัตรำ พึ่งพำแรงงำนฝีมือให้น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนให้บรรเทำลงได้ แต่ในทำง
ปฏิบัติ ทำงทีมงำนก็มีกำรเพิ่มจ�ำนวนผู้รับเหมำ และแรงงำนฝีมือ (ดังที่เคยกล่ำวมำข้ำงต้น) เพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว
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อีกปัจจัยท่ีจะมองข้ำมไม่ได้ คือกลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีปรับตัวด้วยกำรกระจำยกำรลงทุน โดยเฉพำะกลุ่มท่ีพัฒนำคอนโดมิเนียม และหันมำลงทุนโครงกำรแนว
รำบ ที่จะต้องประสบปัญหำงำนก่อสร้ำง เพรำะตอนท�ำตึกสูงมีผู้รับเหมำหลำยรำยสร้ำงให้ไม่มีปัญหำด้ำนคุณภำพ แต่เมื่อท�ำแนวรำบ ผู้รับเหมำเป็นรำยย่อย 
ควบคุมคุณภำพยำก แรงงำนขำดแคลน งำนก่อสร้ำงไม่ทันเวลำ หรือไม่ได้คุณภำพ จึงอำจกำรมีกำรแข่งขันสูงในกำรดึงตัวผู้รับเหมำรำยย่อยที่มีคุณภำพ

6. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ควำมเส่ียงในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนงำนมีผลกระทบส�ำคัญต่อปริมำณงำนก่อสร้ำงและคุณภำพของ
โครงกำรก่อสร้ำง และชื่อเสียงของบริษัท เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว และพัฒนำจุดเสี่ยงให้เป็นจุดแข็งดังนี้
 - จัดสวัสดิกำรด้ำนดูแลเด็กให้กับคนงำน และจะขยำยกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนให้เหมำะสมกับกลุ่มเด็กซึ่งเป็นบุตรคนงำนก่อสร้ำง
 - มีกำรปรับปรุงสวัสดิกำรเกี่ยวกับที่พักคนงำนในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้คนงำนก่อสร้ำงรักษำควำมสะอำดบริเวณที่พักและสิ่งแวดล้อม
 - ให้ควำมรู้กับคนงำนในเรื่องของควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน และจัดฝึกอบรมโดยผู้เชียวชำญที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรฝึกอบรมด้ำน  
  ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้ำของกิจกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน
  จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนสำธำรณสุขกับคนงำน รวมทั้งจัดรูปแบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุข ส�ำหรับประชำกรกลุ่มนี้เป็นพิเศษ จะมีกำร  
  ตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท�ำงำน โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ หรือที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำน 
  อำชีวเวชศำสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตำมที่อธิบดีประกำศก�ำหนดตำมกฎกระทรวงแรงงำน เพื่อจัดให้คนงำนท�ำงำนให้ เหมำะสมกับงำนที่ท�ำเพื่อ  
  หลีกเลี่ยงกำรเสี่ยงอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย
 - มีกำรตรวจสุขภำพอนำมัยคนงำนเป็นระยะๆอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง หลังจำกที่ได้ท�ำงำนไปแล้ว ทั้งนี้   เพื่อเป็นกำรค้นหำโรคแต่เนิ่นๆ และรักษำได้ 
  ทันท่วงทีเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย

7. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรควบคุมต้นทุนก่อสร้ำงคอนโดมิเนียม
กำรเสนอขำยคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มกำรก่อสร้ำง ยังคงมีควำมเส่ียงด้ำนกำรควบคุมต้นทุนก่อสร้ำง เน่ืองจำกเป็นกำรต้ังรำคำขำยก่อนเริ่มกำรก่อสร้ำง จึง
อำจเกิดมีควำมเส่ียงทีอ่ตัรำก�ำไรขัน้ต้นลดลงหำกต้นทนุกำรก่อสร้ำงมีควำมผันผวน ดงัน้ัน บรษัิทจงึลดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยท�ำสัญญำจ้ำงเหมำแบบเบด็เสรจ็
กบัผูร้บัเหมำและมกีำรเจรจำสัง่จองซือ้วสัดทุีส่�ำคัญล่วงหน้ำก่อนเปิดกำรขำยเพือ่ป้องกนักำรเปลีย่นแปลงของรำคำวสัดแุละลดควำมเสีย่งทีอ่ัตรำก�ำไรขัน้ต้น
จะกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำง อีกท้ังกำรเสนอขำยคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มกำรก่อสร้ำง (Pre-sales) นอกจำกจะช่วยลดควำมเส่ียงด้ำน
กำรตลำดและเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปล่ียนและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ท่ีเปล่ียนไปแล้ว ยังช่วยให้บริษัทได้น�ำเงินรับค่ำงวดจำก
ลูกค้ำมำใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนได้อกีด้วย และด้วยเวลำในกำรพฒันำโครงกำรมำมำกกว่ำ 10 ปี ท�ำให้กำรเปิดโครงกำรใหม่ มีกำรพฒันำสินค้ำโดยวำงแนวคดิ
ตั้งแต่วิธีกำรก่อสร้ำง ซึ่งท�ำให้บริษัทฯมีควำมแม่นย�ำในต้นทุนสูง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเริ่มเปิดโครงกำรคอนโดมิเนียมตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ภำยใต้ชื่อ 
“เอ สเปซ” ทั้งหมดมำกกว่ำ 10 โครงกำร กว่ำ 10,000 ยูนิต เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงควำมเป็นผู้ประกอบกำรมืออำชีพในตลำดคอนโดมีเนียม

ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเงิน
ณ 31 ธันวำคม 2562 บรษัิทมีเงนิเบกิเกินบัญชแีละเงนิกู้ยมืระยะส้ันจ�ำนวน 270.2 ล้ำนบำทแบ่งเป็น เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำร จ�ำนวน 10.0 ล้ำนบำท ต๋ัวสัญญำ
ใช้เงนิจ�ำนวน 200.0 ล้ำนบำท และต๋ัวแลกเงนิ จ�ำนวน 60.2 ล้ำนบำท ส่วนเงนิกู้ยืมระยะยำวจ�ำนวน 2,230.4 ล้ำนบำท จำกสถำบันกำรเงนิเพือ่ลงทุนในโครงกำร
คอนโดมิเนียม, ทำวน์เฮ้ำส์ และบ้ำนเดี่ยวของบริษัท และหุ้นกู้จ�ำนวน 6,314.7 ล้ำนบำท แต่อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินธนำคำรต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นลดลงจำก 2.77 เท่ำ ในปี 2561 เป็น 2.72 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และในขณะเดียวกันอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำก 
3.29 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  เป็น 3.49 เท่ำ ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

1. ควำมเสี่ยงในควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย
จำกกำรท่ีบรษัิทต้องมีกำรกูยื้มเงนิจำกสถำบันกำรเงนิในประเทศ เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนในกำรพัฒนำโครงกำรและด�ำเนนิงำน ดังนัน้อตัรำดอกเบ้ียในตลำดเงนิจึงมี
ผลกระทบทีส่�ำคัญต่อต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทั  ถึงแม้ว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของบริษัทจะคิดในอัตรำดอกเบีย้ลอยตวักต็ำม แต่เป็นกำรคิดอัตรำดอกเบีย้
เงินกู้ในระดับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ (MLR) หรือต�่ำกว่ำน้ัน ด้วยเหตุนี้บริษัทได้มีมำตรกำรลดควำมเส่ียงของอัตรำดอกเบ้ียท่ีมีควำมผันผวน โดยกำร
ออกหุ้นกู้ระยะยำวที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ เพื่อน�ำไปช�ำระคืนเงินกู้ยืมเดิมบำงส่วนที่คิดเป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวและมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่ำ รวมถึงกำรออก
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่มีอัตรำดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อให้สำมำรถควบคุมต้นทุนอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทให้อยู่ในระดับเหมำะสม

ส�ำหรับควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรซื้อที่อยู่อำศัยของผู้บริโภคนั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจำกกำรกู้ซื้อบ้ำนเป็นกำรกู้ยืมระยะยำว กำรปรับ
ขึ้นลงของอัตรำดอกเบี้ยจึงส่งผลต่อยอดผ่อนช�ำระรำยเดือนไม่มำกนัก อีกทั้งผู้บริโภคได้มีกำรช�ำระเงินดำวน์ไปแล้วส่วนหนึ่ง นอกจำกนี้ บริษัทก็สำมำรถจัด
ข้อเสนอพิเศษด้ำนอัตรำดอกเบ้ียร่วมกับธนำคำรพำณิชย์ อีกท้ังกำรมีสินค้ำหลำยระดับรำคำซึ่งเน้นที่ก�ำลังซื้อจริงของผู้อยู่อำศัยจริงเป็นหลัก ก็เป็นส่วนท่ี
ช่วยลดผลกระทบของควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่มีต่อผู้ซื้อด้วย

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทต้องด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิฯ
บรษัิทมีหน้ำท่ีตำมข้อก�ำหนดสิทธิทีจ่ะต้องด�ำรงหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่ำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีร่ะบไุว้ในข้อก�ำหนดสิทธข้ิอ 6.2 หน้ำท่ี
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ท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ต้องปฏบัิติ ข้อ 6.2.11 เงือ่นไขทำงกำรเงนิ  ระบใุห้หน้ีสินสุทธิทีน่�ำมำค�ำนวณต้องหักด้วยเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนช่ัวครำว และ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน ส�ำหรับหุ้นกู้ ข้อ 1) – 5) ได้แก่

1) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด  
2) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อน 
 ครบก�ำหนด
4) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
5) หุ้นกู้ชนิดทยอยช�ำระคืนเงินต้นของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
6) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
7) หุ้นกู้ของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
8) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน 
 ครบก�ำหนดไถ่ถอน

และบริษัทมีหน้ำที่ตำมข้อก�ำหนดสิทธิที่จะต้องด�ำรงหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่ำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิข้อ 6.2 
หน้ำท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกูต้้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.12 เง่ือนไขทำงกำรเงิน ระบุให้หนีสิ้นสุทธิท่ีน�ำมำค�ำนวณต้องหักด้วยเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด เงนิลงทนุช่ัวครำว 
และเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน ส�ำหรับหุ้นกู้ ข้อ 6)-7)

และบริษัทมีหน้ำที่ตำมข้อก�ำหนดสิทธิที่จะต้องด�ำรงหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่ำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิข้อ 7.2 
หน้ำท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกูต้้องปฏิบัติ ข้อ 7.2.12 เง่ือนไขทำงกำรเงิน ระบุให้หนีสิ้นสุทธิท่ีน�ำมำค�ำนวณต้องหักด้วยเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด เงนิลงทนุช่ัวครำว 
และเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน ส�ำหรับหุ้นกู้ ข้อ 8)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 2.62 เท่ำ ส�ำหรับหุ้นกู้ ข้อ 1) - 8) ตำมหน้ำที่ในข้อก�ำหนดสิทธิฯ
ข้อ 6.2.11 ข้อ 6.2.12 และ ข้อ 7.2.12 ของหุ้นกู้ในแต่ละรุ่น 
 
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้เตรียมมำตรกำรทำงกำรเงินรองรับดังนี้คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนกำรช�ำระคืนหนี้สถำบันกำรเงินบำงส่วน และ 3) แผนกำรคืนตรำสำร
หนี้ทั้งระยะสั้นและหรือระยะยำวบำงส่วน เพื่อด�ำรงอัตรำส่วนดังกล่ำว และบริษัทยังมีนโยบำยที่จะรักษำสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ โครงสร้ำง
เงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

ควำมเสี่ยงในเรื่องกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลำหพูนรังษี และกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์ จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 46.2 และร้อยละ 19.6 
ตำมล�ำดบั ซึง่ถ้ำหำกในอนำคตกลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ทัง้สองกลุ่มน้ีมีกำรรวมตัวกันเกิดข้ึนจะสำมำรถควบคมุเสียงของทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นได้เกินคร่ึงหน่ึง ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือ กำรขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมำยหรือ ข้อบังคับบริษัท ที่ก�ำหนดต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่น จึงอำจจะไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ แต่
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Corporate Governance)  มีจรยิธรรมในกำรปฏบัิติงำน มกีำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส มีหลักกำรอนุมติัรำยกำรระหว่ำงกนั ซึง่บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์จะไม่สำมำรถอนมุติัรำยกำรทีเ่ก่ียวกับตนได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำกำรพจิำรณำกล่ันกรองให้ควำมเห็นก่อนท�ำรำยงำนดังกล่ำวเพือ่
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป
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" มุ่งสู่การเป็น
 องค์กรสร้างมูลค่า "
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท  : บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000431
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
Call Center : 1797
เว็บไซต์  : http://www.areeya.co.th/
ทุนจดทะเบียน : 1,200,000,000 บำท
ทุนช�ำระแล้ว  : 980,000,000 บำท

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท  : บริษัท อำรียำ เซอร์วิส จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริกำรหลังกำรขำยด้ำนอสังหำริมทรัพย์และปล่อยเช่ำ
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105547117047
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท  : บริษัท วัน อัพ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550125381
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท  : บริษัท อำรียำ แมนเนจเม้นต์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และบริหำรนิติบุคคล
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551013404
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 65,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท  : บริษัท คูลสเปซ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551096733
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
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ชื่อบริษัท  : บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105552008129
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 65,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท  : บริษัท ชิลล์สเปซ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105553039931
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท  : บริษัท อำรียำ ฮอลพิทอลลิตี้  จ�ำกัด
    (เดิมชื่อ บริษัท อำรียำ คอนวิเนียน สโตร์ จ�ำกัด)
ประเภทธุรกิจ : ร้ำนอำหำรและบริกำร
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557141625
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อบริษัท  : บริษัท สุนทรียำ เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำ
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105562088427
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97)

ชื่อบริษัท  : บริษัท สุนทรียำ เลเชอร์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงแรม และบริกำรอื่นๆ
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท : 0105562088541
โทรศัพท์  : 02-798-9999
โทรสำร  : 02-798-9990
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97)

นำยทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท  : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 02-009-9000
โทรสำร  : 02-009-9991
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ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย

ชื่อบริษัท  : ส�ำนักงำนกฎหมำยคุณธรรมทนำยควำม
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 72/2-3 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย ซอยธรรมนูญสุข แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : 02-274-7529-30
โทรสำร  : 02-274-7638

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท  : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชี  : นำงสำววันนิสำ  งำมบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  6838 หรือ
    นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  7517 หรือ
    นำยพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  4752 หรือ
    นำงสำวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  9169 หรือ
    นำยสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  8134

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 178 อำคำรธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชำชื่น 20) 
    ถนนประชำชื่น แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
โทรศัพท์  : 02-596-0500
โทรสำร  : 02-596-0539
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กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินงำนใน  2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจให้บริกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
บรษัิทเริม่ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ประเภทจัดสรรท่ีดินเพือ่ขำยและรบัจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำนซึง่เป็นโครงกำรบ้ำนเด่ียวทัง้หมด ต่อมำในปี 2548 
บริษัทเริ่มขำยที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ในรูปแบบบ้ำนเดี่ยวและทำวน์เฮ้ำส์ 3 ช้ันและ 4 ช้ัน ในปี 2549 - 2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้ำหลัก อีก 2 ประเภท คือ 
คอนโดมเินียมตกแต่งพร้อมอยู ่และทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้ ตกแต่งพร้อมอยู่ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในตลำด นอกจำกนีใ้นปี 2555 บริษัทได้ออกแบบ
ทำวน์เฮ้ำส์ 2 และ 3 ชั้นใหม่ โดยทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดอะ วิลเลจ และทำวน์เฮ้ำส์ 3 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดลี่  ซึ่งทำวน์เฮำส์ทั้ง 2 แบบได้รับกำรตอบรับจำก
ลูกค้ำเป็นอย่ำงดี และส�ำหรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้น�ำมำใช้ในกำรท�ำบ้ำนเดี่ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัทได้ออกแบบบ้ำนเดี่ยว 2 ชั้นแบบใหม่ ชื่อ 
อำรียำ โคโม่ ในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทำวน์เฮ้ำส์ 3 ชั้น แบบใหม่ชื่อ บริกก์ ในปี 2561 บริษัทได้ออกแบบทำวน์เฮ้ำส์ 4 ชั้น แบบใหม่ชื่อ เดอะ พำร์ที 
เกษตร-นวมินทร์ และ ในปี 2562 มีกำรเปลี่ยนรูปลักษณ์ของทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น แบรนด์เดอะคัลเลอร์ ให้เป็น สไตล์โมเดิน เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำมำกขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1.โครงกำรบ้ำนเดี่ยว
บริษัทจะขำยที่ดินเปล่ำ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำนบนที่ดินในโครงกำรดังกล่ำว หรือขำยที่ดินพร้อมบ้ำนสร้ำงเสร็จ 

2.โครงกำรทำวน์เฮ้ำส์
บริษัทได้พัฒนำทำวน์เฮ้ำส์ แบ่งออกเป็น 2  รูปแบบ

 - แบบ 2 ชั้น  เป็นโครงกำรจัดสรรทำวน์เฮ้ำส์ หน้ำกว้ำง 5.7 เมตร 2 ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยส�ำหรับกลุ่มครอบครัว 
  ขนำดเล็กและครอบครัวใหม่ โดยปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 8 ท�ำเล ได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, ติวำนนท์, บำงนำ, รังสิต, สรงประภำ, รำชพฤกษ์, 
  เสรีไทย และวงแหวน – รำมอินทรำ อีกทั้งบริษัทยังมีแผนในกำรเพิ่มจ�ำนวนท�ำเลเพื่อรองรับควำมต้องกำรในรูปแบบเดียวกัน ให้ครอบคลุมพื้นที่ 
  ทั่วกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล นอกจำกนี้บริษัทได้พัฒนำทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้นแบบใหม่ที่ชื่อ เดอะ วิลเลจ  ซึ่งมีจุดเด่น เป็นทำวน์เฮ้ำส์หน้ำบ้ำน  
  กว้ำง มีบริเวณสวนรอบบ้ำน สำมำรถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คัน อีกทั้งยังให้บรรยำกำศเหมือนอยู่บ้ำนเดี่ยว 

 - แบบ 3 ชั้น  เป็นโครงกำรจัดสรรทำวน์เฮ้ำส์ หน้ำกว้ำง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่มลูกค้ำครอบครัวที่มี  
  ขนำดเล็กถึงขนำดปำนกลำง เพื่อเป็นทำงเลือกส�ำหรับผู้บริโภค โดยในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ท�ำเล อันได้แก่ รังสิต - ล�ำลูกกำ และ บำงนำ

 - แบบ 4 ชั้น  เป็นโครงกำรจัดสรรทำวน์เฮ้ำส์ หน้ำกว้ำง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่มลูกค้ำทำวน์เฮ้ำส์ใน  
  กลุ่มพรีเมี่ยมที่ต้องกำรพื้นที่ใช้สอยจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีควำมโดดเด่นในเรื่องกำรออกแบบ ซึ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำที่ 
  ต้องกำรควำมแตกต่ำง ในปัจจุบันมี 2 โครงกำร ได้แก่ อำรียำ แมนดำรีน่ำ เอกมัย – รำมอินทรำ และ  เดอะ พำร์ที เกษตร-นวมินทร์

3. โครงกำรคอนโดมิเนียม
โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท  จะตั้งอยู่ในท�ำเลใกล้ใจกลำงเมือง ใกล้แหล่งระบบขนส่งสำธำรณะ ห้ำงสรรพสินค้ำ และสถำนที่อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเต็มที่ โดยโครงกำร คอนโดมิเนียมนั้นเน้นพัฒนำ เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
 
 -  แบบ 8 ชั้น  เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมขนำดเล็ก  7-8 ชั้น พื้นที่แต่ละอำคำรไม่เกิน 10,000 ตำรำงเมตร  โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 ท�ำเล  
  อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์,  อโศก – รัชดำ, สุทธิสำร, สุขุมวิท 53 และสุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมีแผนในกำรเพิ่มจ�ำนวนท�ำเลเพื่อรองรับควำม  
  ต้องกำรในรูปแบบเดียวกันให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหำนคร

 - แบบเกิน 8 ชั้น แต่ไม่เกิน 30,000 ตำรำงเมตรต่ออำคำร  เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมขนำดกลำงเน้นควำมเป็นส่วนตัว และมีสำธำรณูปโภคอื่นๆ  
  เพิ่มขึ้นโดยปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 3 ท�ำเล ได้แก่ อโศก-รัชดำ, บำงนำ และรัตนำธิเบศร์

 - แบบเกิน 8 ชั้น และเกิน 30,000 ตำรำงเมตรต่ออำคำร  เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมขนำดใหญ่ เน้นพัฒนำในพื้นที่ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ มีจุดขำย 
  ในส่วน Private club เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรกำรบริกำรระดับพรีเมี่ยม  โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 1 ท�ำเล ได้แก่ บำงนำ   
  นอกจำกนี้บริษัทยังมีแผนเพิ่มจ�ำนวนท�ำเลเพื่อรองรับควำมต้องกำรในรูปแบบเดียวกันให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหำนคร 
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บริษัทได้พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์หลำกหลำยรูปแบบภำยใต้แบรนด์ต่ำงๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งบ้ำนเดี่ยว  ทำวน์เฮ้ำส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุก
ระดับรำคำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่มที่แตกต่ำงกัน  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีรำยละเอียดดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์

ระดับรำคำ บ้ำนเดี่ยว/ บ้ำนแฝด ทำวน์เฮ้ำส์/ โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม

สูง > 20.00 ล้ำนบำทต่อยูนิต > 7.00 ล้ำนบำทต่อยูนิต > 250,000 บำทต่อตำรำงเมตร

ปำนกลำง 8.01 – 20.00 ล้ำนบำทต่อยูนิต 3.00 – 7.00 ล้ำนบำทต่อยูนิต 150,000 -  250,000 บำท ต่อตำรำงเมตร

ต�่ำ 3.50 – 8.00 ล้ำนบำทต่อยูนิต < 3.00 ล้ำนบำทต่อยูนิต < 150,000 บำทต่อตำรำงเมตร

กลุ่มธุรกิจบริกำร

1. ธุรกิจด้ำนบริกำรหลังกำรขำยและปล่อยเช่ำ
 เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกันกับธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เพรำะบริษัทตระหนักถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรได้รับกำรบริกำรจำก
บุคลำกรซึ่งได้มำตรฐำน รวมถึงรับผิดชอบในกำรบริหำรทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอำศัยที่ผู้ซื้อ (นักลงทุน) ต้องกำรจัดหำผู้เช่ำและผู้ซื้อ

2. ธุรกิจด้ำนบริหำรโครงกำร
ด�ำเนินกำรด้ำนบริหำรโครงกำรหลังกำรโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทจะช่วยด�ำเนินกำรบริหำรโครงกำรเป็นเวลำ 1 ปี หรือจนกว่ำผู้พักอำศัยจะจัดตั้งนิติบุคคล
แล้วเสร็จ เพื่อรักษำมำตรฐำนกำรบริกำร และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้อยู่อำศัย

3. โครงกำรคอมมูนิตี้มอลล์
โครงกำรคอมมูนิตี้มอลล์ของบริษัทมีอยู่ด้วยกัน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร  Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงกำรนี้ถูกก่อสร้ำงเป็นกลุ่มอำคำรเก่ำแก่
สถำปัตย์สุดคลำสสิกโดยกำรจ�ำลองบรรยำกำศของ English old town และอีกโครงกำร คือ Life Style Club ย่ำน เกษตร – นวมินทร์

4. ธุรกิจร้ำนอำหำร
บริษัทมีธุรกิจร้ำนอำหำรอยู่ 1 แห่ง ได้แก่ White lies ตั้งอยู่ที่ เพนนินซูล่ำพลำซ่ำ เป็นร้ำนอำหำรสไตล์ อิตำเลี่ยน โอมำกำเซะ (Italian Omakase) ที่ผสม
ผสำนระหว่ำงกำรปรุงอำหำรอิตำเลี่ยนคลำสสิกกับแนวคิดกำรเสิร์ฟอำหำรแบบญี่ปุ่น
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กำรตลำดและกำรแข่งขัน
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริกำร
บริษัท มีกำรวำงนโยบำยและกลยุทธ์กำรตลำด เพื่อส่งเสริมกำรจ�ำหน่ำย ดังนี้

กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์
บริษัทยังคงมุ่งม่ันในกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ เริ่มต้นต้ังแต่กำรออกแบบท่ีต้ังใจมอบผลิตภัณฑ์ท่ีเสริมสร้ำง
จินตนำกำรในแบบท่ีเป็นตัวตนของแต่ละคน ทั้งงำนออกแบบภำยนอกและภำยในจึงถูกคิดเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคท้ังทำงกำรและใจ 
โดยค�ำนึงถึงควำมสุขอย่ำงยั่งยืนของลูกบ้ำน

1.พัฒนำ Product เดิมทีม่อียูแ่ล้วและได้รับกำรตอบรับอย่ำงดี ให้ดียิง่ขึ้นไป โดยน�ำ feedback จำกลกูค้ำมำปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเปิดในท�ำเล
ใหม่ๆ อำทิเช่น 
 • The Colors ทำวน์โฮม 2 ชั้น บริษัทท�ำแบรนด์นี้มำ กว่ำ 8 ปี มียอดขำยและโอนไปแล้วเกือบ 4,000 ยูนิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำได้รับกำรตอบรับที่ดีจำก 
 ตลำดเพรำะผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่น และระบบกำรก่อสร้ำงที่ดี ท�ำให้คนจ�ำแบรนด์ได้และยังคงอยู่มำอย่ำงยำวนำน ซึ่งในปี 2561 นี้จะมีกำรพัฒนำปรับแบบ 
 บ้ำนให้มีควำมหลำกหลำยและตอบโจทย์กำรอยู่อำศัยของลูกค้ำเป็นหลัก เช่น กำรพัฒนำแบบบ้ำน The Colors ขนำดหน้ำกว้ำง 5.3 ม. เป็นต้น
 
 • The Village วิลเลจทำวน์แนวคิดใหม่ และบ้ำนแฝด สไตล์ Modern Colonial มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์คนที่อยำกมีบ้ำนเดี่ยว แต่งบประมำณ 
 อำจจะไม่ถึง ซึ่ง The Village นี้มีฟังก์ชั่นที่เหมือนบ้ำนเดี่ยวคือ มีห้องนอนถึง 4 ห้องนอน และผนังบ้ำนไม่ติดกับใคร ให้ควำมรู้สึกเหมือนอยู่บ้ำนเดี่ยว แต่ 
 ในควำมเป็นจริงแล้ว บำงโครงกำรเป็นเพียงทำวน์โฮมเท่ำนั้น เรำเป็นเจ้ำแรกที่ออก Product นี้มำ เพื่อเจำะอีกกลุ่มตลำด และได้รับกำรตอบรับที่ดีเช่น 
 เดียวกัน 

 • ส�ำหรับคอนโดมีเนียม กำรออกแบบค�ำนึงถึงพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำมำกที่สุด นอกจำกนี้ พื้นที่ส่วนกลำงยัง 
 ถูกเน้นออกแบบให้มีมำกกว่ำคู่แข่งในระดับเดียวกัน และให้เกิดประสิทธิภำพกำรใช้งำนที่สูงที่สุด ทั้งหมดนี้ เพื่อตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตจริงของลูกค้ำเป็น 
 ส�ำคัญ

2. เปิด Product ใหม่ๆ ออกสู่ตลำด โดยเจำะกลุ่มไปยัง segment ใหม่ๆ เพื่อให้ Product ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่ม 
 • Areeya METRO เกษตร-นวมินทร์ บ้ำนเดี่ยว 2 ชั้น ระดับพรีเมี่ยม ติดถนนใหญ่ ใกล้ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ 3 สำย ซึ่งตั้งอยู่บนท�ำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง  
 โดยจุดเด่น ของ Phase ใหม่ ที่มีควำมเป็นส่วนตัว โดยมีเพียง 18 ยูนิต เท่ำนั้น

 • Como Bianca บำงนำ เป็นแบรนด์บ้ำนแฝด/บ้ำนเดี่ยว ที่พัฒนำ Product มำจำก โครงกำร Areeya Como ตัวปัจจุบัน โดยน�ำ Concept ที่เป็น  
 Trend กำรใช้ชีวิตในยุคใหม่ที่ ลูกค้ำหันมำให้ควำมสนใจในเรื่องของกำรใส่ใจ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Concept  Minimal Living ที่มีควำม 
 เรียบง่ำย ไม่เยอะจนเกินไป แต่ยังดูมีสไตล์ ตอบโจทย์กลุ่มเป้ำหมำยในปัจจุบันที่เป็นคู่รักที่แยกครอบครัวออกมำใช้ชีวิต โดยไม่อยำกมีลูกหรืออำจมี
 ลูกเล็ก โดย Product นี้จะเข้ำมำเติมช่องว่ำงส�ำหรับคนที่มองหำบ้ำนที่ตอบโจทย์ทั้งรูปแบบกำรใช้ชีวิตและรำคำอยู่ใน Budget ที่สำมำรถเป็นเจ้ำของได้

 • เปิดโครงกำรใหม่ในท�ำเลเดียวกัน โดยสร้ำงโมเดลเปิดพร้อมกัน 3 - 4 โครงกำร น�ำ Product ลง 3 - 4 Product เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 โดยมีรำคำเริ่มตั้งแต่ 1.5 ถึง 6 ล้ำนบำท เมื่อลูกค้ำเข้ำเยี่ยมชมโครงกำรก็มี Product ในทุกๆ Range รำคำให้เลือก ไม่ว่ำจะเป็นทำวน์โฮม วิลเลจทำวน์  
 บ้ำนแฝด และบ้ำนเดี่ยว

3. บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขำยคอนโดมิเนียมที่สร้ำงเสร็จแล้ว คือ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77, เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ และ เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดำ
ทั้ง 3 โครงกำรปัจจุบันแล้วเสร็จและมีลูกบ้ำนเข้ำพักอำศัยแล้วมำกกว่ำ 80%

4. สร้ำง Brand Awareness อย่ำงต่อเนื่องเพื่อ Remind แบรนด์อำรียำ ให้เป็นตัวเลือกต้นๆ ที่ลูกค้ำนึกถึง เพรำะแบรนด์อำรียำ ทุก Product จะมีสไตล์ที่โดด
เด่น เป็นเอกลักษณ์ ให้ผูท่ี้อยู่กร็ูสึ้กภูมใิจ เน้นเจำะเข้ำหำกลุม่ลูกค้ำ ด้วยส่ือ Online ท่ีเข้ำถงึกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงกลุ่ม และสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้ำในปัจจุบัน  ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เรำได้ฐำนข้อมูลลูกค้ำใหม่จำกสื่อ Online ประมำณ 15,000 รำยชื่อ ซึ่งฝ่ำยขำยจะท�ำกำรติดตำมเพื่อเชิญลูกค้ำ
ทัง้หมดเข้ำมำเยีย่มชมโครงกำรต่อไป แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัไม่ทิง้ Local media ได้แก่ Billboard & Cutout ทีถ่อืเป็นสือ่หลกั ทีท่�ำให้โครงกำรประสบผลส�ำเรจ็ 
เป็นในลักษณะท�ำควบคู่กันอย่ำงต่อเนื่องทั้งสื่อ On-line และ Off-line

5. กำรให้บริกำรและกำรดูแลลูกค้ำ บริษัทได้มีกำรจัดระบบกำรให้บริกำร และกำรดูแลลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ำเข้ำเยี่ยมชมโครงกำรของบริษัท 
จนกระท่ังตดัสินใจซือ้ รบัมอบบ้ำน และเป็นลูกค้ำท่ีอยูอ่ำศยัในโครงกำร  โดยบรษิทัได้มีกำรพัฒนำฐำนลูกค้ำทีมี่ประสิทธิภำพ  และจดับุคลำกรทีมี่หน้ำท่ีเฉพำะ
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เพือ่ให้กำรบรกิำรอย่ำงท่ัวถงึ  อกีท้ังได้จดัให้มีกิจกรรมเพือ่เสรมิสร้ำงสัมพันธภำพอนัดีแก่ลูกค้ำท่ีอยูอ่ำศยัในโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง  โดยบรษัิทเล็งเห็นควำม
ส�ำคัญในเรื่องนี้ และจะเป็นกลยุทธ์หลักในกำรท�ำกำรตลำด

6. สร้ำงสัมพันธ์อันดีกับลูกบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม Workshop  ใหม่ๆ ในทุกเดือน ที่ไม่เหมือน กับคู่แข่งในตลำด เพื่อให้เกิดกำรประทับใจ และเกิดกำร
บอกต่อ หรอื เพ่ือนแนะน�ำเพือ่น  ซึง่เรือ่งน้ีบรษัิทได้ให้ควำมส�ำคญัในล�ำดบัต้นๆ เน่ืองจำกกลุ่มลูกบ้ำนเดมิจะเป็นเครือ่งมือทำงกำรตลำดท่ีแขง็แรงให้กับโครงกำร

7. เน้นกำรเปิดโครงกำรคอนโดมิเนียมบนท�ำเลใหม่ ๆ หลำยท�ำเลพร้อม ๆ กัน หรือในเวลำใกล้เคียงกัน โดยจะเป็นท�ำเลศักยภำพใกล้ระบบขนส่งสำธำรณะ ที่มี
โอกำสในกำรเติบโตด้ำนรำคำสูง เพื่อสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ ได้ในวงกว้ำงอย่ำงครอบคลุม โดยเน้นท�ำกำรตลำดโดยเน้นกำรขำยให้หมดตั้งแต่
ช่วงแรกๆ ที่เปิดโครงกำร  และให้นักลงทุนมีก�ำไรในกำรขำยต่อในอนำคต

กลยุทธ์ด้ำนรำคำ
บริษัทยังค�ำนึงถึงก�ำลังควำมสำมำรถในกำรซื้อของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรำยได้ระดับต�่ำถึงปำนกลำง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัท และเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำม
กังวลกับควำมไม่ม่ันใจในเสถยีรภำพทำงกำรเงนิในกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัของตนเอง บรษัิทจงึให้ควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรต้นทุน  โดยกำรน�ำเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ำมำใช้ ไม่ว่ำจะเป็น  Aluminum Formwork System, Precast System, Design Improvement เป็นต้น นอกจำกนี้ทำงบริษัท ยังได้เปิด
โครงกำรใหม่ในท�ำเลเดียวกันเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและตรงกับควำมต้องกำรทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีรำคำเริ่มตั้งแต่ 1.50 – 6.00 ล้ำนบำท 

กลยุทธ์ด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย
บริษัทใช้วิธีกำรจ�ำหน่ำยโดยทีมงำนขำยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยพนักงำนขำยท่ีมีประสบกำรณ์  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรเป็นอย่ำงดี 
สำมำรถให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของลูกค้ำได้ โดยพนักงำนขำยทุกคนจะได้รับกำรอบรมด้ำนเทคนิคกำรขำยและข้อมูลด้ำนผลิตภัณฑ์
อย่ำงสม�ำ่เสมอ  และอกีส่ิงทีบ่รษัิทให้ควำมส�ำคญัก็คอื กำรตกแต่งส�ำนักงำนขำย กำรตกแต่งห้องตัวอย่ำง และกำรตกแต่งบรเิวณโครงกำร ซึง่ถอืเป็นช่องทำงกำร
จ�ำหน่ำยหลักของบริษัท ที่แสดงถึงรำยละเอียดของโครงกำร อีกทั้งยังสร้ำงควำมประทับใจและควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำอีกด้วย

นอกจำกน้ีบรษัิทได้เข้ำร่วมกำรจดังำนของสมำคมอสังหำรมิทรพัย์ต่ำงๆ เช่น งำนมหรรมบ้ำนและคอนโด ท่ีศนูย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิิต์ิ ฯลฯ   ส่วนกำรตลำด
กระตุ้นยอดขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจะเน้นกำรออกบูท โดยได้รับควำมร่วมมือจำก Agent ที่มีควำมเชี่ยวชำญในประเทศนั้นๆ  

กลยุทธ์ด้ำนโฆษณำประชำสัมพันธ์
บริษัทยังคงที่จะมุ่งสร้ำงควำมสุขท่ียั่งยืน และสร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่นท้ังในเรื่องกำรออกแบบ คุณภำพกำรก่อสร้ำง และกำรบริกำร เพื่อให้ลูกบ้ำน 
ชุมชน และสังคม มีควำมเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข ด้วยแนวควำมคิด "สุนทรียะในกำรใช้ชีวิต" (Aesthetic of Living) และในปี 2561  ได้มีนโยบำยปรับเปลี่ยนภำพ
ลักษณ์ใหม่ เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชื่นชอบควำมทันสมัยและกำรใส่ใจสุขภำพกำยและใจ   บริษัทเล็งเห็นว่ำแต่ละคนมีควำมสุขในช่วง
เวลำท่ีแตกต่ำงกัน ควำมสุขของแต่ละคนก็แตกต่ำงกัน  บริษัทจึงมีหน้ำท่ีสร้ำงพื้นฐำนของควำมสุข ด้วยกำรสร้ำงพื้นที่ให้สมำชิกในครอบครัวได้มีไลฟ์สไตล์
ควำมสุขในแบบของตนเอง  โดยข้อควำมหลักในกำรสื่อสำร (Key message) คือ “อำรียำควำมสุขมีตัวตน”  โดยแคมเปญนี้ต้องกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำม
หลำกหลำยของมุมที่แต่ละคนมีควำมสุขได้ไม่เหมือกัน แต่ทุกคนสำมำรถมีควำมสุขวนเวียนอยู่รอบๆ ตัวได้ เมื่อได้อำศัยอยู่ในบ้ำน

ส�ำหรบัช่องทำงกำรส่ือสำรเป็นกำรบูรณำกำรท้ังแบบ offline และ online เพือ่ให้แต่ละส่ือท�ำหน้ำท่ีเข้ำถงึกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะกำรสร้ำงกำรรับรู ้(Awareness) 
เพื่อให้อำรียำ เป็นแบรนด์ที่ลูกค้ำนึกถึงเป็นตัวเลือกล�ำดับต้นๆ   รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำในเนื้อหำให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่มด้วยวีดี
โอคอร์ปอเรตแบรนด์ (Corporate Branding VDO) หรือผ่ำนสื่อ Online อื่นที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงกลุ่ม และสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ลูกค้ำในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้ง Local media ได้แก่ Billboard & Cutout ที่ถือเป็นสื่อหลัก ที่ท�ำให้โครงกำรประสบผลส�ำเร็จ

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
บริษัท มีนโยบำยกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้

นโยบายก�าลังคน
กำรมีก�ำลังคนท่ีสำมำรถด�ำเนินกำรเองได้และพัฒนำคุณภำพฝีมือแรงงำนเพื่อกำรจ้ำงงำนท่ีย่ังยืน โดยบริษัทลดควำมเส่ียงด้ำนงำนก่อสร้ำงโดยจัดให้มีทีม
งำนของตนเองในกำรก่อสร้ำงจ�ำนวนหนึ่ง อีกทั้งพัฒนำฝีมือแรงงำนควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่บริษัท น�ำมำใช้ เพื่อให้คนงำนเหล่ำนั้น สำมำรถท�ำงำนกับบริษัท
ได้ในระยะยำวและมีควำมสำมำรถมำกขึ้น

นโยบายด้านการจ้างผู้รับเหมารายใหญ่และรายย่อยที่มีคุณภาพ
เพื่อให้กำรส่งมอบสินค้ำมีคุณภำพมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนอกเหนือจำกด้ำนก�ำลังคนแล้ว บริษัทมีนโยบำยที่จัดจ้ำงผู้รับเหมำขนำดใหญ่ท่ีมีคุณภำพสูงและมี
ประวัติกำรท�ำงำนที่เห็นได้ชัดมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของควำมส�ำเร็จด้ำนคุณภำพ

284

ANNUAL REPORT 2019



นโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ปัจจุบันบริษัทมีแรงงำนต่ำงด้ำวถูกต้องตำมกฎหมำย ส�ำหรับแรงงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำต ก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดเท่ำนั้นเช่นกัน

นโยบายสร้างศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน
จำกปัญหำกำรคลำนแคลนแรงงำนฝีมือ   บริษัทมีนโยบำยสร้ำงศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงำนเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เพิ่ม – ลด ค่ำจ้ำงให้เหมำะสมกับทักษะ
ฝีมือ    และเพ่ือเปิดโอกำสให้ช่ำงฝีมอืได้พฒันำทักษะฝีมือและพฒันำตนเองไปสู่มำตรฐำนท่ีสูงขึน้ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนและตรงกับควำมต้องกำรของบรษัิท 
เพื่อให้งำนก่อสร้ำงมีคุณภำพที่ดีมำกยิ่งขึ้น

นโยบายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในงานก่อสร้างและการบริการหลังการขาย 
เพื่อกำรส่งเสริมกำรขำย บริษัทมีนโยบำยในกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำให้กับลูกค้ำยำวนำนขึ้น โดยกำรเจรจำต่อรองให้ผู้ผลิตสินค้ำ รับประกันคุณภำพ
สินค้ำตั้งแต่ 3-5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ ตลอดจนมีนโยบำยกำรเอำใจใส่ดูแลลูกค้ำตั้งแต่เริ่ม และบริกำรหลังกำรขำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

รำยละเอียดขั้นตอนกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร
1. การจัดซื้อที่ดิน
ที่ดินเป็นต้นทุนหลักในกำรท�ำธุรกิจของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมำณ 30-40 % ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดซื้อที่ดินเป็น
อย่ำงมำก กำรจัดซื้อทีด่ินเพือ่ท�ำโครงกำรนัน้ บริษทัจะมองหำทีด่นิทีม่ศีักยภำพ และอยูใ่นเขตเมอืง ทัง้นี ้เพือ่ให้ทีด่นิดงักล่ำวภำยหลงักำรพฒันำเป็นโครงกำร
แล้วสำมำรถขำยและปิดโครงกำรได้ภำยในระยะเวลำอันส้ัน และก่อนกำรจัดซื้อท่ีดินในแต่ละครั้งจะต้องมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร โดยส�ำรวจ
สภำวกำรณ์ตลำดและสภำวะกำรแข่งขัน รวมท้ังควำมต้องกำรของลูกค้ำในพื้นท่ีเป้ำหมำยท่ีจะด�ำเนินโครงกำร เพื่อหำโอกำสทำงกำรตลำด และศึกษำควำม
เป็นไปได้ของโครงกำร จำกน้ันจึงจะด�ำเนินกำรเจรจำซื้อท่ีดิน โดยบริษัทจะติดต่อซื้อท่ีดินผ่ำนนำยหน้ำขำยท่ีดินเป็นส่วนใหญ่ หรือบำงกรณีบริษัทอำจติดต่อ
ซื้อจำกเจ้ำของที่ดินเอง ในรำคำที่เปรียบเทียบกับรำคำประเมิน หรือรำคำตลำดแล้วเห็นว่ำเหมำะสม และบริษัทไม่มีนโยบำยซื้อที่ดินเพื่อสะสมเป็นสต็อกไว้ก่อน
กำรพัฒนำโครงกำรเป็นระยะเวลำนำน

2. การจัดหาผู้รับเหมาและการก่อสร้าง
 บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมำขนำดกลำงและรำยย่อยที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งบริษัทจะก�ำหนดค่ำจ้ำงเหมำรวมค่ำแรงและค่ำวัสดุก่อสร้ำงให้กับผู้รับเหมำ 
และจะท�ำกำรควบคุมคุณภำพของงำนและต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้ได้ตำมที่บริษัทก�ำหนดไว้ โดยควำมเสี่ยงในเรื่องกำรขำดแคลนผู้รับเหมำของบริษัทจะสำมำรถ
ลดลงได้ ดังนี้

 2.1 บริษัทมีกำรเจรจำรำคำค่ำวัสดุก่อสร้ำงหลักส่วนใหญ่กับผู้ค้ำวัสดุก่อสร้ำงให้ผู้รับเหมำและก�ำหนดยืน    รำคำไว้ให้กับผู้รับเหมำส�ำหรับช่วงระยะ 
 เวลำหนึ่ง และให้ผู้รับเหมำไปซื้อวัสดุจำกผู้ค้ำที่ได้เจรจำค่ำวัสดุไว้ให้แล้ว ส่งผลให้ผู้รับเหมำที่รับงำนจำกทำงบริษัทสำมำรถก�ำหนดและควบคุมต้นทุน 
 ของตนเองได้แน่นอนขึ้น ท�ำให้ผู้รับเหมำต้องกำรที่จะท�ำธุรกิจกับบริษัท

 2.2 ปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมำที่รับท�ำงำนให้กับบริษัทอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 20 รำย ซึ่งหำกผู้รับเหมำรำยใดไม่สำมำรถรับงำนที่ท�ำกับบริษัทไว้ได้  
 บริษัท ก็สำมำรถจัดให้ผู้รับเหมำรำยอื่นทดแทนได้ทันที

 2.3 มีกำรน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนก�ำลังคน เช่น แบบอลูมิเนียมส�ำหรับหล่อคอนกรีต (Aluminum formwork) หรือระบบหล่อส�ำเร็จ เป็นต้น โดยระบบ 
 ทั้งสองดังกล่ำว จะช่วยลดกำรพึ่งพำแรงงำนฝีมือลงได้

 2.4 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ โดยประสำนงำนบริษัทจัดหำแรงำน น�ำแรงงำนต่ำงด้ำวจำกประเทศต้นทำง อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่ง 
 เป็นแรงงำนต่ำงด้ำวแบบมีกำรรับประกัน ผ่ำนกระบวนกำรน�ำเข้ำแรงงำนจำกประเทศต้นทำง และมีสัญญำค�้ำประกันรับรองคุณภำพแรงงำน เป็นระยะ 
 เวลำตั้งแต่ 3 เดือน - 1 ปี และสำมำรถน�ำเข้ำแรงงำนได้ตลอดปี ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำหำกมีภำวะไม่ปกติ ทำงบริษัทฯ ยังคงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงรำบรื่น

 2.5 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องของคุณภำพทั้งแนวรำบและแนวสูง โดยบำงโครงกำรได้จัดหำจัดจ้ำงผู้รับเหมำที่มีคุณภำพสูงเข้ำมำด�ำเนินกำร และ 
 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพของผู้รับเหมำเป็นประจ�ำทุกปี

3. การส่งมอบงาน
บรษัิทจะช�ำระเงนิค่ำก่อสร้ำงให้กับผู้รบัเหมำตำมงวดควำมส�ำเรจ็ของงำนท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำกำรก่อสร้ำงและหลังจำกท่ีได้มีกำรตรวจรบังวดงำนร่วมกับลูกค้ำ
แล้วเท่ำน้ัน ซึง่ในกำรช�ำระเงนิให้กับผู้รบัเหมำ บรษิทัจะหักเงนิค่ำประกันผลงำนไว้ในแต่ละงวดงำนร้อยละ 2.5 - 5.0 ของมูลค่ำงำนท่ีส่งมอบ โดยผู้รบัเหมำทีบ่รษัิท
ว่ำจ้ำงเป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำงขนำดกลำงท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรก่อสร้ำง มีคุณภำพของงำนที่ดี มีฐำนะทำงกำรเงินที่ม่ันคงและเครดิต
ทำงกำรค้ำท่ีดี จึงท�ำให้ม่ันใจได้ว่ำงำนของผู้รับเหมำมีคุณภำพในระดับหนึ่ง บริษัทยังได้ก�ำหนดให้มีคณะท�ำงำนตรวจสอบคุณภำพงำนก่อสร้ำง โดยวำ่จ้ำงท่ี
ปรึกษำภำยนอกมำเป็นผู้ควบคุมคณะท�ำงำน มีกำรจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมงำนและวิศวกรก่อสร้ำงของทั้งบริษัทและของผู้รับเหมำ จัดท�ำคู่มอืว่ำด้วยมำตรฐำน
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กำรก่อสร้ำงและมำตรฐำนกำรตรวจรบับ้ำน  ในส่วนของกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง ผู้ควบคมุงำนก่อสร้ำงจะคอยรำยงำนควำมคบืหน้ำงำนก่อสร้ำง 
เมื่อมีเหตุล่ำช้ำจะเข้ำแก้ไขปัญหำได้ทันเวลำ ในกรณีที่ผู้รับเหมำรำยเดิมไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมก�ำหนด ก็จะจัดหำผู้รับเหมำรำยอื่นเข้ำท�ำงำนแทน

4. การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกโครงกำรของบริษัทจะต้องถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวเนื่องกับสภำพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล
ภำยนอก รวมท้ังก�ำกบัดูแลด้ำนส่ิงแวดล้อมภำยในองค์กร และรวมถงึ สภำพแวดล้อมโครงกำร ท่ีท�ำงำน ท่ีพกัคนงำน โดยจะต้องอยู่ภำยใต้หลักกำรของ Health 
Safety and Environment (HSE)

ในกำรพฒันำโครงกำรและขออนญุำตจดัสรรท่ีดิน บรษิทัจะต้องปฏบัิติตำมกฎระเบียบขององค์กรก�ำกบัดแูลทีเ่ก่ียวข้องกับกฎหมำยกำรจดัสรรท่ีดนิ ซึง่ได้ค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในกำรพัฒนำโครงกำร บริษัทได้มีกำรดูแลกำรขนดิน โดยให้ล้ำงท�ำควำมสะอำดรถและถนนเม่ืองำนแล้วเสร็จ นอกจำกน้ียังให้มี
กำรฉีดน�้ำกันฝุ่นฟุ้งกระจำย และจ�ำกัดเวลำท�ำงำนอีกด้วย

ในส่วนกำรท�ำกำรพัฒนำโครงกำรและงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ จะต้องท�ำรำยงำนศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอต่อส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม บริษัทจะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงงำนเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และ บริษัทจะสำมำรถเริ่มพัฒนำโครงกำร
ได้ เมื่อได้หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนดังกล่ำว นอกจำกนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับชุมชนท�ำควำมสะอำดถนนนอกโครงกำรและปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับฝุ่นละออง 
และส�ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในบ้ำน ทั้งที่ทำงบริษัทเลือกติดตั้งให้กับลูกค้ำ หรือที่จัดเตรียมเป็นของสมนำคุณหรือกำรส่งเสริมกำรขำยให้ลูกค้ำ ล้วนเป็น
แบบประหยัดไฟทั้งสิ้น และที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยมีข้อพิพำททำงกฎหมำยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

ในท�ำนองเดยีวกันบรษัิทยงัค�ำนึงถงึผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ โดยบรษิทัมีนโยบำยกำรจดักำรด้ำนควำมสะอำดของโครงกำรให้
สะอำดอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อสภำพแวดล้อมที่ดีในโครงกำร ตลอดจนสภำพแวดล้อมในบริเวณที่พักคนงำน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันของ
คนงำน
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โครงกำรของบริษัทในปัจจุบัน 

ชื่อโครงกำร

มูลค่ำโครงกำร* มูลค่ำโอนแล้ว

มูลค่ำขำยแล้ว
รอโอน

สร้ำงเสร็จแล้ว 
100%

มูลค่ำขำยแล้ว
รอโอน

อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง

สินค้ำคงเหลือ
สร้ำงเสร็จแล้ว 

100%

สินค้ำคงเหลือ
อยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสร้ำง
ควำมคืบ
หน้ำกำร
ก่อสร้ำง 

(%)
จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

บ้านเดี่ยว

อำรียำ สวนำ 3 48 524 27 281 - - - - - - 21 243 85%

อำรียำ เมทโทร (เกษตร) 35 394 33 353 - - - - - - 2 41 95%

เดอะวิลเลจ แจ้งวัฒนะ - ติวำนนท์ 150 587 115 438 - - - - 35 149 - - 100%

อำรียำ โคโม่ บำงนำ 61 341 60 334 - - - - 1 7 - - 100%

เดอะวิลเลจ คอทเทจ 
กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์

86 334 52 190 - - - - 34 143 - - 100%

อำรียำ โคโม่ วงแหวน-รำมอินทรำ 124 534 113 471 1 5 - - 10 59 - - 100%

อำรียำ โคโม่ ลำดกระบัง -สุวรรณภูมิ 73 552 28 171 - - - - 4 32 41 349 60%

อำรียำ โคโม่ วงแหวน - รำชพฤกษ์ 115 437 40 141 2 9 - - 23 94 50 192 85%

ดิ เอวำ เรสซิเดนซ์ 35 1,283 4 92 - - - 10 10 313 21 867 65%

อำรียำ บุษบำ ลำดพร้ำว-เสรีไทย 28 314 7 83 - - - - - - 21 231 60%

อำรียำ โคโม่ พรีโม่ บำงนำ-วงแหวนฯ 144 1,010 20 128 16 132 - - 9 71 99 680 45%

รวมบ้ำนเดี่ยว 899 6,310 499 2,682 19 146 - 10 126 868 255 2,603

ทาวน์เฮ้าส์

อำรียำ แอทโฮม 104 247 104 247 - - - - - - - - 100%

เดอะคัลเลอร์สแจ้งวัฒนะ-ติวำนนท์ 187 345 186 342 - - - - 1 3 - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บำงนำ 181 374 180 370 - - - - 1 4 - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส  บำงนำ กม.10 272 585 271 582 - - - - 1 3 - - 100%

เดอะวิลเลจ บำงนำ 105 313 104 308 - - - - 1 5 - - 100%

เดอะวิลเลจ 
กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์

133 377 114 315 - - - - 19 62 - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์

262 512 261 510 - - - - 1 2 - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส 
กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์

263 472 262 470 - - - - 1 2 - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
บำงนำ - วงแหวนฯ

191 555 190 550 - - - - 1 5 - - 100%
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ชื่อโครงกำร

มูลค่ำโครงกำร* มูลค่ำโอนแล้ว

มูลค่ำขำยแล้ว
รอโอน

สร้ำงเสร็จแล้ว 
100%

มูลค่ำขำยแล้ว
รอโอน

อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง

สินค้ำคงเหลือ
สร้ำงเสร็จแล้ว 

100%

สินค้ำคงเหลือ
อยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสร้ำง

ควำม
คืบหน้ำ

กำร
ก่อสร้ำง 

(%)จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

เดอะคัลเลอร์ส บำงนำ - วงแหวนฯ 178 463 178 463 - - - - - - - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
วงแหวน - รำชพฤกษ์

265 541 200 400 4 10 - - 19 42 42 89 100%

เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน - รำชพฤกษ์ 225 447 134 245 4 10 - - 42 96 45 96 100%

เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ 2

115 235 114 232 - - - - 1 3 - - 100%

เดอะ วิลเลจ บำงนำ - วงแหวนฯ 2 167 670 167 670 - - - - - - - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส รังสิต - คลอง 4 342 669 222 481 2 5 - - 39 61 79 122 94%

เดอะวิลเลจ 
กำญจนำภิเษก -รำชพฤกษ์ 2

128 373 115 333 3 10 - - 3 9 7 21 98%

เดอะ เพลส
กำญจนำภิเษก -รำชพฤกษ์ 2

117 191 110 179 4 7 - - 3 5 - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส 
กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ 2

215 398 172 314 4 9 4 10 4 7 31 58 100%

เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
กำญจนำภิเษก - รำชพฤกษ์ 3

219 430 180 358 2 4 - - 19 34 18 34 100%

อำรียำ บริกก์ บำงนำ - วงแหวนฯ 4 24 1 6 - - - - 3 18 - - 100%

เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รำมอินทรำ 2 179 431 167 407 - - - - 12 24 - - 100%

เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน 481 881 130 258 3 6 - - 66 110 282 507 61%

เดอะ วิลเลจ รังสิต – วงแหวน 319 1,067 79 245 1 4 1 2 58 144 180 672 56%

อำรียำ บริกก์ รังสิต-คลอง 4 7 29 1 4 - - - - 6 25 - - 100%

เดอะคัลเลอร์ส บำงนำ วงแหวน 2 270 652 268 642 - - - - 2 10 - - 100%

เดอะวิลเลจ หทัยรำษฎร์-วงแหวน 130 523 27 114 5 22 - - 14 62 84 325 72%

อำรียำ บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 8 30 - - - - - - 8 30 - - 100%

เดอะวิลเลจ บำงนำ - วงแหวนฯ 3 152 626 113 459 17 81 - - 22 86 - - 95%

เดอะคัลเลอร์ วงแหวน-รำชพฤกษ์ 2 272 533 8 15 2 4 - - 27 52 235 462 27%

อำรียำ บริกก์ รังสิต-วงแหวนฯ 2 8 31 5 20 - - - - 3 11 - - 90%

เดอะ คัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวนฯ 3 164 488 55 165 13 44 2 7 28 80 66 192 55%

อำรียำ แมนดำรีน่ำ เอกมัย-รำมอินทรำ 120 937 34 221 1 7 - - 17 133 68 576 65%

เดอะ พำร์ที บำย อำรียำ 73 1,141 3 35 - - - - 7 110 63 996 47%

เดอะ คัลเลอร์ส บำงนำ-วงแหวนฯ 4 183 495 46 125 13 40 - - 37 98 87 233 67%
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ชื่อโครงกำร

มูลค่ำโครงกำร* มูลค่ำโอนแล้ว

มูลค่ำขำยแล้ว
รอโอน

สร้ำงเสร็จแล้ว 
100%

มูลค่ำขำยแล้ว
รอโอน

อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง

สินค้ำคงเหลือ
สร้ำงเสร็จแล้ว 

100%

สินค้ำคงเหลือ
อยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสร้ำง

ควำม
คืบหน้ำ

กำร
ก่อสร้ำง 

(%)จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

จ�ำนวน
ยูนิต

มูลค่ำ 
(ลบ)

เดอะคัลเลอร์ส 
รำมอินทรำ-หทัยรำษฎร์

150 457 3 9 2 7 - - 24 73 121 369 31.4%

รวมทำวน์เฮ้ำส์ 6,189 16,542 4,204 10,094 80 270 7 19 490 1,409 1,408 4,752

คอนโดมิเนียม

เอ สเปซ เกษตร 205 326 199 315 - - - - 6 11 - - 100%

เอ สเปซ อโศก-รัชดำ 2,178 4,209 2,176 4,206 - - - - 2 3 - - 100%

เอ สเปซ เพลย์ 485 800 483 792 - - - - 2 8 - - 100%

เอ สเปซ สุขุมวิท 77 443 789 397 672 11 25 - - 35 93 - - 100%

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 832 1,452 718 1,228 11 25 - - 103 200 - - 100%

เอ สเปซ มี บำงนำ 960 1,258 929 1,163 - - - - 31 95 - - 100%

เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ 547 2,353 464 1,947 3 14 - - 80 315 - - 100%

เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ 406 883 181 346 1 2 - - 224 554 - - 100%

เอ สเปซ เมกำ 1,336 2,533 - - - - 1,332 2,526 - - 4 7 20%

เฉลิมนิจ อำร์ต เดอ เมซอง 124 2,208 - - - - 55 825 - - 69 1,384 75%

เอ สเปซ เมกำ 2 1,003 2,316 - - - - 899 2,100 - - 104 216 0%

รวมคอนโดมิเนียม 8,519 19,127 5,547 10,669 26 66 2,286 5,451 483 1,279 177 1,607

* ยอดขายแล้วที่ระบุไว้ในตาราง หมายรวมถึง ยอดขายให้กับลูกค้าที่ได้ท�าสัญญาซื้อแล้ว ทั้งที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วและยังไม่ได้โอน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ
สินทรัพย์ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ที่ดินในโครงกำรต่ำง ๆ รวมทั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

1.โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยระบุรำยละเอียดโครงกำร สถำนที่ตั้ง  เป็นไปดังตำรำงต่อไปนี้

ชื่อโครงกำร ที่ตั้งโครงกำร
เนื้อที่คง

เหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่ำที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนำที่ดิน
คงเหลือตำมบัญชี 
ณ. 31 ธ.ค. 2562

 (ล้ำนบำท)

รำคำประเมิน
ที่ดิน1 ณ. 31 
ธ.ค. 2562 
(ล้ำนบำท)

ประเมินโดย
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ
ณ. 31 ธ.ค. 

2562
(ล้ำนบำท)

เอ สเปซ เกษตร
สวนำ 7 ไร่ 
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ

10-0-54.5 172 198

บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน ณ. 30 ธ.ค. 2557, 
และบจก. กรุงสยำมประเมิน
ค่ำทรัพย์สิน  ณ. 30  ธ.ค. 
2559, บจก.แอดวำนซ์ แอพ
ไพรซัล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 
2561

-

เอ สเปซ ไอ.ดี. (บำงส่วน)
ถนนดินแดง  แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง  กรุงเทพฯ

2-1-31.6 222 250
บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน ณ 20 พ.ย. 62

-

สวนำ 4
ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ

21-0-65.90 391 615
บจก. ริช แอพไพรซัล
ณ. 31 ธ.ค. 2562

201

อำรียำ แมนดำรีน่ำ 
เอกมัย-รำมอินทรำ

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ

10-0-75.2 311 385
บจก. เรียล เอสเตท แอพ
เพรซัล ณ. 29 เม.ย. 2561

177

แมนดำรีนำ
เอ สเปซ เพลย์

ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวง
วังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพฯ

0-2-38.56 13 21

บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน 
ณ. 30  ธ.ค. 2559 และบจก.
แอดวำนซ์ แอพไพรซัล ณ วัน
ที่ 20 ธ.ค. 2561

-

เดอะ คัลเลอร์ส ติวำนนท์
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ถนนติวำนนท์ อ.ปำกเกร็ด 
นนทบุรี

3-0-40.9 40 50

บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน จ�ำกัด ณ วันที่ 30 
ธ.ค. 2557 และ บจก. 
แอดวำนซ์ แอพไพรซัล ณ วัน
ที่ 25 ธ.ค. 2559
และ 29  ธ.ค. 2560 

-
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ชื่อโครงกำร ที่ตั้งโครงกำร
เนื้อที่คง

เหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่ำที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนำที่ดิน
คงเหลือตำมบัญชี 
ณ. 31 ธ.ค. 2562

 (ล้ำนบำท)

รำคำประเมิน
ที่ดิน1 ณ. 31 

ธ.ค. 2562 
(ล้ำนบำท)

ประเมินโดย
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ
ณ. 31 ธ.ค. 

2562
(ล้ำนบำท)

เมทโทร (เกษตร)
เดอะพำร์ที บำย อำรียำ

ถนนวัดลำดปลำเค้ำ แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ

8-3-27 533 656

บจก. แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2560, 
บจก. เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอ
สเตท แอฟแฟร์ส ณ วันที่11 
พ.ค. 2561

241

เดอะ คัลเลอร์ส  พรีเมี่ยม 
บำงนำ

ถนนคู่ขนำน-วงแหวน แขวง
บำงพลีใหญ่  สมุทรปรำกำร

0-0-59.7 4 6
บจก. แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562

-

อำรียำ โคโม่ บำงนำ
ถนนคู่ขนำน-วงแหวน แขวง
บำงพลีใหญ่  สมุทรปรำกำร

0-0-60.4 4 6
บจก. แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562

-

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 เฟส2
ถนนสุขุมวิท 77 เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ

9-0-87.6 442 520
บริษัท แปลน แอพไพรซัล 
จ�ำกัด ณ วันที่ 26 ม.ค. 
2562

-

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 
(บำงส่วน)

ถนนสุขุมวิท 77 เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ

7-0-11.3 148 218
บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 6 ธ.ค. 
2562

-

เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ 
(บำงส่วน)

ถนนรัตนำธิเบศร์ ต�ำบลบำง
กระสอ อ�ำเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2-1-33.8 411 470
บริษัท กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 25 ธ.ค. 
2562

-

สุขุมวิท 53
เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดำ 
(บำงส่วน)
เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ 
(บำงส่วน)
เอ สเปซ มี บำงนำ (บำงส่วน)
เอ สเปซ สุขุมวิท 77 
(บำงส่วน)
เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 
(บำงส่วน)

ถนนสุขุมวิท 53 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพฯ

1-1-77.2 888 1,550

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอ
สเตท แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 15 
พ.ค. 2562
บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 
2562,  วันที่ 25 พฤศจิกำยน 
2562 , วันที่ 6 ธันวำคม 
2562

455

เอ สเปซ สุขุมวิท 77

เดอะวิลเลจ
แจ้งวัฒนะ-ติวำนนท์
เดอะวิลเลจ กำญจนำ
ภิเษก-รำชพฤกษ์ (บำงส่วน)
ไลฟ์สไตล์คลับ 
เกษตร-นวมินทร์

ถนนสุขุมวิท77 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ

ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอ
ไทรน้อย, อ�ำเภอบำงบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

6-3-39.5 317 380

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอ
สเตท แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 12 
ก.พ. 2562, 13 ก.พ. 2562, 
14 ก.พ. 2562

บจก. เคแทค แอพเพรซัล 
แอนด์ เซอร์วิส วันที่ 29 
ธันวำคม 2561

-
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ชื่อโครงกำร ที่ตั้งโครงกำร
เนื้อที่คง

เหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่ำที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนำที่ดิน
คงเหลือตำมบัญชี 
ณ. 31 ธ.ค. 2562

 (ล้ำนบำท)

รำคำประเมิน
ที่ดิน1 ณ. 31 

ธ.ค. 2562 
(ล้ำนบำท)

ประเมินโดย
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ
ณ. 31 ธ.ค. 

2562
(ล้ำนบำท)

เดอะวิลเลจ คอทเทจ
กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ 
เดอะวิลเลจ 
กำญจนำภิเษก – รำชพฤกษ์ 
เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์
เดอะคัลเลอร์ส กำญจนำ
ภิเษก -รำชพฤกษ์
เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
กำญจนำภเิษก - รำชพฤกษ์ 2 
เดอะ วิลเลจ  กำญจนำ
ภิเษก-รำชพฤกษ์ 2
เดอะ คัลเลอร์ส กำญจนำ
ภิเษก-รำชพฤกษ์ 2
เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
กำญจนำภเิษก - รำชพฤกษ์ 3
เดอะ คัลเลอร์ส กำญจนำ
ภิเษก - รำชพฤกษ์ 3
เดอะ คัลเลอร์ส 
กำญจนำภเิษก - รำชพฤกษ์ 4
เดอะ วิลเลจ  กำญจนำ
ภิเษก-รำชพฤกษ์ 3
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอ
ไทรน้อย, อ�ำเภอบำงบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

218-3-66.8 743 957

บริษัท เซ้ำท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด , 
บริษัท เพ็ชรสยำม แอพไพร
ซัล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2557 และ 
27 ก.ย. 2556 , บริษัท 
แอดวำนซ์ แอพไพรซัล จ�ำกัด 
ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2561, 5 
ก.พ. 2562, 30 ธ.ค. 2562 
และ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์เรียล
เอสเตส แอฟแฟร์ ณ วันที่ 18 
ก.พ. 2562

66

เดอะ เพลส 
กำญจนำภเิษก-รำชพฤกษ์ 1 
(บำงส่วน)
เดอะ เพลส กำญจนำ
ภิเษก-รำชพฤกษ์ 2  
(บำงส่วน)

ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

18-3-82.10 13 25
บจก. แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559,
15 ก.พ. 2562

-

อำรียำ โคโม่ 
วงแหวน – รำมอินทรำ 
(บำงส่วน)
เดอะคัลเลอร์ส 
วงแหวน – รำมอินทรำ 2
(บำงส่วน)

สุเหล่ำคลองหนึ่ง ซ. 15 ถนน
สุเหล่ำคลองหนึ่ง แยกจำก 
ถนนหทัยรำษฎร์
กรุงเทพมหำนคร

39-0-5.8 86 110
บจก. เซ้ำท์อีสเอเชีย อินเตอร์
เนชั่นแนล 
ณ 3 มี.ค. 2557

-

อำรียำ โคโม่ วงแหวน 
– รำมอินทรำ (บำงส่วน)
เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน 
– รำมอินทรำ 2 (บำงส่วน)
เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน 
– รำชพฤกษ์ (บำงส่วน)
เดอะ เพลส กำญจนำ
ภิเษก-รำชพฤกษ์ 2 
(บำงส่วน)

สุเหล่ำคลองหนึ่ง ซ. 15 ถนน
สุเหล่ำคลองหนึ่ง แยกจำก 
ถนนหทัยรำษฎร์
กรุงเทพมหำนคร
ต�ำบลละหำร อ�ำเภอ
บำงบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอ
ไทรน้อย, อ�ำเภอบำงบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

4-3-85.2 85 99
บจก. อัลทิมำ แอพไพรซัล 
ณ 2 ส.ค. 2561

-
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ชื่อโครงกำร ที่ตั้งโครงกำร
เนื้อที่คง

เหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่ำที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนำที่ดิน
คงเหลือตำมบัญชี 
ณ. 31 ธ.ค. 2562

 (ล้ำนบำท)

รำคำประเมิน
ที่ดิน1 ณ. 31 

ธ.ค. 2562 
(ล้ำนบำท)

ประเมินโดย
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ
ณ. 31 ธ.ค. 

2562
(ล้ำนบำท)

เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
วงแหวน – รำชพฤกษ์ (บำง
ส่วน)
เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน 
– รำชพฤกษ์ (บำงส่วน)
เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน 
– รำชพฤกษ์  2 (บำงส่วน)
อำรียำ โคโม่ วงแหวน 
– รำชพฤกษ์ (บำงส่วน)
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ต�ำบลละหำร อ�ำเภอ
บำงบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

28-2-95.7 270 360
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล 
จ�ำกัด 
ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558 -

-

เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
บำงนำ - วงแหวนฯ                                                    
อำรียำ บริกก์ บำงนำ – วง
แหวนฯ 2  
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ต�ำบลบำงพลีใหญ่ อ�ำเภอ
บำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร

 33-0-01.8 30 50

บริษัท เซ้ำท์อีสเอเชีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ณ 
วันที่ 25 ก.ย. 2557, 
บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 21 
กันยำยน 2558

-

เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต 
- คลอง 4
อำรียำ บริกก์ รังสิต 
- คลอง 4

เขตรังสิต คลอง 4 กรุงเทพฯ 20-3-98.40 155 270
บริษัท แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
จ�ำกัด ณ วันที่       16 ต.ค. 
2558

-

เดอะ วิลเลจ หทัยรำษฎร์ 
-วงแหวนฯ

แขวงสำมวำตะวันตก เขต
คลองสำมวำ 
กรุงเทพมหำนคร

25-1-27.3 237 305
บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน  ณ วันที่ 11 
กรกฎำคม 2560

88

เดอะ วิลเลจ รังสิต วงแหวน
อำรียำ บริกก์ รังสิต 
วงแหวน
เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต 
วงแหวน
อำรียำ บริกก์ รังสิต 
วงแหวน 2

ต�ำบลลำดสวำย อ�ำเภอ
ล�ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี

77-1-87.9 618 759
บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 9 พ.ย. 
2559

63

อำรียำ โคโม่ บำงนำ 
วงแหวน 2
เดอะ คัลเลอร์ บำงนำ 
วงแหวน 2
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ต�ำบลบำงพลีใหญ่ อ�ำเภอ
บำงพลี,บำงพลี(บำงพลี
ใหญ่) จังหวัดสมุทรปรำกำร

30-2-05.7 194 260
บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน   ณ วันที่ 23 ก.พ. 
2560

-

เดอะ วิลเลจ  บำงนำ 
วงแหวน 3
เดอะ คัลเลอร์ บำงนำ 
วงแหวน 3
เดอะ คัลเลอร์ บำงนำ 
วงแหวน 4
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ต�ำบลบำงพลีใหญ่ อ�ำเภอ
บำงพลี,บำงพลี(บำงพลี
ใหญ่) จังหวัดสมุทรปรำกำร

51-2-23 580 663

บจก. เซ้ำส์อีสเอเชีย อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด
 ณ 19 ต.ค. 2560, 12 มี.ค. 
2561

-
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ชื่อโครงกำร ที่ตั้งโครงกำร
เนื้อที่คง

เหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่ำที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนำที่ดิน
คงเหลือตำมบัญชี 
ณ. 31 ธ.ค. 2562

 (ล้ำนบำท)

รำคำประเมิน
ที่ดิน1 ณ. 31 

ธ.ค. 2562 
(ล้ำนบำท)

ประเมินโดย
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ
ณ. 31 ธ.ค. 

2562
(ล้ำนบำท)

อำรียำ โคโม่ พรีโม่ บำงนำ 
วงแหวน ที่ดินโครงกำรใน
อนำคต

ต�ำบลบำงพลีใหญ่ อ�ำเภอ
บำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร

40-0-02.5 397 541
บริษัท แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
จ�ำกัด ณ วันที่ 2 มี.ค. 2561, 
27 มิ.ย. 2561

74

เอ สเปซ เมกำ
ต�ำบลบำงแก้ว อ�ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร

4-1-16.1 615 652
บจก. กรุงสยำมประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน ณ วันที่   9 ต.ค. 
2560

352

เอ สเปซ เมกำ 2
ต�ำบลบำงแก้ว อ�ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร

3-2-0 245 275
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอ
สเตท แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 20 
ก.พ. 2561

102

ที่ดินโครงกำรในอนำคต โซน
พัทยำ

ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอ
บำงละมุง จังหวัดชลบุรี

37-2-49.9 226 250
บจก. โกร เอสทิเมชั่น ณ วันที่ 
29 ก.ย. 2560

158

หมู่บ้ำนอำรียำ สวนำ 3
ดิ เอวำ  เรสซิเดนซ์ (ส่วนที่
เหลือ)
ที่ดินโครงกำรในอนำคต โซน
ลำดปลำเค้ำ

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ,
ถนนสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช) 
แขวงสวนหลวง, เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร,
ถนนวัดลำดปลำเค้ำ แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ

58-3-53.82 1,350 1,971

บจก. เซ้ำส์อีสเอเชีย อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด
 ณ 25 ธ.ค. 2560
 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอ
สเตท แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 24 
ก.พ. 2560

1,5003

อำรียำ โคโม่ ลำดกระบัง-
สุวรรณภูมิ
อำรียำ บุษบำ ลำดพร้ำว 
– เสรีไทย
อำรียำ โคโม่ วงแหวน 
– รำชพฤกษ์ (บำงส่วน)
เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม 
วงแหวน – รำชพฤกษ์ (บำง
ส่วน)
เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน 
– รำชพฤกษ์ (บำงส่วน)
เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน 
– รำชพฤกษ์  2 (บำงส่วน)
เดอะ เพลส กำญจนำ
ภิเษก-รำชพฤกษ์ 2  
เอ สเปซ มี รัตนำธิเบศร์ 
(บำงส่วน)
พิคเดลี่
เมทโทร เกษตร VIP
คลับเฮ้ำส์ ติวำนนท์, 
กำญจนำภิเษก-รำชพฤกษ์
ที่ดินโครงกำรในอนำคต

ถนนร่วมพัฒนำ แขวงขุมทอง 
เขตลำดกระบัง 
กรุงเทพมหำนคร
ถนนเสรีไทย ต�ำบลคลองกุ่ม 
อ�ำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ถนนคู่ขนำน-วงแหวน แขวง
บำงพลีใหญ่  สมุทรปรำกำร, 
ถนนบำงบัวทอง-สุพรรณบุรี 
(ทล.340) ต�ำบลละหำร 
อ�ำเภอบำงบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนำธิเบศร์ ต�ำบลบำง
กระสอ อ�ำ เมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี
ถนนวัดลำดปลำเค้ำ แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ
ถนนติวำนนท์ อ.ปำกเกร็ด 
นนทบุรี

100-0-0.2 955 2,311

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส  ณ วันที่ 
15 ก.พ. 2562, บจก. 
แอดวำนซ์ แอพไพรซัล ณ วัน
ที่ 25 ธ.ค. 2561, 30 ม.ค. 
2562, 12 ก.พ. 2562, 26 
ก.พ. 2562

2,0004
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ชื่อโครงกำร ที่ตั้งโครงกำร
เนื้อที่คง

เหลือทั้งหมด 
(ไร่)

มูลค่ำที่ดินและ
ต้นทุนพัฒนำที่ดิน
คงเหลือตำมบัญชี 
ณ. 31 ธ.ค. 2562

 (ล้ำนบำท)

รำคำประเมิน
ที่ดิน1 ณ. 31 

ธ.ค. 2562 
(ล้ำนบำท)

ประเมินโดย
วันที่ประเมิน

เงินกู้คงเหลือ
ณ. 31 ธ.ค. 

2562
(ล้ำนบำท)

ที่ดินหน้ำโครงกำรดิเอวำ 
เรสซิเด้นท์ ที่ดินหลัง
โครงกำร พิคำเดลี่

ถนนสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช) 
แขวงสวนหลวง, เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร

12-0-38.2 361 739

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอ
สเตท แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 24 
ก.พ. 2560, บจก. กรุงสยำม
ประเมินค่ำทรัพย์สิน วันที่ 18 
กุมภำพันธ์ 2562

355

ที่ดินโครงกำรในอนำคต
ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

100-3-58.5 400 355
บริษัท แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
จ�ำกัด ณ วันที่  30 ม.ค. 
2562

125

เดอะคัลเลอร์ส รำมอินทรำ-
หทัยรำษฎร์

ถนนสุเหร่ำคลองหนึ่ง แขวง
บำงชัน เขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพหมำนคร

16-1-11.4 167 203
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอ
สเตท แอฟแฟร์ส ณ วันที่ 11 
พ.ค. 2561

113

อำรียำ โคโม่ บำงนำ-วงแห
วนฯ 3 ที่ดินในอนำคต
(เฟส 13.1)

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี  
จ.สมุทรปรำกำร

24-1-17.6 211 250
บริษัท แอดวำนซ์ แอพไพรซัล 
จ�ำกัด ณ วันที่   8 มี.ค. 2562

155

รวมมูลค่ำโครงกำร/
สินทรัพย์ทั้งสิ้น

11,834 16,730 6,3842

หมายเหตุ :     
1ราคาประเมินเป็นราคาที่ที่ปรับมาจากราคาประเมินที่ดิน ตามที่ผู้ประเมินราคาได้ประเมินตามสภาพ ณ วันประเมิน ด้วยค่าพัฒนาที่จ่ายเพิ่มตั้งแต่วันที่ประเมินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หักด้วยมูลค่าที่ดินที่โอนให้ลูกค้าแล้วตามราคาประเมินที่ปรับใหม่

2เงินกูค้งเหลือหมายถงึหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบ้ียคงเหลือของบรษัิทจากการน�าสินทรพัย์ท่ีระบใุนตารางดงักล่าวไปใช้เป็นหลกัประกันส�าหรบัสินเชือ่ธนาคาร และหุ้นกู้ เงนิกู้คงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 
2562 ในตารางไม่เท่ากับมูลค่าเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ ณ 31 ธันวาคม  2562 ในงบการเงินของบริษัท  เนื่องจากรวมเงินกู้ยืมระยะสั้นโครงการจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 
200 ล้านบาท เพือ่ให้เกิดความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมูล ซึง่รายการต๋ัวสัญญาใช้เงนิดงักล่าวแสดงไว้ในงบการเงนิของบรษัิท ในรายการเงนิเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น  480 ล้านบาท และมีการรวมหุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท แต่ไม่รวมเงินกู้ค่าก่อสร้างส�านักงานใหญ่จ�านวน 26 ล้านบาท 

3เป็นหลักประกันหุ้นกู้บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด หุ้นกู้มีมูลค่าคงค้าง 
1,500 ล้านบาท

4เป็นหลักประกันหุ้นกู้บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด หุ้นกู้มีมูลค่าคงค้าง 
2,000 ล้านบาท
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รำยกำร สถำนที่ตั้ง กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์
กลุ่มบริษัท

ส่วนที่ปลอดภำระ
ผูกพัน

ภำระผูกพันเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ภำระผูกพัน 
ตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน

รำคำทุน
สุทธิ

ที่ดิน
ถนนเกษตร-นวมินทร์ 
แขวงลำดพร้ำว เขต
ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ

สถำบันกำรเงิน - 108 - 108

ที่ดินคลับเฮ้ำส์ โครงกำรต่ำงๆ
บริษัทและบริษัท

ย่อย/สถำบันกำร
เงิน

14 168 - 182

อำคำรและงำนระบบ โครงกำรต่ำงๆ
บริษัทและบริษัท

ย่อย/สถำบันกำร
เงิน

2 24 - 26

อำคำรคลับเฮ้ำส์และอำคำร
ชั่วครำว

ส�ำนักงำนใหญ่
บริษัทและบริษัท

ย่อย
8 - - 8

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่องใช้ส�ำนักงำน

ส�ำนักงำนใหญ่และ
โครงกำรต่ำง ๆ

บริษัทและบริษัท
ย่อย

46 - - 46

เครื่องจักรและเครื่องมือ
ก่อสร้ำง

ส�ำนักงำนใหญ่และ
โครงกำรต่ำง ๆ

บริษัทและบริษัท
ย่อย

22 - - 22

ยำนพำหนะ โครงกำรต่ำงๆ สถำบันกำรเงิน - - 20 20

รวม 92 300 20 412

2. มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หลักประเภท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงไว้ในตำรำงดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน
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