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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
As of December 31 

งบการเงินรวม 2549 
Consolidated 2006 

งบการเงินรวม 2548 
Consolidated 200� 

งบการเงินรวม 2547 
Consolidated 200� 

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 
Statement of Income (Million Baht)   

รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน
Sale of Land and House 

 
789  638


1,032

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน
Service Income on House Construction  78  326  743

ต้นทุนขายที่ดินและบ้าน
Cost of Sale - Land and House  555  440  696

ต้นทุนจากการรับจ้างสร้างบ้าน
Cost of Service - House Construction  64  254  530

กำไรก่อนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยจ่าย
Profit before Interest Expense and Income Tax  25  24  250

กำไรสุทธิ
Net Profit  8  9  179

งบดุล (ล้านบาท) 
Balance Sheet (Million Baht)    

สินทรัพย์
Total Assets 


4,295


4,278


4,015

หนี้สิน
Total Liabilities 


2,836


2,827


2,497

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity 

 
1,459  1,451  1,518

อัตราส่วนทางการเงิน 
Financial Ratio   

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
Debt-to-Equity Ratio (Time)  1.94  1.95  1.65

อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและจากการรับจ้าง
Gross Profit Margin on Sales and Service Income 


28.56%


28.03%


30.90%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin 


0.93%


0.89%


10.01%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Asset 


0.19%


0.21%


5.89%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity 


0.56%


0.59%


16.46%

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
Book Value per Share (Baht)  1.92  1.91


2.00*

กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)
Basic Earning per Share (Baht)  0.01  0.01


0.25*

จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว(ล้านหุ้น)
Issued and Paid-Up Share Capital (Million shares) 


758.00


758.00


758.00*

*คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเป็น1บาทเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น
 computedfromnumberofcommonsharesafterchangingparvaluetobeBaht1forcomparisonpurposeonly



6 อารียา รายงานประจำปี 2549

 ปี 2549 เป็นปีที่ท้าทายความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัทเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ มากระทบตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใด้ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนำไปสู่การปฏิรูปการปกครอง ถึงแม้ปัจจัยราคาน้ำมัน
จะะทรงตัว แต่ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นมีผลทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภคอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจในการลงทุนระยะยาว และตลาด
อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นตลาดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอการตัดสินใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม จากความทุ่มเทและการทำการวิจัย
อย่างหนัก บริษัทฯ ได้ขยายตลาด โดยเปิดโครงการคอนโดมีเนียมสำหรับครอบครัวที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวในการพักผ่อนและผสมผสานแนวคิด
ที่อยู่อาศัยในเมืองที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อโครงการ เอ สเปซ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า บริษัทฯมียอดจองซื้อจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทฯต้องพัฒนาสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นสินค้าที่ตรงใจลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม
พิสูจน์แล้วว่าผู้บริโภคยังมีความต้องการอยู่

 บริษัทได้มีการจัดผังองค์กรใหม่เพื่อทำให้การบริหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการรับสมัครพนักงานใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความกระตือรืนล้นที่จะทำงานให้สำเร็จ และบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความสำเร็จที่
กล่าวมาข้างต้นนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารงานและพนักงานเพื่อที่จะให้บริษัทยังคงความเป็นผู้นำทางด้านรูปแบบสินค้าและสนอง
ตอบลูกค้ารุ่นใหม่

  บริษัท หวังว่าการดำเนินงานของบริษัทซึ่งคำนึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากท่านผู้ถือหุ้นลูกค้าพันธมิตรเพื่อที่บริษัทจะได้มอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อไป






นายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการ
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 Year 2006 is the challenging year for management team because there are several factors attached the economy all  
year long. Southern provinces unrests problem and uncertainty in political are major factors for property section. Even though 
the oil price is certain, the negative factors are still psychological impact to the purchasing decision of the customers in long  
term investment. However, from hard working and concentration on researching, the company starts the condominium project under 
name “a Space”. The target group is chic family who want their own space in middle of the city for relaxing. Customer responds to  
these projects very good. We get the large amount of presale.  Supporting from the customers encourage the company provide  
the better quality of products in the reasonable price to match the need of customer.

 The company reorganized of the organization chart to improve workflow. We employ new employees, who have  
knowledge, ability and enthusiasm to work with us.  Moreover, the company has been continuing planned to improve our staffs’ efficiency.  
However, all success possible to the corporation come from the co-operation of staff and management under the same  
philosophy- To be a market leader in style of product and response to the need of the modern customers.

 The operation of the company recognizes the benefit of every stakeholder under the good corporate governance.   The good 
corporate governance causes stakeholder confident in strong internal control and transparency that meet or exceed the regulations and 
requirements. The company would like to thanks every stakeholder to support us so that we can deliver high quality of product and 
service. 

       

Mr. Wisit Laohapoonrungsee
Chairman and Chief Executive Office 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเงิน กฎหมาย บัญชี การบริหารองค์กร และการบริหารบุคลากร โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่เคยเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทมาก่อนดังนี้

 นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ
 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ และโครงสร้างการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2549 ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

 2. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนายิ่งขึ้นไป

 3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 4. ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยพบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิผล และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบความคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป โดยในปี 2549 ได้พิจารณา
รายงานการตรวจสอบระบบงาน 4 ระบบ คือ ระบบบัญชีค่าส่วนกลาง ระบบขาย ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบงานอำนวยการ และได้มีการ
สั่งการให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการพัฒนาปรับปรุงระบบงานภายหลังการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย

 5. พิจารณากรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และแสดงความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยตรวจสอบมูลค่าของรายการว่าเป็นราคาและเงื่อนไขเหมือนกับที่ทำกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

 6. พิจารณาข้อเสนอในการให้บริการของผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ และราคาที่สำนักงานทั้งสามเสนอ
มาพร้อมทั้งได้เจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีและสรุปให้ความเห็นเสนอแนะคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3565 และ/หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่3460แห่งบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2550

 คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนให้ทราบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะคณะกรรมการอย่าง
อิสระและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ





  นายชลิตสถิตย์ทอง
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  วันที่20มีนาคม2550
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 The Audit Committee of Areeya Property Public Co., Ltd. consists of 3 members are independent committees who are  
professional in finance, law, accounting, management and human resource and we did not held any share of company we are never 
company executives, shareholders, advisors, or stakeholders. The 3 committee members are:

  Mr. Chalit  Satidthong  The Chairman of Audit Committee
  Mr. Wanchai  Tantikue  The Audit Committee
  Mr. Preecha  Boonyakida  The Audit committee

 In year 2006, the audit committee held 5 meetings with attendants who were top executives and head of internal audit sections. 
External auditors also were invited to attend the meeting to discuss about audit procedure, audit operation and internal control structure. 
The audit committee had preceded activities, which can be concluded as following:

 1.  Reviewing the financial statements: the quarterly and year end 2006 to be presented fairly financial data and adequacy 
disclosure, according to the generally accepted accounting principles. In addition, the committee audit the related transactions revealed 
between the company and subsidiary to assure that all activities are corresponding to The Stock Exchange of Thailand regulations.

 2.  Reviewing the transactions to assure that all activities are corresponding to securities and stock market law, and to support 
the Company’s good corporate governance practices and development. 

 3.  Monitoring to company’s internal audit activities to achieve the effectiveness and efficiency complying with the  
international standard. 

 4.  Assessing the company internal control system and found that the system was sufficient and appropriate for  
proceeding the business effectively. Furthermore, the committee promoted the internal control system development for  
efficiency and effectiveness. In year 2006, Audit Committee review four Internal Audit Reports: Common Property Fund System,  
Sales System, Human Resource System, and General Affair System, and order Internal Audit Department closely monitors  
the improvement of the systems, and then reports to Audit Committee. 

 5.  Considering when the related transactions or the transactions that may have conflict of interest were oc-
curred. All these transactions should be adequacy disclosed. And giving a comment on these transactions were an ordinary 
and usual course of business transactions and considered all stakeholders’ benefit. By reviewing the value and condition of  
the related transactions are the same as normal course of business. To assure that all activities are corresponding to The Stock Exchange 
of Thailand regulations.

 6.  Comparing between three auditors’ proposal by considering reliability, and price, negotiating the auditors’  
remuneration, concluding, selecting and proposing the external auditor and auditors’ remuneration to the Board of  
Directors in order to get approval from the shareholders’ meeting for appointing Mr. Vairoj Jindamaneepitak, Certified Public  
Accountant Registration number 3565 and/or Miss Kalyarat Chaivorapongsa, Certified Public Accountant Registration  
number 3460 KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the auditor for 2007. 

 The Audit Committee would like to inform that they have performed their duty in accordance with their responsibilities, inde-
pendently as the committee, with the awareness of benefits for all stakeholders.

 In the name of the audit committee

 

 Mr. Chalit Satidthong
 Chairman of Audit Committee

 March 20, 2007



10 9452 ปำจะรปนางยาร ายีราอ
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นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี  
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Mr. Wisit Laohapoonrungsee
Chairman and Chief Executive Officer

การศึกษา 
ß	ปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ปัจจุบัน 
ß	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	กรรมการผู้จัดการบจก.อารียาเซอร์วิส
ß	กรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
ประสบการณ์ 
ß	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงินบมจ.โนเบิลดีเวลลอปเมนท์
ß	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบจก.NKG
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ß	26.25%
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
ß	คณะกรรมการ7ครั้งจาก7ครั้ง
ß	คณะกรรมการบริหาร12ครั้งจาก12ครั้ง

Education
ß	Bachelor Degree in Accounting, Thammasat University
ß	Master of Business Administration (Accounting), 
 Thammasat University
ß	Directors Accreditation Program (DAP) 2004, 
 Thai Institute of Directors Association
Present 
ß	Chairman, Chief Executive Officer of Areeya Property Public Co., Ltd.
ß	Managing Director, Areeya Service Co., Ltd.
ß	Executive Director, Thai Real Estate Association
Experience
ß	Senior Vice President, Accounting and Financial Department,
 Noble Development Public Co., Ltd.
ß	Accounting Manager, NKG Co., Ltd.
Percentage of shareholding as of December 31, 2006
ß	26.25%
Meeting attendance
ß	7 attendances of 7 Board meetings
ß	12 attendances of 12 Executive Committee meetings
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การศึกษา 
ß	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ß	ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ß	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2548
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ปัจจุบัน 
ß	กรรมการบริหารบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	กรรมการบริหารบจก.อารียาเซอร์วิส
ประสบการณ์ 
ß	กรรมการบริหารบจก.ริเวอร์ไซด์การ์เด้น
ß	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบจก.มิตรภาพการค้า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ß	2.64%
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม  
ß	คณะกรรมการ7ครั้งจาก7ครั้ง
ß	คณะกรรมการบริหาร12ครั้งจาก12ครั้ง




Education
ß	Bachelor Degree in Political Science, Ramkhamhaeng 
 University
ß	Master Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University
ß	Directors Accreditation Program (DAP) 2005, 
	Thai Institute of Directors Association
Present
ß	Executive Director, Areeya Property Public Co., Ltd.
ß	Director, Areeya Service Co., Ltd.
Experience
ßExecutive Director, Riverside Garden Co., Ltd.
ß	Human Resources Manager, Mitraprap Karnkaa, Co., Ltd.
Percentage of shareholding as of December 31, 2006
ß	2.64%
Meeting attendance
ß	7 attendances of 7 Board meetings
ß	12 attendances of 12 Executive Committee meetings

การศึกษา 
ß	ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ß	เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภา
ß	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ปัจจุบัน 
ß	กรรมการบริหารบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	กรรมการบริหารบจก.อารียาเซอร์วิส
ß	กรรมการบจก.เอสทีซีคอปอร์เรชั่น
ß	ที่ปรึกษาบจก.เลคการ์เด้น
ประสบการณ์ 
ß	ผู้ชำนาญการของบริษัทบงล.ธนสยาม
ß	หัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์
ß	เจ้าพนักงานที่ดินกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ß	0.00%
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
ß	คณะกรรมการ7ครั้งจาก7ครั้ง
ß	คณะกรรมการบริหาร12ครั้งจาก12ครั้ง

Education 
ß	LL.B (Bachelor of Laws) Ramkhamhaeng University
ß	Thai Barrister at Law, Bar Association
ß	Directors Accreditation Program (DAP) 2004, 
 Thai Institute of Directors Association
Present
ß	Executive Director, Areeya Property Public Co., Ltd.
ß Director, Areeya Service Co., Ltd.
ß	Director, STC Corporation Co., Ltd.
ß	Advisor, Lake Garden Co., Ltd.
Experience
ß	Specialist, Dhana Siam Finance and Securities PCL.
ß	Chief, Juristic Act Credit, Siam Commercial Bank PCL.
ß	Chief Land Officer, Department of Land, Ministry of Interior
Percentage of shareholding as of December 31, 2006
ß	0.00%        
Meeting attendance
ß	7 attendances of 7 Board meetings
ß	12 attendances of 12 Executive Committee meetings   
      

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  
กรรมการบริหาร
Mrs. Niphapat Romerattanaphun
Executive Director

นายทัน เทียนสุวรรณ  
กรรมการบริหาร
Mr. Thun Thiensuwan
Executive Director
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การศึกษา 
ß	ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภา
ß	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ปัจจุบัน 
ß	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	ผู้จัดการธุรกิจทรัพย์สินขนาดใหญ่บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
ß	กรรมการบมจ.เอสซีบีลิสซิ่ง
ß	ประธานกรรมการบจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเร้นท์อะคาร์
ß	กรรมการและกรรมการตรวจสอบบมจ.แกรนด์แอสเสท
ดีเวลลอปเม้นท์
ประสบการณ์  
ß	ประธานกรรมการบลจ.ไทยพาณิชย์
ß	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ß	0.00%
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
ß	คณะกรรมการ7ครั้งจาก7ครั้ง
ß	คณะกรรมการตรวจสอบ5ครั้งจาก5ครั้ง

Education
ß	LL.B (Bachelor of Laws), Thammasat University
ß	Thai Barristor at law, Bar Association 
ß	Directors Accreditation Program (DAP) 2004, 
	Thai Institute of Directors Association
Present
ß	Independent Director and Chairman of Audit Committee, 
 Areeya Property Public Co., Ltd
ß	Manager, Special Assets Corporate Sector,  Siam Commercial Bank PCL.
ß	Director, SCB Leasing Public Co., Ltd.
ß	Chairman, Thai International Rent A car Co., Ltd.
ß	Director and Audit Committee, Grande Asset Development 
 Public Co., Ltd.
Experience
ß	Chairman, SCB Assets Manager, Siam Commercial Bank PCL.
ß	Business Development Manager, Siam Commercial Bank PCL.
Percentage of shareholding as of Decmber 31, 2006 
ß	0.00% 
Meeting attendance
ß 7 attendances out of 7 Board meeting

ß 5 attendances out of 5 Audit Committee meetings



การศึกษา 
ß	ปริญญาตรีสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ปัจจุบัน 
ß	กรรมการบริหารบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	กรรมการบริหารบจก.อารียาเซอร์วิส
ประสบการณ์ 
ß	รองกรรมการผู้จัดการบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
ß	กรรมการผู้จัดการบจก.แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธอีส
ß	ผู้จัดการกลุ่มโครงการบมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  
ß	0.00%
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
ß	คณะกรรมการ7ครั้งจาก7ครั้ง
ß	คณะกรรมการบริหาร8ครั้งจาก12ครั้ง



Education
ß	B.B.A. (Marketing), Thammasat University
ß	Master of Business Administration, Thammasat University
ß	Directors Accreditation Program (DAP) 2004, 
	Thai Institute of Directors Association
Present
ß	Executive Director, Areeya Property Public Co., Ltd.
ß	Director, Areeya Service Co., Ltd.
Experience
ß	Senior Executive Vice President , Areeya Property Public 
 Co., Ltd.
ß	Assistant Managing Director, Quality House Public Co., Ltd.
ß	Managing Director, Land and Houses Northeasthern Co., Ltd.
ß	Project Manager, Land and Houses Public Co., Ltd.
Percentage of shareholding as of Decmber 31, 2006 
ß	0.00%       
Meeting attendance
ß	7 attendances of 7 Board meetings
ß	8 attendances of 12 Executive Committee meetings

 



นายไชยยันต์ โชควิริยากร  
กรรมการบริหาร
Mr. Chaiyant Chokviriyakorn
Executive Director

นายชลิต สถิตย์ทอง  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Chalit Satidthong
Independent Director and Chairman of the Audit Committee
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การศึกษา 
ß	ปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	ปริญญาโทสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ปัจจุบัน 
ß	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ß	ผู้จัดการฝ่ายการเงินบจก.ดิกอิทอัพเอ็กซ์ปอร์ต
ß	กรรมการบจก.ยิ่งถาวรอพาร์ทเม้นท์
ß	กรรมการบจก.ยิ่งถาวรปิโตรเลี่ยม
ประสบการณ์ 
ß		กรรมการบจก.คอนโดทาวน์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ß	0.00%
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
ß	คณะกรรมการ7ครั้งจาก7ครั้ง
ß	คณะกรรมการตรวจสอบ5ครั้งจาก5ครั้ง

Education
ß	BA. Accounting, Thammasat University
ß	MS. Accounting, Thammasat University
ß	Directors Accreditation Program (DAP) 2004, 
	Thai Institute of Directors Association
Present
ß	Independent Director and Audit Committee, 
 Areeya Property Public Co., Ltd.
ß	Certified Public Accountant
ß	Financial Manager, Dig It Up Export Co., Ltd.
ß	Director, Ying Thaworn Apartment Co., Ltd. 
ß	Director, Ying Thaworn Petroleum Co., Ltd.
Experience
ß	Director, Condotown Co., Ltd.
Percentage of shareholding as of December 31, 2006
ß	0.00%
Meeting attendance
ß	7 attendances out of 7 Board meeting
ß	5 attendances out of 5 Audit Committee meetings




การศึกษา 
ß	ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ß	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ปัจจุบัน 
ß	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
ß	กรรมการและกรรมการตรวจสอบบมจ.ดีคอนโปรดักส์
ß	กรรมการบจก.ไดโช(ประเทศไทย)
ß	กรรมการบจก.คณิตอัญชัญ
ß	กรรมการบจก.สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล
ประสบการณ์ 
ß	กรรมการบจก.เทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ß	0.00%
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
ß	คณะกรรมการ7ครั้งจาก7ครั้ง
ß	คณะกรรมการตรวจสอบ5ครั้งจาก5ครั้ง

Education
ß	LL.B (Bachelor of Laws), Thammasat University
ß	Directors Accreditation Program (DAP) 2004, 
	Thai Institute of Directors Association
Present
ß	Independent Director and Audit Committee, 
 Areeya Property Public Co., Ltd.
ß	Director and Audit Committee, DCON Products Public Co., 
Ltd.
ß	Director, Daisho (Thailand) Co., Ltd.
ß	Director, Kanit Anchan Co., Ltd.
ß	Director, Siam Bicent Commercial Co., Ltd.
Experience
ß	Director, Thep Co., Ltd.
Percentage of shareholding as of December 31, 2006
ß	0.00%
Meeting attendance
ß	7 attendances out of 7 Board meeting
ß	5 attendances out of 5 Audit Committee meetings




นายวันชัย ตันติกุล  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Wanchai Tantikul
Independent Director and Audit Committee

นายปรีชา บุณยกิดา  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Preecha Boonyakida
Independent Director and Audit Committee
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 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นในปี 2543 เพื่อรับจ้างสร้างบ้าน แต่ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์โดยการจัดสรรที่ดิน และรับจ้างสร้างบ้าน ในปี 2546 บริษัทได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และในปี 2547 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ   

 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท โครงการบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็น
กรรมสิทธิของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โครงการทาวน์เฮาส ์ และโครงการ  
คอนโดมีเนียมที่เปิดขายในปี2549โดยสินค้าของบริษัทจะเน้นเฉพาะที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมืองเท่านั้น
 
โครงสร้างรายได้ 
 รายได้หลักของโครงการมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และรับจ้างปลูกสร้างบ้าน
โครงสร้างรายได้หลักมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์ 
2549 งบการเงินรวม 2548 งบการเงินรวม 2547 งบการเงินรวม 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน 789 89.05 638 65.34 1,032 57.69

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน1 78 8.80 326 33.38 743 41.52

รายได้อื่น2 19 2.15 13 1.28 14 0.78

รวมทั้งสิ้น 886 100.00 977 100.00 1,789 100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านรวมรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา(รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อย 
  เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งสิ้น)
 2. รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการรับบริหารโครงการ ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองลูกค้า และรายได้
  ค่าสาธารณูปโภคในโครงการต่างๆ











Areeya Annual Report 2006   1�

History  

 Areeya Property Public Co., Ltd. was established in year 2000 for houses construction service. Furthermore, the Company  
expands to be property developer by allotting land and constructing house. In year 2003 the Company registered as a public company. 
And then its security was listed in the Stock Exchange of Thailand in year 2004

Overall Business Preview 

 In year 2006, Areeya Property Public Co., Ltd. has three types of products: Single detached house; sells land and then  
constructions house on the said land or sells land with completely built house, Townhouse and lasted Condominium, which  
launched in 2006. Every type of products located near the Central Business District Area of Bangkok. 

The Revenue Structure  

 Our major income is real estate development. We are selling land with building and also servicing on house construction which 
is shown below: 

Sources of revenue
Consolidated 2006 Consolidated 200� Consolidated 200�

Mn. Baht % Mn. Baht % Mn. Baht %

Sales of land and house 789 89.05 638 65.34 1,032 57.69 

Service income on house construction 1 78 8.80 326 33.38 743 41.52 

Other income 2 19 2.15 13 1.28 14 0.78 

Total revenues 886 100.00 977 100.00 1,789 100.00 

 
Notice : 1. The service income on house construction business was including sales of construction materials. (Which is less  

 proportion when compare to the total revenues)
 2. The other income was consisting of the real estate management service income, the interest income, forfeiting  

 deposit from customer and reimbursement from projects’ utility usages. 
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Outlook
สภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 

Industrial  

	 ในปี	 2550	 โดยเฉพาะในไตรมาสที่	 1	 ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญด้วยสถานการณ์ไม่แน่นอนทางด้านการเมือง		
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	ความไม่ชัดเจนต่างๆ	ส่งผลกระทบกับกำลังซื้อในระยะไตรมาสที่	1	และ	2	ของปี	2550	

	 อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยปี	 2549	 เรายังเชื่อว่าความต้องการของที่อยู่อาศัยยังมีต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ		
ของทาวน์เฮาส์	และคอนโดมีเนียมในเมือง	ระดับราคา	1	-	3	ล้านบาท	เนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ยังคงยืนในระดับที่สูง		

	 1.	 ผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดช่วงส่งท้ายปีเก่าส่งผลโดยตรงต่อความมั่นใจของผู้บริโภค	
	 	 หลังจากเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในกรุงเทพ	 ทำให้บรรยากาศการลงทุนซบเซา	 และลดความมั่นใจของผู้บริโภคลงอย่างเห็นได้ชัด		
ในระยะสั้น	เราเชื่อว่าในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้รับผลกระทบส่งผลให้มียอดซื้อที่ต่ำลง	

	 2.	 อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลดลง	ในไตรมาส	2	ปี	2550	
	 	 จากมาตราการควบคุมค่าเงินบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 ค่าเงินบาทถูกคาดว่ายังคงอ่อนตัวอยู่ในช่วงต้นปี	 2550	
และมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อจากสินค้านำเข้า	 เช่น	 น้ำมันดิบ	 ในไตรมาส	 1	 ปี	 2550	 ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายลดอัตราดอกเบี้ย		
เพื่อควบคุมเงินเฟ้อก่อนที่จะลดหย่อนด้านนโยบายทางการเงินในไตรมาสที่	 2	 ถ้าเป็นอย่างที่คาดไว้	 ลูกค้าอาจเลื่อนการตัดสินใจซื้อบ้านจนกระทั่ง		
อัตราดอกเบี้ยจะลดลงจริง	ซึ่งปัจจัยข้างต้นจะมีผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการในช่วงต้นปี	2550	
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 Inquarter1ofyear2007,thedevelopersconfrontwithseveraluncontrolledsituationssuchasinstablepolitical,whicharedirectly
effecttothemacroeconomy.Suchuncertaintieseffecttopurchasingpowerofthecustomerinquarter1and2of2007

 However, from the research in year 2006,webelieved that theneedof customers in residence still continueespecially in
townhouseandcondominiuminCBDwhicharepricebetweenBaht1-3millioncausedfromhighlevelofoilprice.

 1. Bombing on New Year Eve directly effect to confident of consumer
  Bombing in several places in Bangkok effect to declining in investing situation and confident of customer. In short
term,webelievethatpropertysectorshallberealized.

 2. Expect rates cut to be delay into 2Q 2007 at the earliest
  Recalling theBankofThailand’scapital controlmeasures,ThaiBaht isexpected tounderperforms inearly2007and
puthigherpressureon imported inflationsuchascrudeoils.Assuch it is likely thatBOTwouldbepending its ratescutduring1Q
2007tocarefullymonitor inflationissuebeforerelaxingitsmonetarypolicy inthesecondquarterattheearliest. If it isthecase,we
expecttoseecertainprospectivehomebuyersdelaytheirbuyingdecisionsuntiltheratescutactuallytakeplace,leadingtheweakerthan
expectedpresalesamongmanydevelopersinearly2007.
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	 3.	 ที่อยู่อาศัยยังเติบโตในอัตราที่คงที่ในปี	2550
	 	 ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงประมาณ	 0.50%	 แต่ผู้ซื้อบ้านก็ยังชะลอการตัดสินใจ	 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง
ประมาณ	7.5	 -	8.0%	การลดลงของอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดผลที่ดีขึ้นเล็กน้อยในที่อยู่อาศัยระดับต่ำ-ปานกลาง	บ้านระดับราคาที่	 1-3		
ล้านบาทคาดว่าจะได้รับความสนใจมากจากลูกค้า	 ในปีนี้ทางบริษัทคาดหวังว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะแสดงการเติบโตคงที่คือ	 ร้อยละ	 5	 ประมาณ	
71,000	-	76,000	หลัง	เนื่องมาจากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น	การลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่เลื่อนไป	และราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง	

อุปสงค์และอุปทาน 

	 1.	 อัตราการเติบโตขึ้นอยู่กับจำนวนของบ้านราคาต่ำ-ปานกลางที่มีอยู่ในตลาด
	 	 การแข่งขันของตลาดในปีนี้เน้นด้านปริมาณมากของบ้านราคาต่ำ-ปานกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดคอนโดมีเนียม	 จากข้อมูล			
ของ	Agency	of	Real	Estate	Affair	(AREA)	สินค้าที่ออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน	2549	มีมูลค่า	27.7	พันล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	73%	เมื่อเทียบกับ		
เดือนก่อน	 ทั้งหมดประกอบด้วย	 คอนโดมีเนียม	 55%	 บ้านเดี่ยว	 16%	 และ	 ทาวน์เฮาส์	 12%	 สินค้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะ		
เป็นสินค้าที่มีราคาประมาณ	 1-3	 ล้านบาท	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	 43%	 ของสินค้าที่ออกสู่ตลาดทั้งหมด	 ปรากฎการณ์เช่นนี้แสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจน		
ของที่อยู่อาศัยในระดับราคาต่ำ-ปานกลางว่ายังคงไปได้	
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 3. Residential sector to show a flat growth in 2007
  Despite our expected rate cut by 50bps in 2007, homebuyers’ affordability may not be significantly picking up
soon as lending rates should still remain at a relatively high level of 7.5-8.0%. With a small cut in rates, we expect to see aslight
improvementinthelow-to-mediumendsegments.HousingswithpricingsofBaht1-3millionshouldattractthestrongestdemandinthe
market.Thisyear,weexpecttheresidentialsectortoshowflatgrowthof5%atmostto71-76Kunitsduetoexpectedlowerconsumer
confidence,delayingratescutandrelativelyhighoilpricelevels.

 Supply and Demand

 1. Growing concern on the low-end housing supply
  This year, the competition is become more intense with greater supply from lower end segments, especially in the
condominium market. Base on data collected by the Agency of Real Estate Affair (AREA), the new launches in November were
Baht 27.7 billion, up 73% MOM, of which 55% was from condominiums, 16% from Single Detached House and 12% from
Townhouse.Amongthenewsupply,unitpricingsareconcentratedataroundBaht1-3million,whichaccountedfor43%ofthetotalnew
supply.Thisapparentlyconfirmsthestrongtrendforthelowendhousingsupplygoingforward.
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	 2.	 คอนโดราคา	1-3	ล้านบาทยังเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง
	 	 สินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 2549	 มีคอนโดมีเนียมและทาวน์เฮาส์	 ซึ่งออกสู่ตลาดมีอัตราการเติบโตเทียบ		
จากเดือนก่อนประมาณ	 65%	 และ	 26%	 ตามลำดับ	 ในที่นี้เราเน้นที่จะกล่าวถึงคือตลาดคอนโดมีเนียมระดับราคาต่ำ	 ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาด		
เป็นจำนวนมากภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่กี่ไตรมาสนับแต่นี้ไป	 เพราะว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดของสินค้าระดับ		
ราคาขนาดนี้จำนวนมาก	 ทางบริษัทเชื่อว่ายังมีผู้ต้องการคอนโดมีเนียมกลางใจเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟลอยฟ้า	 BTS	 หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน	 MTR			
หรือ	ระบบการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากเนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง	
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 2. Baht 1-3 million low-end condominium and Townhouse are the most influx
  Among the total new launches in November 2006, condominiums and Townhouses registered the first and
secondhighestgrowthof65%and26%MoM.Ourmajor concern focuseson the lowendedcondominiums,which isexpected to
be dramatically increased in the next few years and especially few quarters, since the existing and new players have already
steppedintotrapmoresharesofthissegment.WebelievethestrongdemandforCBDcondominiumlocatednearBTS,MTRormass
transitsshouldremainsduetotherelativelyhighoilprices.
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	 บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยง	 ดังนั้นบริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในขอบเขต		
ที่กำหนด	จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต	เป็นดังนี้	คือ		
	
1. ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง 

	 1.1		 ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง	
	 บริษัทต้องใช้เวลาประมาณ	 6-8	 เดือน	 ในการก่อสร้างบ้านหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการโอนที่ดินและได้กำหนดราคารับจ้างปลูกสร้างบ้าน		
กับลูกค้า	 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีการปรับราคาขึ้น	 และอาจทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นและส่งผลให้กำไรลดลง			
อย่างไรก็ตามในการว่าจ้างผู้รับเหมาบริษัทได้ตกลงว่าจ้างในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการขายในราคาที่รวมค่าวัสดุก่อสร้างไว้แล้ว	 ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังเจรจาและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างหลักล่วงหน้าไว้กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมดทุกโครงการให้กับผู้รับเหมา	 เพื่อให้ผู้รับเหมาซื้อวัสดุ
จากผู้ค้าวัสดุที่บริษัทได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว	 ทำให้สามารถลดความผันผวนของราคาวัสดุได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 นอกจากนี้บริษัท		
ยังมีคณะทำงานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนอื่น	 เพื่อให้สามารถกำหนดราคารับจ้างก่อสร้างที่ทันต่อสถานการณ์และใน		
ระดับราคาที่แข่งขันได้ในตลาด	 ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 อยู่ในเขตเมืองที่มีสัดส่วนของราคาที่ดินสูงกว่ามูลค่าบ้าน	 โดยสัดส่วนมูลค่ารับ		
จ้างปลูกสร้างบ้านจะคิดเป็นประมาณร้อยละ	 40	 ของราคาขายที่ดินและปลูกสร้างบ้าน	 และหากพิจารณาค่าก่อสร้างจะพบว่า	 ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ทั้งหมดประกอบด้วยค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง	ดังนั้นหากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น	จะส่งผลกระทบต่อกำไรของกิจการไม่มากนัก	

	 1.2		 ความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง	
	 บริษัทไม่มีบุคลากรก่อสร้างเป็นของตนเอง	 แต่จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานของบริษัท			
โดยบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีอยู่ เป็นจำนวนมาก	 และบริษัทจะกำหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและ		
ค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา	 และจะทำการควบคุมคุณภาพของงานและต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้	 โดยความเสี่ยงในเรื่อง		
การขาดแคลนผู้รับเหมาของบริษัทจะสามารถลดลงได้	ดังนี้	

1.2.1	 บริษัทมีการเจรจาราคาค่าวัสดุก่อสร้างหลักส่วนใหญ่กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับเหมาและกำหนดราคาตายตัวไว้ให้กับ		
ผู้รับเหมาสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 และให้ผู้รับเหมาไปซื้อวัสดุจากผู้ค้าที่ได้เจรจาค่าวัสดุไว้ให้แล้ว	 ส่งผลให้ผู้รับเหมาที่รับงาน
จากทางบริษัท	สามารถกำหนดและควบคุมต้นทุนของตนเองได้แน่นอนขึ้น	ทำให้ผู้รับเหมาต้องการที่จะทำธุรกิจกับบริษัท	

1.2.2	 บริษัทมีการเจรจากับธนาคารให้พิจารณาให้วงเงินกับผู้รับเหมาที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน	 โดยหลังจากที่มีการตรวจรับงวดงาน
เรียบร้อยแล้ว	 ผู้รับเหมาที่ผ่านการอนุมัติเครดิตจากธนาคารจะสามารถยื่นขอเบิกเงินจากธนาคารล่วงหน้าได้ภายใน	 3-4	 วัน			
โดยการทำสัญญาโอนสิทธิการรับเงินค่างวดงานให้ธนาคาร	 (ซึ่งจะได้เงินประมาณร้อยละ	 80-90	 ของมูลค่างานที่ส่งมอบใน		
แต่ละงวด)	 และเมื่อถึงกำหนดที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา	 (ตามปกติระยะเวลาที่บริษัท	 จะจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา
ประมาณ	 45	 วัน)	 บริษัทก็จะจ่ายชำระคืนเงินให้กับธนาคารและธนาคารจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือหลังจากชำระหนี้แล้วแก่ผู้รับเหมา	
ทำให้ผู้รับเหมามีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น		

1.2.3	 ปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมาที่รับทำงานให้กับบริษัท	 อย่างต่อเนื่องมากกว่า	 20	 ราย	 ซึ่งหากผู้รับเหมารายใดไม่สามารถรับงานที่ทำ
กับบริษัทไว้ได้	บริษัทก็สามารถจัดให้ผู้รับเหมารายอื่นรับทำงานแทนได้	

1.2.4	 จากกลยุทธ์ของบริษัท	 ที่ทำการโอนที่ดินให้ลูกค้าก่อนแล้วจึงรับจ้างสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าว	 ทำให้บ้านแต่ละหลังในโครงการ
เริ่มสร้างไม่พร้อมกัน	ดังนั้น	ผู้รับเหมาจะสามารถบริหารคนและเครื่องมือหลังจากสร้างบ้านเสร็จในแต่ละงวดงานก่อสร้างได้ทำให้
บริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้รับเหมาในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมาก		

	 1.3	 ความเสี่ยงของคุณภาพของงานและการส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลาจากผู้รับเหมา	
	 บริษัทจะชำระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาตามงวดความสำเร็จของงานที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างและหลังจากที่ได้มีการตรวจรับ
งวดงานร่วมกับลูกค้าแล้วเท่านั้น	 (หากลูกค้าใช้วงเงินกู้	 ธนาคารก็จะตรวจรับงวดงานร่วมกับลูกค้าด้วย)	 ซึ่งในการชำระเงินให้กับผู้รับเหมา	 บริษัท		
จะหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละงวดงานร้อยละ	2.5-5.0	ของมูลค่างานที่ส่งมอบ	โดยผู้รับเหมาที่บริษัท	ว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง	 มีคุณภาพของงานที่ดี	 มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเครดิตทางการค้าที่ดี	 พิจารณาได้จากการ		
ที่ผู้รับเหมาได้รับอนุมัติวงเงินระยะสั้นกับธนาคารตามที่กล่าวไว้ในข้อ	 1.2.2	 ข้างต้น	 จึงทำให้มั่นใจได้ว่างานของผู้รับเหมามีคุณภาพในระดับหนึ่ง	
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 We have realized the need of the risk control management, so our mission is to manage the risk in the acceptable level.
Accordingtoourbusiness,thepossibleriskfactorsandtheeffectsareshownbelow:

1. The construction risk 

 1.1 The risk in the fluctuation of construction material’s price
  Thecompanyhas6-8monthstobuildthehouseafterthelandistransferredandthehouseconstructioncontracthasbeen
signedwiththecustomer.Itispossiblethatthecostofbuildingmaterialswillincreaseinthisperiodanditwillaffectourcost.However,
thecompanyhasemployedthecontractorincludingnegotiationofthepriceofbuildingmaterialsduringthesameperiod.Meanwhile,
the company has already negotiated with the building material’s dealer so that the contractor can purchase the materials in the
negotiatedprice.Asaresult,thefluctuationofbuildingmaterial’spricewillbelower.
  Moreover,thecompanyalsohasthepricemonitoringgroupwhoalwaysfollowsthematerial’spriceandfindsothermaterial
replacement, so that we are able to determine the certain construction competitive price. In addition, the company’s projects are
inthecitywhichtheland’spriceishigherthanthehouse’sprice.Itmeansthepaymentforhouseconstructionisaround40percentof
thetotalprice.Consideringintheconstructioncost,itscostwillconsistofmaterialcostandlaborcost.Inconclusion,ifthematerial
costincrease,itwillhavelessaffecttoourcost.

 1.2  The risk in lacking of the contractor 
 The company has not any own construction worker, therefore, the outsource contractor will be employed. The size of
constructionandthecostofconstructionaretobeconsidered.Weselectthemiddleandlargesizesoftheconstructionandmonitoronthe
constructionprocessesinordertoapproachourmission.Theriskinlackingoftheconstructorcanbelowerasshownbelow:

1.2.1 The company has already negotiatedwith thebuildingmaterial’sdealer so that the constructor is able topurchase
the materials in the negotiated price. This will help them control their cost more precisely so that they will
appreciateworkingwiththecompany.

1.2.2 The company has already negotiated with the commercial bank to approve the credit line for the contractors.
Theycanwithdrawinadvancewithin3-4daysaftertheirbilling(theamountofthemoneywillbe80-90percentoftheir
billpertime.)Whentheduedateforpaymentcomes(thecompanywillnormallypaywithin45daysafterthebillhasbeen
accomplished),thecompanywillsettletothecontractor.Thiswillhelptheirfinancialflexibility.

1.2.3 Atthepresent,thecompanyhasmorethan20contractors.Ifoneofthemisnotabletowork,theothersareavailable.
1.2.4Accordingtoourstrategywhichtransfersthelandtoourcustomerfirstandthenbuildsthehouse,itmeansthateachof

thehousesintheprojectisnotstartedatonce.Asaresult,thecontractorisabletomanageworkersandmaterialssothe
companyhasnoneedtousetoomanycontractors.

 1.3  The risk in quality of work and late delivery
 The company will only pay the bill according to the completed work and after the examination with the customer (if the
customertakeahousingloan,thebankwillaccompanywiththeexamination,too.)Forthepayment,thecompanywilldeductaretention
amountaround2.5-5.0percentofthebillthathasbeendelivered.Eventhough,themiddlesizeofcontractorhasbeenemployed,ithas
experiencedinconstructionwithhighqualityandhasfinancialstatus.Moreover,thecompanyhasassignedthequality-controlteam
including external advisor to monitor the construction quality. If the contractor cannot accomplish the work, the team will replace
themimmediately.Thecompanyalsohastrainingcourseforourforemanandcivilengineersandthosewhoworkforthecontractor.
Thecompanyhasalsomadetheoperationmanualforthestandardofconstructionandqualityacceptance.
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บริษัทยังได้กำหนดให้มีคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง	 โดยว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเป็นผู้ควบคุมคณะทำงาน	 มีการจัดฝึกอบรม		
ผู้ควบคุมงานและวิศวกรก่อสร้างของทั้งบริษัท	และของผู้รับเหมา	จัดทำคู่มือว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานการตรวจรับบ้าน	ในส่วนของ
การติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง	 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะคอยรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง	 เมื่อมีเหตุล่าช้าจะเข้าแก้ไขปัญหาในกรณีที่
ผู้รับเหมารายเดิมไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด	ก็จะจัดหาผู้รับเหมารายอื่นเข้าทำงานแทน	
	
2. ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในบริเวณใจกลางเมือง 
	 โครงการบ้านจัดสรรของบริษัทนั้น	 โดยส่วนใหญ่จะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมือง	 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะเข้า		
มาอยู่อาศัยในแต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออกได้โดยง่าย	 ทั้งนี้ที่ดินบริเวณศูนย์	 กลางชุมชนเป็นที่ดินที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
ต่างๆ	 ต้องการนำมาสร้างโครงการ	 และที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีอยู่อย่างจำกัด	 ดังนั้นบริษัทอาจประสบกับภาวะการขาดแคลนที่ดินในบริเวณ		
ดังกล่าว	 ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการดึงดูดลูกค้าของบริษัท	 และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของลูกค้าได้	 แต่อย่างไรก็ตาม		
ในอนาคตระบบขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความสะดวกกับประชาชนจะมีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆ	 ตามนโยบายของรัฐและจำนวนประชากรที่เพิ่ม
ขึ้น	 ซึ่งบริษัทได้มีแผนที่จะขยายโครงการตามการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ	 และมีทีมงานค้นคว้าและวิจัย		
การตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทและลดความเสี่ยงดังกล่าว	
	
3. การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ในตลาดคอนโดมีเนียม 
	 บริษัทเปิดโครงการคอนโดมีเนียมใหม่	 2	 โครงการในกลางปี	 2549	 ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทจะก่อตั้งมาหลายปีแล้วก็ตาม	 บริษัทยังเป็น		
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในตลาดคอนโดมีเนียม	จึงอาจมีความเสี่ยงในการหาลูกค้าและการทำตลาดโครงการคอนโดมีเนียมได้	ทำให้บริษัทต้องทำการ
เปิดขายก่อนเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	 ซึ่งภายหลังการเปิดขายทั้งสองโครงการ	 ปราฏว่ามียอดขายในระดับที่น่าพอใจมาก	 นอกจากนี้	 บริษัทยังอาจ
จะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนในต้นทุนการสร้างคอนโดมีเนียมได้	 เนื่องจากเป็นการขายก่อนสร้าง	 บริษัทลดความผันผวนดังกล่าวลง	 โดย		
การทำสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมา	 และมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่สำคัญเป็นการล่วงหน้าก่อนเปิดการขาย	 ซึ่งเป็นการป้องกัน		
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ		
 
4.  ความเสี่ยงในเรื่องการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
	 ปัจจุบัน	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษีและกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์จะถือหุ้นอยู่ในบริษัท		
ร้อยละ	 39.98	 และร้อยละ	 27.15	 ตามลำดับ	 ซึ่งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสียง		
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ยกเว้น			
มติพิเศษที่ต้องอาศัยเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า	3	ใน	4	ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง	และเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท	
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2. The risk in land acquisition for project development around the city

 Mostofour realestateprojects locatedon theheartof thecity inorder tomeet thehighest satisfactionofour customer
need.Becausetheprimelandislimited,thecompanyprobablyfacestheshortageofland.However,themasspublictransportation
systemwillbeextendedaccordingtothegovernmentpolicy.Forthisreason,wealreadyhaveaplantoexpandourprojectalongthat
futuretransportationextensionprojects.Thecompanyalsohasthemarketingresearchteamtoapproachourbusinessgoalaswell.

3. New Experience in Condominium Segment

 Althoughthecompanyestablishedseveralyearsago,weareanewlycondominiumdeveloper.Wehavestartedtodeveloptwo
condominiumprojectsinthemiddleofyear2006.Becauseofanewenterinthemarket,thecompanyhasmarketrisk.Thecompany
reducesmarketriskbypre-salecondominiumbeforeconstruction.Theresultofthepre-saleissatisfying.However,becauseofpre-sale
beforeconstruction,theconstructioncostmaybeuncontrollable.Thecompany,therefore,hasreducedtheriskbynegotiatingturnkey
constructioncontractswithcontractorsandreservingsomematerials.Thecompanycancontrolconstructioncostseffectivelyandto
protectprofitsfromtheuncertaintiesofrisingconstructionmaterialcosts.

4. The risk in major shareholders

 At the present, the company has 2 groups of major shareholders that are Laohapoonrungsee and Porncharoenchaisilp
familieswhohold39.98%and27.15%respectively. If they joint together in the future, theyareable tocontrolall theshareholders
even in the committee appointment or the special resolution which need major vote except the special resolution that require
3/4of theshareholders’vote foranotheractivitiesduringthecompany’sshareholdersmeeting.However, thecompanystillhas the
committeewhowillexamineandconsiderontheimplementationofthecompanysothatitisfairtoallshareholders.
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รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันที่	7	เมษายน	2549	 	 	

ลำดับ	 ชื่อผู้ถือหุ้น	 	จำนวนหุ้น	 								ร้อยละ	

1.	 กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี		 303,073,800	 39.98%	

2.	 นางพัชรี	พรเจริญชัยศิลป์		 205,768,900	 27. 1 5%	

3.	 นายอดิศักดิ์	แขกเณร	 35,094,900	 4.63%	

4.	 นายอำนาจ	จันทร์ทนุพงศ์	 20,134,700	 2.66%	

5.	 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 18,331,200	 2.42%	

6.	 กลุ่มตระกูลบุตรดี	 17,093,200	 2.26%	

7.	 กลุ่มตระกูลสุขสวี		 13,743,000	 1. 8 1%	

8.	 นายธงชาต	ธรรมปราโมทย์	 12,287,200	 1.62%	

9.	 บริษัทหลักทรัพย์ไซรัส	จำกัด	(มหาชน)	 9,214,800	 1.22%	

10.	 นายไพบูลย์	มะนะการค้า	 8,643,500	 1.1 4%	

	
คณะกรรมการบริษัท 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น	7	ท่าน	ประกอบด้วย	

ลำดับ	 รายชื่อ	 ตำแหน่ง	
1.	 นายวิศิษฎ์		 เลาหพูนรังษี	 ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	
2.	 นางนิภาพัฒน์		 โรมรัตนพันธ์	 กรรมการ	
3.	 นายทัน		 	 เทียนสุวรรณ	 กรรมการ	
4.	 นายไชยยันต์		 โชควิริยากร	 กรรมการ	
5.	 นายชลิต		 	 สถิตย์ทอง	 กรรมการอิสระ	
6.	 นายวันชัย			 ตันติกุล	 กรรมการอิสระ	
7.	 นายปรีชา			 บุณยกิดา	 กรรมการอิสระ		

	 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท	 คือ	 นายวิศิษฎ์	 เลาหพูนรังษี	 ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิภาพัฒน์	 โรมรัตนพันธ์	 และประทับตรา
สำคัญของบริษัท	 หรือกรรมการหนึ่งในสองท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายทัน	 เทียนสุวรรณ	 หรือนายไชยยันต์	 โชควิริยากร	 รวมเป็นสองท่านและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท	
  
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้  

1.	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในเรื่องที่ต้อง		
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ	 เช่น	 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 การทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน	 และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตาม	 กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือตามที่หน่วยงานราชการ
อื่น	ๆ	กำหนด	เป็นต้น	

2.	 กำหนด	หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	
3.	 กำหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย	

กลยุทธ์	 และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโต
อย่างยั่งยืน	

4.	 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ	เช่น	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	อำนาจการบริหาร	และรายการอื่น
ใดตามที่กฎหมายกำหนด	

5.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร	
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List of major shareholders as of 7 April 2006 	 	

No. Name No. of shares % 

1. LaohapoonrungseeFamily 303,073,800 39.98%

2. Mrs.PatchareePorncharoenchaisilp 205,768,900 27.15%

3. Mr.AdisakKhaknern 35,094,900 4.63%

4. Mr.AmnartChanttanupong 20,134,700 2.66%

5. NationalSecuritiesPlc. 18,331,200 2.42%

6. BootdeeFamily 17,093,200 2.26%

7. SuksaveeFamily 13,743,000 1.81%

8. Mr.ThongchatThummapramote 12,287,200 1.62%

9. SyrusSecuritiesPlc. 9,214,800 1.22%

10. Mr.PiboonManakarnka 8,643,500 1.14%

	
Board of Directors

	 AsofDecember31,2006,therearesevendirectorsasthenameswereshownbelow:

No. Name Position

1. Mr.Wisit  Laohapoonrungsee ChairmanoftheBoard

2. Mrs.Niphapat Romerattanaphun Director

3. Mr.Thun  Thiensuwan Director

4. Mr.Chaiyant  Chokviriyakorn Director

5. Mr.Chalit  Satidthong IndependentDirector

6. Mr.Wanchai  Tantikul IndependentDirector

7. Mr.Preecha  Boonyakida IndependentDirector

	 Authorized signatories are Mr. Wisit Laohapoonrungsee, signing together with Mrs. Niphapat Romerattanaphun with
affixing the company’s seal. On the other hand, the authorized signatories can also be either of these two directors signing with
Mr.ThunThiensuwanorMr.ChaiyantChokviriyakorn,withaffixingthecompany’sseal.

  
Scope of duty and responsibility of the Board of Directors

1. Toperformtheirjoblegallyandfollowthecompanyobjectivesandrulesaswellastheresolutionintheshareholders’
meeting with the following exception that need approval from shareholders’ meeting before execution such as the
activities that the law assign to have the resolution from the shareholders’ meeting, relating transactions and
purchasingandsellinganysecuritiesaccordingtotheregulationoftheStockExchangeofThailandorasassignedby
otherGovernmentsection.

2. Toappointorchangethecompany’sauthorizedsignatories.
3. Tosetpolicy,strategyanddirectionofcompanymanagementaswellastosupervisetheexecutivetocarryonthework

effectively in accordance with the business policy, strategy and direction, in order to supremely increase economic
valuefortheshareholdersandforsustainablegrowth.

4. Toconsideranddecide in importantactivitiessuchasbusinessplan,budget,mass investmentprojects,orany legal
regulation.

5. Toassesstheresultsoftheperformanceanddeterminethepaymentfortheexecutives.
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6.	 รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	
7.	 จัดให้มีระบบบัญชี	 รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ

การควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การบริหาร	 การจัดการความเสี่ยง	 การรายงาน
ทางการเงิน	และการติดตามผล	

8.	 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	
9.	 กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม	
10.	 กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง	ๆ	
11.	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 ในการจัดทำรายงานทางการเงิน	 โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี		

ไว้ในรายงานประจำปี	 และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ	 ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

12.	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท	 ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	 หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ	 และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ	ได้	

	
คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย	

ลำดับ	 รายชื่อ	 ตำแหน่ง	

1.	 นายชลิต		 	 สถิตย์ทอง	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

2.	 นายวันชัย			 ตันติกุล	 กรรมการตรวจสอบ	

3.	 นายปรีชา			 บุณยกิดา	 กรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ	 ให้การสนับสนุน	 และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น	 และ		
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	
		
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	
2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	
3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
4.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
5.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	 ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ

ถูกต้องและครบถ้วน	
6.	 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน	 และการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 และ		

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย	
7.	 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 และคณะกรรมการตรวจสอบ		

เห็นชอบด้วย	
8.	 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าว		

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	
9.	 พิจารณาคัดเลือก	โยกย้าย	หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายใน	
10.	 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง	
1 1 .	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
12.	 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร	 ผู้บริหาร	 หรือ		

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน	ให้ความเห็น	ร่วมประชุม	หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น	
13.	 มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น	
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6. Toberesponsiblefortheresultsofexecutionanddutyperformanceofexecutiveswithintentionandcarefulness.
7. To conduct accounting system, financial report and accounting report, to set the process in assessing the proper

internalcontrol,aswellastohaveanefficientandeffectiveofinternalaudit;riskmanagement;financialreportingand
monitoring.

8. Topreventconflictofinterestamongthecompany’sstakeholders.
9. Tosupervisedutyperformancetobeinethicalbehavior
10. Tosetinternalregulationandcompanycode.
11. Toreporttheirjobresponsibility,inconductingfinancialreport,togetherwiththeauditedfinancialreportrevealedin

the annual report; and include important activities in accordance with the Stock Exchange of Thailand policy of
desirableperformanceforthecompany’sboard.

12. Toappointsomeonetoadministerthecompanybusinessactivitiesundertheirsupervisionorgivethepersonauthority
and/orwithintheagreedtimeperiod;andtheboardcancancel,dischargeorchangethisauthorityatanytime.

 
Audit Committee

	 TheAuditCommitteeconsistsofthreeindependentdirectorsasfollow:

No. Name Position

1. Mr.Chalit Satidthong ChairmanofAuditCommittee

2. Mr.Wanchai Tantikul AuditCommittee

3. Mr.Preecha Boonyakida AuditCommittee

 AuditCommitteeisanindependentorganizationtosupport,reviewthefinancialinformation,andreporttotheshareholders
andotherrelatedpersons.

Scope of duty and responsibility of the Audit Committee
1. Toreviewthecompany’sfinancialreportisaccuracyandadequacy.
2. Toensurethattherearesuitableandeffectiveinternalauditandinternalcontrolsystem.
3. Toensurethatthecompanycompliancewiththesecuritiesandstockexchangelaws:TheStockExchangeofThailand’s

regulationsandotherbusinesslaws.
4. Toconsider,select,proposethecompany’sauditorsandtheirremuneration.
5. Toconsiderthedisclosureoftherelatedtransactionswhichmayimpactorcauseaconflictofinterest.Thedisclosure

mustbeaccurateandadequate.
6. ToreviewfinancialmanagementpolicyandriskmanagementtoanassignmentaccordinganassignmentofBoardof

DirectorsandagreedbyAuditCommittee.
7. ToreviewbusinesscodeofconductofthemanagementaccordingtoanassignmentofBoardofDirectorsandagreed

byAuditCommittee.
8. To make an Audit Committee report which is signed by the Chairman of Audit Committee and disclosed in the

company’sannualreport.
9. Toselect,transferanddismissofficersundertheInternalAuditDepartment.
10. TomakeAuditCommittee’sperformancereportandpresenttotheBoardatleast4timesayear.
11. ToperformanyotheractivitiesassignedbytheBoardandagreedbyAuditCommittee.
12. Asascopeofdutyandresponsibility,AuditCommitteehasanauthoritytorequestthecompany’sExecutiveofficers,

Directorsandemployeestoreport,giveopinions,attendameetingorgiveconcerningdocuments.
13. Tohaveanauthoritytoemployconsultantsoroutsiderstogiveopinionsandconsultinsomecase.
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คณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น	4	ท่าน	ประกอบด้วย		

ลำดับ รายชื่อ	 ตำแหน่ง	

1.	 นายวิศิษฎ์		 เลาหพูนรังษี	 ประธานกรรมการบริหาร	

2.	 นางนิภาพัฒน์		 โรมรัตนพันธ์	 กรรมการบริหาร	

3.	 นายทัน		 	 เทียนสุวรรณ	 กรรมการบริหาร	

4.	 นายไชยยันต์		 โชควิริยากร	 กรรมการบริหาร	

	 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่	 และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ	 โดยมีรายละเอียดการ		
มอบอำนาจตามขอบเขต	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	 โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ			
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร	 หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ		
มีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ตามที่สำนักงาน	ก.ล.ต.ประกาศกำหนด)	ทำกับบริษัท	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบาย	แนวทาง	หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้	
	
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 	 	

1.	 กำหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 กลยุทธ์	 และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและ
สนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ	

2.	 กำหนดแผนธุรกิจ	งบประมาณ	และอำนาจการบริหารต่างๆ	ของบริษัท	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ	
3.	 ตรวจสอบ	 ติดตามการดำเนินนโยบาย	 และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ	 ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		

เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ	
4.	 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้	
5.	 พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
6.	 ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี	กู้ยืม	จำนำ	จำนองค้ำประกัน	และการอื่นรวมถึงการซื้อขาย

และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ	ตามวัตถุประสงค์	เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท		
7.	 กำกับดูแล	 และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท	 และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร	 หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการ

เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท	
8.	 ดำเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	
	

คณะผู้บริหาร 
	 คณะผู้บริหารของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น	6	ท่าน	ประกอบด้วย	

ลำดับ รายชื่อ	 ตำแหน่ง	

1.	 นายวิศิษฎ์		 เลาหพูนรังษี	 ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	

2.	 นายสมบูรณ์		 วศินชัชวาล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี	

3.	 นายโชคชัย		 เที่ยงสุรินทร์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ	

4.	 นางสาวพาชื่น		ลิ่มประสิทธิอิสระ	 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	

5.	 นายอาชวัน		 เอี่ยมไพบูลย์พันธ์	 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง	

6.	 นางอรนุช			 อิติโภคิน	 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย	
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Executive Committee 

 ExecutiveCommitteeofthecompanyareasfollows:

No.  Name Position

1. Mr.Wisit Laohapoonrungsee ChiefofExecutiveCommittee

2. Mrs.Niphapat Romerattanaphun ExecutiveDirector

3. Mr.Thun Thiensuwan ExecutiveDirector

4. Mr.Chaiyant Chockviriyakorn ExecutiveDirector

 The member shall be appointed by the Board to have duty and responsibility. Their power are unable to authorize items
orpersons that cangainand loss,ormayhaveaconflictof interest (according to thedesignationofTheSecuritiesandExchange
Commission,Thailand)exceptinapprovesomeactivitiesthatagreewithpolicies,methodsorregulationsthatBoardapproved.

Scope of duty and responsibility of Executive Committee
1. To determine policies, directions strategies and structures of the company’s business to support an economic

conditionsandcompetitionthathasannouncedtotheshareholderstoaskforandagreementoftheBoard.
2. Todeterminebusinessplan,budgetandmanagingauthorityofthecompanytoaskforanagreementoftheBoard.
3. Toexamineandmonitorthedeterminedpolicyandmanagingmethodtobeefficientlyandbenefittothecompany.
4. Tomonitorthecompany’sprogresstofollowtheapprovedbusinessplan.
5. ToconsideraninvestmentprojectofthecompanyinordertooffertotheBoard.
6. To make the legal act with the financial institution of opening an account, borrowing, mortgaging, pawning,

guaranteeing,bargainingandregisteraproprietaryrightinordertoruncompany’sbusiness.
7. Tosuperviseandapprovecompany’snormalbusinessactivities,andmayhandoverpower to theDirectorsorother

peopletoroutinework.
8. TorunotherbusinessactivitiesastheBoardassigned.

 Theapprovaloftransactionsunderthescopeofdutyandresponsibilityhastocomplywiththepaymentapprovalauthorityap-
provedbytheBoardofDirectors

Management Team

 Managementteamconsistsof:

No  Name Position

1. Mr.Wisit Laohapoonrungsee ChiefExecutiveOfficer

2. Mr.Somboon Wasinchutchawal EVPAccountingDivision

3. Mr.Jokjai Thiengsurin EVPAdministrationDivision

4. MissPachoun Limprasitissara SVPFinanceDepartment

5. Mr.Archawan Eiampaiboonphan SVPConstructionDepartment

6. Mrs.Orranuch Ittikosin SVPSalesandMarketingDepartment
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คณะกรรมการในบริษัทย่อย 
	 คณะกรรมการในบริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จำกัด	ประกอบด้วย	

ลำดับ รายชื่อ	 ตำแหน่ง	

1.	 นายวิศิษฎ์		 เลาหพูนรังษี	 กรรมการผู้จัดการ	

2.	 นางนิภาพัฒน์		 โรมรัตนพันธ์	 กรรมการ	

3.	 นายทัน		 	 เทียนสุวรรณ	 กรรมการ	

4.	 นายไชยยันต์		 โชควิริยากร	 กรรมการ	

 
กรรมการผู้จัดการ 
	 กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ	นายวิศิษฎ์	เลาหพูนรังษี	

	 คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่	 และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ	 โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจ
ตามขอบเขต	 อำนาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ	 โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ	 หรือ		
มอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ	 หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง			
มีส่วนได้เสีย	 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท	 (ตามที่สำนักงาน	 ก.ล.ต.ประกาศกำหนด)	 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว			
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย	 แนวทาง	 หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท	 หรือคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติไว้	
	
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1.	 ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน	และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้		
2.	 ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์	 นโยบาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำสั่ง	 หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท	หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ	
3.	 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	
4.	 มีอำนาจออกประกาศ	 ระเบียบ	 คำสั่ง	 หรือบันทึก	 เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท	 และเพื่อ		

รักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร	
5.	 อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร	และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ	ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท	
6.	 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท	หรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท	

	 ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ	 ตามขอบเขต	 อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่	 ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนุมัติไว้	
	
การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน 
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	 การกู้ยืมเงิน	 หรือ		
การขอสินเชื่อใดๆ	จากสถาบันการเงิน	รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน	มีรายละเอียดดังนี้	

ลำดับ
	วงเงินอนุมัติ		

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ	 	ธุรกรรมทางทางการเงิน		

กรรมการผู้จัดการ	 ไม่เกิน	50	ล้านบาท	 ไม่เกิน	100	ล้านบาท	

คณะกรรมการบริหาร	 ไม่เกิน	200	ล้านบาท		 ไม่เกิน	500	ล้านบาท	

คณะกรรมการบริษัท	 ไม่จำกัดจำนวน	 ไม่จำกัดจำนวน	
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Board of Directors in subsidiary

No Name Position

1. Mr.Wisit Laohapoonrungsee ManagingDirector

2. Mrs.Niphapat Romerattanaphun Director

3. Mr.Thun Thiansuwan Director

4. Mr.Chaiyant Chokviriyakorn Director

Chief Executive Officer
 ChiefExecutiveOfficerofthecompanyisMr.WisitLaohapoonrungsee.

 TheBoardofDirectorshasassignedChiefExecutiveOfficertohavedutiesandresponsibilitiesinoperation.Thedetailofas-
signedauthorityconformstothescopeofdutyandresponsibilityofChiefExecutiveOfficerwhichtheauthorityassignmenttoChief
ExecutiveOfficerandotherpersonsastheapprovalbyChiefExecutiveOfficerhavenotincludedthepowerand/orauthoritytoapprove
anytransactions thatChiefExecutiveOfficeror theauthorizedpersonmayhaveanyconflictof interestsoranyadvantage fromthe
companyor subsidiary (compliancewith theRegulationofTheSecuritiesandExchangeCommission).Such transactionshave tobe
proposedintheBoardofDirectors’meetingand/orShareholders’meetingforconsiderationandapprovalasindicatedinthecompany’s
ArticlesofAssociationorrelatedlawexcepttheapprovaloftransactionsfollowingthecompany’sPolicies,Methods,Rulesapprovedby
theBoardofDirectorsorExecutiveCommittee.

Scope of duty and responsibility of Chief Executive Officer
1. Tooperateandmanagethecompany’sbusinesscomplyingwithplanandbudgetapprovedbytheBoardofDirectors.
2. To operate and manage the company’s business entirely complying with the company’s Objectives, Policies, Rules,

ArticlesofAssociation,Orders,ResolutionsofBoardofDirectors’MeetingsorExecutiveCommittee’sMeetings
3. To have an authority to operate and act as the company’s representative for the related business beneficial to the

company.
4. TohaveanauthoritytoissuetheAnnouncement,OrdersorMemoranduminordertocontroltheoperationcomplying

withthecompany’sPoliciesandbenefitandtomaintainthedisciplinesintheorganizationwork.
5. ToapprovetheappointmentofStaffsandConsultantsinanyfieldsnecessaryforthecompany’soperation.
6. TooperateasassignedbytheBoardofDirectorsorExecutiveCommitteeunderthecompany’sRulesandArticlesof

Association.

 Theapprovaloftransactionsunderthescopeofdutyandresponsibilityhastocomplywiththepaymentapprovalauthority
approvedbytheBoardofDirectors.

Payment Approval Authority

 TheBoardofDirectorshasdeterminedthepaymentapprovalauthorityforthecompany’snormalcourseofbusiness,financing,
creditfacilityrequesting,includingmortgagingwiththedetailsasfollows:

	 Payment Approval Authority

Normal course of business 
Transactions

Financial Transactions

ChiefExecutiveOfficer NotoverBaht50Million NotoverBaht100Million

ExecutiveCommittee NotoverBaht200Million NotoverBaht500Million

BoardofDirectors NoLimit NoLimit
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เลขานุการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสมบูรณ์	 วศินชัชวาล	 ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท	 โดยกำหนดขอบเขต	 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้	
	
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.	 ดูแลกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการบริษัท	เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	
2.	 จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	 และผู้ถือหุ้น	 ทั้งหนังสือนัดประชุม	 รายงานการประชุม	 และติดตามให้มีการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุม	
3.	 เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท	
4.	 จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท	
5.	 ดำเนินการต่างๆ	ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด	

	
การสรรหากรรมการ  
	 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท	มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา	ในปัจจุบัน
บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา	 เนื่องจากคณะกรรมการมีจำนวนไม่มากสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้	 โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา		
คัดสรรบุคคล	 ผู้มีคุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด	
โดยเฉพาะกรรมการอิสระ	 บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ	 ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท	 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	
ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร	 และไม่เคยเป็นลูกจ้าง	 พนักงาน	 หรือที่ปรึกษา	 หรือมีส่วนได้เสียใดๆ	 กับบริษัทมาก่อน	
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย	 ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท	 ซึ่งสามารถสรุปสาระ		
สำคัญได้	ดังนี้	

	 1.		 การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้	
1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง	
2)	 ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น		

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น	 โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจาก		
ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่	ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม	(1)	โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	

3)		 ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น	 ให้ใช้วิธี
การลงคะแนนเป็นรายบุคคล	 ทั้งนี้	 ในการออกเสียงลงคะแนน	 บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียง
จากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม	 (1)	 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือ
น้อยเพียงใดไม่ได้	 โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด	

	 2.		 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม	 ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการแทนในนามของ
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น	

	 3.		 ภายใต้ข้อ	2.	ข้างต้น	ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล	ซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสอง	(2)	เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน	

	 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	
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Secretary of the Company

 TheBoardofDirectorsappointedMr.SomboonWasinchutchawaltobetheSecretaryoftheCompany.

Scope of duty and responsibility of the Secretary of the Company
1. MonitortheactivitiesoftheBoardtoperformtheirjoblegallyandfollowtheruleandregulation.
2. EstablishtheBoardofDirectors‘MeetingandtheShareholders’Meeting,includingInvitationofShareholders’Meeting,

andMinuteofMeeting,andthenmonitoringtheactivitiestofollowtheMeeting.
3. Maintaininformationanddocumentofthecompany
4. PrepareAnnualReport
5. FollowtheRegulationofTheSecurityandExchangeCommission,Thailand

Nomination of the Board of Director
 Atpresent,thecompanyhasnothenominatingcommitteeforselectingdirectorsandindependentdirectors.However,the
Boardhastoconsiderthepersonwhohasgoodqualifications,knowledge,capabilitiesandrelatedexperiences.Inaddition,he(orshe)
shallnothaveprohibitedcharacteristicsaccordingtothelaw.Theindependentdirectorsarenotthecompany’semployee,advisoror
stakeholder,nothaveanyfamilyrelatedwithmajorshareholderandnotamanagementofsubsidiary.Thecompany’sdirectorselection
isasfollowregulation:

 1. Committeeelectionbytheshareholdersshallfollowthemajorityofvotesbythefollowingtherulesandmethodbelow:

1) Eachshareholderwillhaveanumberofvotesequaltooneshareperonevote.
2) Incasethatthenumberofnomineesislessthanthenumberofthememberrequired,theshareholdersshallvote

accordingtotheirbelongingsharesasthesubject(1).Thevotescannotbedividedtoanyotherperson.
3) Castingavoteonebyoneshallbeused,incasethatthenumberofnomineesismorethanthenumberofmember

required.Eachnomineeshallgetthevotefromtheshareholdersaccordingtotheirbelongingsharesasthesubject
(1).Thevotescannotbedividedtoanyotherperson.Nomineewhogetsthehighestvotesshallcarryanelection.
Thenumberofnomineeswhocarryanelectiondependsonthememberrequired.Thechairmanofthemeetingshall
decideifvotedaretie.

 2. IncasethosemembersoftheBoardvacateuntilunabletobeaquorum,remainingdirectorshavetoworkonbehalfof
theBoardonlytorunanelectionforreplacingdirectors.

 3. Subject 2 above, in case that a vacantposition comes fromother factors except retiringby rotation, theBoardwill,
atthenextscheduledmeeting,selectareplacingdirectorwhohasproperqualificationandshallnothaveprohibitedcharacteristics
accordingtothelaw.Thesaiddirectorshallbeondutyaslongasthetermofofficeoftheretiringdirectorremains.Unlessthetermof
officeislessthan2months,therewillbenoreplacingdirector.

TheBoard’sresolutionaccordingtothefirstclausecomprisesmorethan3/4ofvotes.
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
	 1.1	 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ	
	 ในปี	2549	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้	

(หน่วย	:	บาท)	

ลำดับ 	รายชื่อ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน

1.	 นายวิศิษฎ์		 เลาหพูนรังษี	 ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	 -	
2.	 นางนิภาพัฒน์		 โรมรัตนพันธ์	 กรรมการบริหาร	 -	
3.	 นายทัน		 เทียนสุวรรณ	 กรรมการบริหาร	 -	
4.	 นายไชยยันต์		 โชควิริยากร	 กรรมการบริหาร	 44,000	
5.	 นายชลิต		 สถิตย์ทอง	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 324,000	
6.	 นายวันชัย		 ตันติกุล	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 297,000	
7.	 นายปรีชา		 บุณยกิดา	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 297,000	

	 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ	 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและมีเงินเดือน
ประจำด้วย	จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ	

 1.2	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	
		 ในปี	 2549	 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท	 รวม	 9	 ท่าน	 (เดิมมี	 8	 ท่าน	 ได้มีผู้บริหารใหม่เพิ่มอีก	 1	 ท่าน	 ผู้บริหารอีก		
1	 ท่าน	 ได้ลาออกจากตำแหน่งในระหว่างปี	 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร	 ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้		
ต่างหาก	 ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหัวข้อนี้แล้ว)	 มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน	 โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม		
ทั้งสิ้น	18,629,200.00	บาท		
	
2. ค่าตอบแทนอื่น 
	 -ไม่มี-	
	
การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง		
จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ	โดยกำหนดให้ผู้รับรู้จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น	

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ	 ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ตามมาตรา	 59	 และบทลงโทษตาม		
มาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

	 อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร	 และพนักงาน	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ	 ขาย		
โอน	 หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท	 โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 สำหรับกรณีที่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงคู่สมรสและบุตร		
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน	 ก.ล.ต.	 และ		
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ทุกครั้งที่ทำการซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน	 3	 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนา
รายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง	

	 นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต		
และยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ	 และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ	ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท	 ทั้งนี้	 หากพบว่า	
บุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง	 และจะถูกลงโทษ
ตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป		
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Remuneration of Directors

1.  Monetary Remuneration

 1.1 DirectorRemuneration
  In2006,thecompanypaidasthefollowingtable:

No.  Name Position Baht

1. Mr.Wisit Laohapoonrungsee ChairmanandChiefExecutiveOfficer -

2. Mrs.Niphapat Romerattanaphun ExecutiveDirector -

3. Mr.Thun Thiensuwan ExecutiveDirector -
4. Mr.Chaiyant Chokviriyakorn ExecutiveDirector 44,000
5. Mr.Chalit Satidthong IndependentDirectorandChairmanofAuditCommittee 324,000
6. Mr.Wanchai Tantikul IndependentDirectorandAuditCommittee 297,000
7. Mr.Preecha Boonyakida IndependentDirectorandAuditCommittee 297,000

 Theremunerationwasgivenintermofameetingallowanceandannualpremium.Thedirectors,whoactasTheExecutiveCom-
mitteewithmonthlysalary,willnotbepaid.

 1.2  Remuneration of the Executive committee and Management 
 In2006,totally9membersoftheExecutivecommitteeandManagementTeam(Formerly8memberswith1newmemberwhile
1memberresignedfromtheManagementteamduringtheyearbutstillbeDirectorandtheExecutivecommittee.Theremuneration
ofDirector’spositionwasseparatelypresentedabove.TheremunerationofManagement’spositionwasincludedinthisarticle)hadthe
remunerationofBaht18,629,200.00:includingsalary,bonusandprovidentfund.

2.  Other Remuneration
 –None–

Monitoring the Usage of Insider Information
 BoardofDirectorshasrealizedaboutdefensetobemisusedbysomeonewithself-exploitation.Theyarestipulatedinformation
confidentialitypolicytolimitaccesstoinformationwithincompanyforauthorizedstaffssolely.

 Thecompany informsexecutives, includingexecutive’sspousesandminorchildrento report theirholdingorchangingthe
company’ssecuritiestotheSecuritiesandExchangeCommission(theoffice)undertheruleandproceduresoftheSecuritiesandExchange
ActB.E.2535section59anditspunishmentofsection275.

 Also,suchmentionedpersonsasdirectors,managementandemployeesincludingtheirspouseandminorchildren,areprohibited
tomakeanysecuritytransaction;eitherpurchasing,orselling,ortransferredbytakenadvantageoftheinternalconfidentialinformation,
whichhasnotyetbeendisclosetothepublic.However,incaseofthetransactionsoccurinnormalbusiness,directorsandmanagement
includingtheirspouseandminorchildren,he/shehadtoreporttotheofficewithinthreeworkingdayssincetheeventtakesplace,and
copytodocumentswillbehandledtocompanyasevidence.

 Inaddition,thecompanyprovidesethicalpolicythatdirector,managementandemployeesarealwaysexpectedtoobserve
honestlyandvirtuously,andshouldnotparticipatetoanyimmoralbehaviorsdeterioratingcompanyrecognition.Ifanyevidencehas
shownthatcompanyinformationconfidentialityaredisclosedbyself–exploitationinsiders,it’sdoomedthatsuchapersonisaccused
ofseveredisciplinaryviolationandmaybedeservedcondemnationaccordingtoemployeeregulation.
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การควบคุมภายใน 
	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 ครั้งที่	 1/2550	 เมื่อ	 วันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2550	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความ		
เพียงพอ	 และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	 เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี	 2549	 จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ	5	องค์ประกอบ	คือ		
	 1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม		
	 2.	 การบริหารความเสี่ยง		
	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร		
	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล		
	 5.	 ระบบการติดตาม		

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ	 โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตาม		
อย่างมีประสิทธิผล	 และได้นำเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว	 ในการประชุม		
คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2550	เมื่อ	วันที่	20	มีนาคม	2550	

	 บริษัทมีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ	 โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นใน		
การควบคุมภายใน	 โดยจัดให้	 มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ	 ข้อบังคับ	 นโยบาย		
ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	

	 บริษัทได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน	 ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	 ซึ่งรายงานโดยตรงต่อ		
คณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ	 ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม	 โดย
ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด	

	 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 คือ	 บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดบัญชี	 2549	 ได้
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ตามที่เห็นว่าจำเป็น	 ซึ่งพบว่า	 ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่
ประการใด	
	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
	 ในปัจจุบัน	 คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ	 40	 ของกำไรสุทธิหลัง		
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล	 และทุนสำรองต่างๆ	 ทั้งหมดแล้ว	 และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	 ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	 สภาพคล่องของบริษัท	 การขยายธุรกิจ			
ความจำเป็น	 ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต	 และปัจจัยอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท	 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร		
หรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	
	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  

1.	นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
	 	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ	 จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ		
การกำกับดูแลกิจการ	โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	การให้ความ
สำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และความโปร่งใสใน		
การดำเนินกิจการ	

2.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	
	 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง		
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด	 มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิใน		
การตรวจสอบการดำเนินการสอบถาม	 และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน	 อีกทั้ง	 บริษัทยังมีเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น	 ให้สามารถ
เลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	 1	 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้		
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Internal Control 
 IntheAuditCommitteeMeetingNo.1/2007heldonFebruary23,2007,AuditCommitteehadevaluatedthesufficientand
appropriatedinternalcontrolsystem.Thisevaluationbasedonsummarydataunder5maincategoriesasfollow:
 1. OrganizationandEnvironment
 2. RiskManagement
 3. ManagementControl
 4. InformationTechnologySystem
 5. MonitoringSystem

 TheAuditCommitteegiveanopinionthatthecompany’sInternalControlSystemissufficientandalloffunctionsworkeffectively.
TheEvaluationQuestionnaireofSufficientofanInternalControlSystemissubmittedtoBoardofDirectorsforconsiderationintheBoard
ofDirectors’MeetingNo.2/2007heldonMarch20,2007.

 TheCompanyprovideseffectivemanagementandinternalcontrolsystemwhereexecutiveshavecontributedtobeawareof
theimportanceoninternalcontrolbyprovidingeffectiveorganizationalsupervision,definitelyassignrolesandresponsibilities,including
regulations,rules,policies,managementlevel,andauthorizationlevelinwrittenform.

 TheCompanyalsoprovidesInternalControlDepartment,whoseindependentlyfollow-upandevaluateinternalcontrolsystem
andreportdirectlytoAuditCommittee,toreviewoperatingsystemstomeetoverallcorporateobjectivesandgoals.Inpreviousaudit,
therearenomistakefoundthataffectinternalcontrolsubstantially.

 Furthermore,meetingamongAuditCommitteeandexternalauditors;KPMGPhoomchaiAuditor,Ltd.,hasreviewedefficiency
ofcompanyinternalcontrol,andfoundnosignificantlydeficienciesincompany’sinternalcontrolsystem.

Dividend Policy
 Thecompanyhasthepolicytopaydividendintheamountofapproximately40%oftheCompany’snetprofitaftercorporate
incometaxandallkindsofreservefund,providedthatsuchdividendpaymentmustnotmateriallyaffecttheCompany’snormalopera-
tionandshalldependontheCompany’sresultsofoperationsandfinancialcondition,liquidity,businessgrowth,thenecessityandother
appropriatemattersinthefuture,aswellasotherfactorsrelatedtothemanagementoftheCompanyastheBoardofDirectorsconsiders
appropriateoradvisableforthemaximumbenefitsoftheshareholders.

Corporate Governance  
1. The corporate governance policy

  Thecompanyconsidersonfair-treatedtoalltheshareholders,internalcontrolsystem,internalauditriskmanagement,andjustice
implementationtoassuretheconsistentgrowthofthecompany.

2. The right of the shareholders 
  As it hasbeenmentioned, the companygivespriority to fair-treatedwith all the shareholders. That iswhen the company
conductstheshareholder’smeeting,thebusinessinformationdetailswillbegiveninadvanceaccordingtolawandregulation.Moreover,
theshareholdersareabletoexaminethecompany’s implementation,raiseanyquestions,andproposetheirsuggestionsduringthe
meetings.However,iftheshareholdersarenotabletoattendthemeeting,theycanchooseatleastoneofthreeindependentdirectors
tobeauthorizedbytheshareholders.
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3.	สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	
	 ที่ผ่านมา	บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน	เจ้าหนี้	ลูกค้า	ผู้ค้า	ผู้ถือหุ้น	ผู้ตรวจสอบบัญชี	
ผู้ประเมินอิสระ	 ภาครัฐ	 และชุมชนใกล้เคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่	 เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ	 “Areeya	 admire	 You”	 เพื่อให้		
ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ	 นอกจากนี้	 บริษัทยังให้ความสำคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมและพลังงานอีกด้วย	

	 ลูกค้า	 :	 บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า	 ซึ่งอยู่ในฐานะทั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนับสนุนบริษัท	 โดยการพัฒนาโครงการ		
ที่มีศักยภาพ	 และคุณภาพ	 อีกทั้งบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานซ่อมด่วนตลอด	 24	 ชั่วโมงเพื่อบริการลูกค้ากรณีบ้านลูกค้าเกิดปัญหา	 นอกจากนี้		
บริษัทได้จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ	 รูปแบบบ้าน	 วัสดุมาตรฐานที่กิจการเลือกใช้	 โดยละเอียดให้ลูกค้าได้พิจารณาก่อนตัดสินใจพร้อม		
ทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่งบางรายการได้ตามความต้องการของลูกค้า	 รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้ลูกค้ามา		
ร่วมพบปะสังสรรค์กันทั้งลูกค้าที่รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว	และลูกค้าใหม่	 ในวาระพิเศษมีการส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมสนุกกัน	 เช่นการแจกของละเล่นใน
วันสงกรานต์	หรือแจกไอศกรีม	ของรางวัลในวันเด็กให้กับลูกค้าในโครงการ	เป็นต้น		

	 คู่ค้า	:	บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา	 (คู่ค้า)	 อย่างยุติธรรม	 และโปร่งใส	 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด	 และ
พิจารณาถึงปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดกับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	 อาทิเช่น	 จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา	 จัดหาแหล่งเงินกู้ให้
โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำใบส่งงานไปค้ำประกันเงินกู้	และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลน	

	 คู่แข่ง	 :	บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม	 โดยปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นที่
ยอมรับทั่วไป	และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า	

	 พนักงาน	:	บริษัทได้ให้การดูแล	ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังนี้	
ß	จัดทำแผนฝึกอบรม	และพัฒนาบุคลากรประจำปี
ß	จัดให้มีการอบรม	 สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงาน	 มีการส่งพนักงานและผู้บริหารไปดูงานต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้	
และติดตามเทคโนโลยี่ใหม่ๆ	ในอุตสาหกรรมทั้งการก่อสร้างและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ß	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันทุกปีบริษัทจะจัดกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์	 ทั้งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเกมการแข่งขัน	
มีการจัดสนามแบดมินตันให้พนักงานและผู้บริหารได้ใช้ออกกำลังกายร่วมกัน

	 สังคม	:	บริษัทมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด	เช่นการสนับสนุนด้านการกีฬา	และจัดกิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้าในการช่วยเหลือสังคม	 ในปี	 2548	 ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานเทศบาลในการบำรุงรักษารอบชุมชน	 โดยทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ใน		
บริเวณถนนสาธารณะ	 ในปี	 2549	 ในการจัดงานขายโครงการเอ	 สเปซ	 คอนโดมีเนียม	 เปิดให้มีการประมูลห้องชุด	 โดยนำราคาส่วนต่างของ		
ห้องชุดไปบริจาคเพื่อการกุศล	นอกจากนี้บริษัทออกสื่อโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้สังคมรับรู้ถึงความยากลำบากของผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ	เป็นต้น	

4.	การประชุมผู้ถือหุ้น	
	 คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง	 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 จะมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมด้วย	 ตามรายชื่อที่เปิดเผยในรายงานการประชุม	 และมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง	 โดยระหว่างการประชุม	
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท	 สอบถาม	 แสดงความคิดเห็น	 และเสนอแนะข้อคิดเห็น		
หรือแนวทางต่างๆ	อย่างเท่าเทียมกัน	และได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

5.	ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
	 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท	และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ	 และความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้บริษัทยังได้
กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย	

6.	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย		
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3. The right of stakeholders
 The company has given the priority to the right of all the groups who involve the company: the officers, the creditors,
the customers, the dealers, the shareholders, the auditor, the independent appraisal agency, the Government sector, and the
closed-communication.Thisisbecauseitwillrespondtothecompany’spolicy,“AreeyaadmireYou.”Moreover,thecompanyalsogives
theprioritytoenergysavingandconserveenvironmentpolicy.

  The customer:Allourcustomersareoursupporters.Inordertopleasethemthebest,thecompanyhascontinuedtrying
todevelop thequality andefficientproject;moreover, the companyalsohave24-hour repairing services in caseof emergency. In
addition,alltheproject’sdetails,houseplanningandstandardmaterialswillbepreparedinadvancedtohelpthecustomersmakethe
decisioneasily.However,someofthedecorated-materialscanbechangediftheywant.Asafavortothecustomers,thecompanyalso
organizesotherspecialactivitiessothatbothcurrentcustomersandnewprospectscanjointogether.Inspecialoccasion,thecompany
affordsactivitiesforfamiliessuchastoyforkidonTheSongkarnDayorgiveice-creamorrewardtokidsinprojectontheChildren
Day.

  Contractor: TheCompanyhasafairandtransparencypolicytoselectacontractor.Thecompanyseriouslyfollowstrade
conditionandconsistentlyconsiderabouttheproblemhappenswithourcontractorsothatthecompanycansolveitalong.Forexample,
organizeatrainingtoincreasetheirknowledge,findtheloaningsourcebynegotiatingwiththebanksothatourcontractorcanusean
invoicetoguaranteeofloan,andprovidesomeconstructionmaterialswhicharenotavailableinthemarket.

  Competitor: Thecompanysupportsandencouragesafairandtradecompetitionaccordingtotheacceptablerulesand
avoidsthedishonesttrading.

  Employee: Thecompany takescare,paysattentiononemployeedeveloping,andgivesa reasonable remuneration.
Moreover,thecompanyalsoencouragesparticipatinginthefollowingactivitiesby:

ßPlanningtohaveatrainingplanandemployeedevelopingprogramannually

ß	Planningtohaveatrainingandseminartoincreasetheirknowledge.Thecompanysendstaffsandmanagementsto
seminaroverseafornewtechnologiesinindustry.

ßEncouraging employees’ relationship by set a Sport Day annually to support the relationship between employees.
Moreover,thecompanysupportstheweeklyactivitybyreservingthebadmintoncourtforemployees.

  Social : The company consistently takes responsibility and pays attention on social. For example, support the sport
activitiesandcooperatewithourcustomers toorganizeactivities forsocialcontributions. Inyear2005thecompanyalsocooperate
with the municipal office to maintenance around community by cleaning and planting around public road. In year 2006, the
companymakesacontributionbydonatethedifferentofpriceofauctionroominASpaceCondominium.Moreover,thecompanylunch
advertisingwhichhelpalertfeelingoftheaudientNationalDiaster.

4. Shareholders’ Meeting 
 Ashareholder’smeetingisaveryimportantprocessfortheBoard.Thedirectorsshallattendineverymeetingasthenames
mentionedinthemeetingreport.Duringthemeeting,thechairpersonproposestheopportunitytotheshareholderstoreviewthe
company’soperation.Question,andgivenopinionsarerecordedinthemeetingreportalready.

5. Leadership and Vision 
 TheBoardparticipatesinapprovingthecompanypolices,managingdirectionandsupervisingthemanagementtofollowthe
company’spolicieseffectivelyinordertogetthehighestwealthtotheshareholdersaswell.Furthermore,thecompanyhasdefinedscope
ofdutyandauthorityoftheBoard,theExecutiveCommitteeandtheAuditCommitteeclearly.

6. Conflict of Interest 
 The company set up the Audit Committee in order to consider about revelation of company information which some
transactionsmayimpactorcauseaconflictofinterest.Thedisclosedinformationmustbeaccuracyandadequacytopreventthoseconflicts
amongallstakeholders.
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7.	จริยธรรมธุรกิจ	
	 บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม	 (Code	 of	 Conduct)	 และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน	 ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจ	 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริหาร	 พนักงาน	
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	เที่ยงธรรม	ทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

8.	การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

	 ß	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1	ท่าน	
	 ß	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3	ท่าน	
	 ß	กรรมการอิสระ	จำนวน	3	ท่าน	ซึ่งคิดเป็น	3	ใน	7	ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ		

9.	การรวมหรือการแยกตำแหน่ง	
	 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลเดียวกัน	 อย่างไรก็ตามการทำรายการต่างๆ	 ที่ไม่ใช่การ
ดำเนินงานตามปรกติของบริษัท	 จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย	 3	 ใน	 7	 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด	ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ	จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้งสิ้นรวมถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ		

10.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
	 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในรูปของบำเหน็จกรรมการ	 สำหรับค่าตอบแทน		
ผู้บริหารจะจ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	 โดยอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส	 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	

11.	การประชุมคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ	 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น	 โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน	 และ		
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ	 บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้า	 7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยในปี	 2549	 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น		
7	ครั้ง	และได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการ	ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง	เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้		

12.	คณะอนุกรรมการ
	 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท	 เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง	 โปร่งใส			
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 และได้กำหนด	 ขอบเขต	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน	3	ท่าน	โดยอย่างน้อย	1	ท่าน	เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน		

	 ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ	 และคณะกรรมการกำหนดผลตอบแทนกรรมการ	 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้ง	 เนื่องจากเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่มากนัก	และสามารถเรียกประชุมเพื่อดำเนินงานในส่วนของงานทั้งสองที่ว่าได้ในการประชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว	

13.	ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	
	 บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน	 โดยจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ	 ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ผล	มีการจัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit	Manual)	เพื่อการตรวจสอบทางการเงิน	การปฏิบัติการ	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	การ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด	 (Compliance	 Auditing)	 การตรวจสอบพิเศษ	 และรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อ
แนะนำและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	

14.	รายงานของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจำปี	 งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	

15.	ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	 และทันเวลา	 มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อนักวิเคราะห์	 นักลงทุน
สถาบัน	 ผู้ถือหุ้น	 และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน	 ตรงต่อความเป็นจริง	 เชื่อถือได้	 ทันเวลา	 และในขณะ
เดียวกันนักลงทุนสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทได้ทาง	www.areeya.co.th	
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7. Code of Conduct 
 The company has the code of conduct to regulate the Board of Directors and employees to act in the way that prevent
causeof the conflictof interest. The companyaddsmoreethical notices about the codeof conductof theBoardofmanagement
andemployeestoworkhonestyandjustice.

8. Balance of Power of the Committee (Non-Executive Directors) 
 TheBoard’smembersconsistof7personswhoare:

 ß	1membersofExecutiveDirectors(withpositionsinthemanagementteam)

 ß	3membersofExecutiveDirectors(withoutpositionsinthemanagementteam)

 ß	3membersofIndependentDirectors(3/7oftheBoard’smembers)

9. Combination and Separation of Authority
 TheChairmanandtheCEOofthecompanyisthesameperson,howevertheBoardconsistsof3IndependentDirectorhasto
approveofaspecialbusinessactivitiesaswell.Anydecisiontoinvertineachproject,includinganapprovaltoacquiresomelandsfor
developingtheproject.

10. Directors and management Remuneration 
 Thecompany’spolicyofremunerationforthecommitteeisratherthesameasinindustrialbusinessthatisbeingpaidinterms
ofapremiumandmeetings’allowanceonlytononeExecutiveDirectorsandshallbeapprovedbytheresolutionoftheshareholders’
meeting.TheExecutiveCommitteeandmanagementremunerationshallbepaidintermofsalary,bonusandprovidentfund,butdepend
onthecompany’sprofitsandanachievementofeachperson.

11. The Board Meeting 
 TheBoardregularlywillhavemeetingandspecialmeetingsasneededbyfixinganagendaandbusinessmonitoringagenda.
Thecompanywillsendoutan invitation,meetingagendatogetherwithall relatedinformationdocument7daysbeforemeetingso
thatthecommittee’smemberswillhaveenoughtimetoprepareforthemeeting.Inyear2006,theBoardhadhold7meetingsandall
meetingdetailswererecordedinthereport.

12. The Sub-Committee
 TheAuditCommitteeisappointedtocooperateinhandlecompany’sbusinesstodiscloseanaccuratefinancialstatement.The
scopeofdutyandresponsibilityisdeterminedbyTheStocksExchangeofThailand.Thecommitteeconsistsof3IndependentDirectors.
Atleastonememberwillbespecialistinfinancialoraccounting.

 ThecompanydoesnotestablishtheNominatingCommitteeandremunerationDeterminationCommitteebecausetheCompany
canhavethemeetingofmentionedCommitteeatthesametimeofBoardofDirectors’meeting.

13. Internal Control and Internal Audit
 The company pays attention on internal Control system by setting an Internal Audit Officer as an independent unit.
Thecommitteehasanauthority toaudit andevaluateotherdepartments.Therewasan internal auditmanual for auditingfinance,
operation,administration,informationtechnology,executecompany’sregulation,complianceauditingandreportdirectlytotheCEO
and Audit Committee. There duties are for advising and marking other people can work effectively and it is also one of the risk
managementmethods.

14. The Board of Directors’ report 
 Board takesa responsibility to theconsolidatedfinancial statementof thecompanyand its subsidiarydisclosing together
with the report of certified public accountant, which is provided in an annual report. The financial report is made conformity with
theGenerallyAcceptedAccountingStandardinThailand.Theproperaccountingpolicesarecarefullyjudgedandthebestbudgetingare
consistentlyfollowedanditisalsoappropriatedisclosedinformationinthenotestofinancialstatements.

15. Investor Relationship
 Thecompanyhasapolicytodiscloseanaccurate,transparencyandtimely information.TheInvestorRelationsDepartment
wassettotakearesponsibilitytogivecompany’sinformation.Thestrategyshallbearepresentativetogivethecomplete,reliableand
timely information to analysts, investors, shareholders and government officers. At the same time, all investors can access to the
company’sbasicinformationviawww.areeya.co.th.
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รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ความสัมพันธ์	

มูลค่าที่ดิน	 มูลค่าบ้าน	

มูลค่า
สัญญา	

รับรู้รายได้	 มูลค่า
สัญญา	

รับรู้รายได้	

ปี	2549	 ปี	2548	 ปี	2549	 ปี	2548	

นางนิภาพัฒน์	โรมรัตนพันธ์	 -	กรรมการบริหาร	
-	 พี่สาวของนายวิศิษฎ์	เลาหพูนรังษี	
	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	
-	กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	

8.921 8.92 - - - -

นายวิวัฒน์	เลาหพูนรังษี	 -	 พี่ชายของนายวิศิษฎ์	เลาหพูนรังษี		
	 และน้องชายของนางนิภาพัฒน์		
	 โรมรัตนพันธ์	กรรมการบริหาร	
-	 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	

15.501 15.50 - - - -

นางพัชรี	พรเจริญชัยศิลป์	 -	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 9.50 - 9.50 5.14	 0.7 1 3.34

นายวิบูลย์	เลาหพูนรังษี	 -	 พี่ชายของนายวิศิษฎ์	เลาหพูนรังษี		
	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
	 และน้องชายของนางนิภาพัฒน์	โรมรัตนพันธ์		
	 กรรมการบริหาร	
-	 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	

9. 1 6 - 9. 1 6 4.99 0.69 3.24 

นางวรญา	ภิญโญ	 -	 พี่สาวของนายวิศิษฎ์	เลาหพูนรังษี		
	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
	 และน้องสาวของนางนิภาพัฒน์	โรมรัตนพันธ์		
	 กรรมการบริหาร	

6.602 0.67 3.27	

 
หมายเหตุ			 1		 เป็นมูลค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	
	 	 2	 เป็นรายการซื้อที่ดินและจ้างปลูกสร้างบ้านตั้งแต่ปี	2547	

	

	 รายการระหว่างกันในปี	2549	แบ่งตามประเภทได้ดังนี้	
	
1. รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท 
	 รายการขายสินค้าและบริการที่เป็นธุรกิจปกติ	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปบริษัทมีการขายที่ดินและรับจ้างสร้างบ้านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้	

หน่วย	:	ล้านบาท	

	

	 	 รายการซื้อขายดังกล่าวทั้งหมดเป็นรายการค้าปกติของบริษัท	
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 Relatedtransactionsintheyear2006classifiedbycategoriesasfollow:

1. An ordinary and usual course of business transaction

 Anordinaryandusualcourseofbusinesstransactionwithnormalcommercialterms.Thecompanymadetherelatedtransactions
asthefollowings:

(InMillionBaht)

List of related persons Relation

Value of Land Value of Construction

Total 
Contact

Recognition 
income in year

Total 
Contact 

Recognition 
income in year 

2006 2005 2006 2005

Mrs.NiphapatRomerattanaphun - theExecutiveDirector
- theeldersisterof
 Mr.WisitLaohapoonrungsee,
 themajorshareholder,
 ChairmanandCEO.
-groupofthemajorshareholder

8.921 8.92 - - - -

Mr.ViwatLauhapoonrungsi -theelderbrotherofMr.Wisit
 Laohapoonrungsee,themajor
 shareholder,ChairmanandCEO
 andtheyoungerbrotherofMrs.Niphapat
 Romerattanaphun,theExecutiveDirector.
- groupofthemajorshareholder

15.501 15.50 - - - -

Mrs.PatchareePorncharoenchaisilp  themajorshareholder 9.50 - 9.50 5.14 0.71 3.34

Mr.ViboonLauhapoonrungsri -theelderbrotherof
 Mr.WisitLaohapoonrungsee,themajor
 shareholder,ChairmanandCEO,and
 theyoungerbrotherofMrs.Niphapat
 Romerattanaphun,the
 ExecutiveDirector.
- groupofthemajorshareholder

9.16 - 9.16 4.99 0.69 3.24

Mrs.WorayaPinyo - theeldersisterofMr.WisitLaohapoonrungsee,
themajorshareholder,ChairmanandCEOand
theyoungersisterofMrs.NiphapatRomerat-
tanaphun,theExecutiveDirector

6.602 0.67 3.27

Remark1. Includingvalueoflandandconstruction
 2. Thistransactionwasoccursince2004

 Alltransactionswereunderthenormaltermofbusiness.
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2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

	 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการและบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	
	
3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 

		 ดังรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 4	 และ	 ข้อ	 12	 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็น		
รายการค้าปกติ	และเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า	
 
ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
	 รายการระหว่างกันในปีนี้โดยส่วนใหญ่เป็นรายการที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทย่อยและกรรมการ		
 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน 
	 สำหรับบริษัทย่อยและกรรมการ	 เป็นรายการที่กระทำเพื่อประโยชน์	 และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมาย		
ของบริษัท	

	 สำหรับรายการค้าปกติกับกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด	
	
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

	 สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่	 99.99%	 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต	 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	คำสั่ง	หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนถึง
มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ	

	 ทั้งนี้	หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดในอนาคต	บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น	ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น	 เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้	 หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ	บริษัทจะ
จัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ	 หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ		
คณะกรรมการ	 หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท	
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2.   An assets or service transaction
 Thecompanyhasrelatedtransactionwiththedirectorandsubsidiaryasdisclosedinthenoteno.4financialstatements.

3. A financial support transaction
 Asdisclosedinthenote4,and12tothefinancialstatements.Commentsofindependentdirectorsonthisrelatedtransactionis
theordinaryandusualcourseofbusinesstransactionwithnormalcommercialterms.Therelatedtransactionscreatedthebenefitofthe
Company.

Characteristic and relation of the related transaction
 Mostoftherelatedtransactionsinthisyeararethefinancialsupportsfromthesubsidiaryandadirector.

The reason for making the related transaction
 Thetransactionswiththesubsidiaryandadirectorarecreatedforcompany’sbenefitsothatthecompanycanfollowbusiness
strategiesandobjective.

 Theordinaryandusualcourseofbusinesstransactionswithadirectorandtherelatingpersonsaretheordinaryandusualcourse
ofbusinesstransactionswithnormalcommercialterms.

Policy and Trends of Related Transaction
 The related transactions with a subsidiary, wholly own 99.99% by the company, are made as part of normal business
operations.Therefore,itislikelythatsuchtransactionswilloccurinthefutureonthecontinualbasis.However,theBoardwillobeythe
securitizationlaw,theStockExchangeofThailandregulations,andtheGeneralAccountingStandardinThailand.Moreover,thecompanywill
considerthereasonablereasonofthetransactions.

 If the related transactionhas the conflictof interest, theAudit committee is responsibility for the reviewing the significant
relatedtransactions.IncasethattheAuditCommitteedonothaveanyexpertiseinthatarea,thecompanywillmanageanyexpertise
or auditor togetmore information so that theBoard canuse theexpertise report tomakeadecision. TheCompanywill disclose
therelatedtransactioninthenotetofinancialstatement.
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1) ข้อมูลทั่วไป 
	 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว
ทั้งหมด	 ต่อมาในปี	 2548	 บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขาย	 ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์	 และในปี	 2549	 บริษัทได้เพิ่มสินค้า	 อีก	 1	 ประเภท		
คือ	คอนโดมิเนียม	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด	

	 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2543	ต่อมาในปี	2546	บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในปี	 2547	 นอกจากนี้ในปีเดียวกันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย	 (บริษัท	 อารียา	 เซอร์วิส	 จำกัด)	 โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ	 99.99	 เพื่อ		
ดำเนินธุรกิจบริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์		
		
2) สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
	 ในวันที่	 19	กรกฎาคม	2548	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ	2	บาท	 เป็นหุ้นละ	 1	บาท	
ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มจากเดิมจำนวน	379,000,000	หุ้น	เป็น	758,000,000	หุ้น		

	 ในปี	2549	บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการจำนวน	10	โครงการได้แก่	สวนา	(เกษตร-นวมินทร์),	บุษบา	(ลาดพร้าว	130),	คาซา	(รัชดา),	
ชบา	 Exclusive	 (เกษตร-นวมินทร์),	 สวนา	 3	 (เกษตร-นวมินทร์),	 เมทโทร	 (เกษตร),	 โมวา	 (เกษตร),	 แมนดารีนา	 (รัชดา),	 เอ	 สเปซ	 (เกษตร)	 และ			
เอ	สเปซ	(อโศก-รัชดา)	
	
3) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

	 ß	รายได้และต้นทุน	
	 รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินและบ้าน	 ซึ่งรับรู้เมื่อได้รับชำระครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้โอน
กรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว	 และรายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน	 ซึ่งรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ	 โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจาก		
การขายที่ดินและบ้าน	ทั้งนี้	ตั้งแต่ปี	2548	ที่บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขายและทาวน์เฮาส์	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	ทำให้สัดส่วน
รายได้จากการขายที่ดินและบ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	57.68	ในปี	2547	เป็นร้อยละ	65.34	ในปี	2548	และเป็นร้อยละ	89.08	ในปี	
2549	ซึ่งมีสาเหตุจากในระหว่างปี	2548-2549	บริษัทเปิดขายโครงการใหม่	คือ	ทาวน์เฮาส์	2	โครงการและคอนโดมิเนียม	2	โครงการ	โดยยังไม่มี
โครงการใหม่ที่เป็นการรับจ้างสร้างบ้าน	

	 ในปี	2549	บริษัทมีรายได้รวม	885.77	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2548	จำนวน	91.14	ล้านบาท	ลดลงในอัตราร้อยละ	9.33	เนื่องจากภาวะ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงความไม่สงบของบ้านเมือง	ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค	โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าของบ้านราคา	5	ล้านบาทขึ้นไป	และบริษัทก็มีการชะลอการเปิดโครงการใหม่	คือ	 โครงการสวนา	4	และริมแม่น้ำเจ้าพระยา	ประกอบกับ
โครงการเดิมที่สร้างยอดขายในปี	 2547	 และ	 2548	 นั้นบริษัทได้สร้างบ้านแล้วเสร็จและใกล้ที่จะปิดโครงการแล้วเป็นส่วนใหญ่	 ทำให้รายได้จาก		
การรับจ้างสร้างบ้านลดลงจากปี	 2548	 จำนวน	 248.51	 ล้านบาท	 (ลดลงในอัตราร้อยละ	 76.20)	 อย่างไรก็ตาม	 รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน		
ในปี	2549	เพิ่มขึ้นจากปี	2548	จำนวน	150.73	ล้านบาท	(เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	23.61)	และมีสัดส่วนเป็นร้อยละ	89.08	ของรายได้รวม	เนื่องจาก
ปริมาณการโอนของบ้านสร้างก่อนขายและทาวน์เฮาส์มากกว่าปี	 2548	 โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี	 2548	 บริษัทมีการขายบ้านสร้างก่อน		
ขายในโครงการเดิมและเปิดทาวน์เฮาส์	 2	 โครงการใหม่	 คือ	 โมวา	 (เกษตร)	 และแมนดารีนา	 (รัชดา)	 ในส่วนของต้นทุนขายที่ดินและบ้านและต้นทุน
รับจ้างสร้างบ้านนั้น	เปลี่ยนแปลงจากปี	2548	ในทิศทางเดียวกับรายได้	
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1) General Information 
 Thecompanyhasstartedtooperaterealestatedevelopmentbusiness;landforsaleandhouseconstruction,whichallaresingle
houseprojects.Since2005,thecompanyhasstartedtosellthepre-builthousesandtownhousesandadditionallyin2006thecompany
hasdevelopedonenewtype,whichiscondominiumtofulfillthecustomerdemandinthemarket.

 Thecompanyhasbeenfoundedin2000.Laterin2003,thecompanyhastransformedintoapubliclimitedcompanyandreg-
istereditsstocksinthestockmarketin2004.Inaddition,thesubsidiary(AreeyaServiceCo.,Ltd.)hasbeenformedtoprovideafter-sale
servicesforpropertywith99.99%ownershipinterest.

2) Overview Summary and Significant Change 

 AttheExtraordinaryShareholders’MeetingheldonJuly19,2005,theshareholdersapprovedtheresolutiontochangethe
Company’sparvaluefromBaht2persharetoBaht1pershare,resultingintheincreaseinnumberofsharefrom379,000,000sharesto
758,000,000shares.

 In 2006, the company has 10 current projects: Sawana (Kaset-nawamintr), Bussaba (Ladprao 130), Casa (Ratchada), Chaba
Exclusive (Kaset-nawamintr), Sawana 3 (Kaset-nawamintr), Metro (Kaset), Mova (Kaset), Mandarina (Ratchada),a space (Kaset) and
aspace(Asoke-Ratchada).

3)  Previous Performance Results

 Revenue and Cost

 ß	TheCompany’srevenuesconsistofrevenuefromSalesoflandandhouseswhicharerecognizeduponfullpaymentandthe
landtitledeedsandconstructionshadbeentransferredtothebuyers.AndServiceincomeonhouseconstructionswhicharerecognized
inproportiontothestageofcompletionofthecontract.Sincethecompanyhassoldthepre-builthousesandtownhousesin2005to
maximizethecustomersatisfaction,theportionofRevenuefromSalesoflandandhouseshaveincreasedcontinuouslyfrom57.68%
ofTotalRevenue in2004 to65.34% in2005and89.08% in2006. Itmainlyaffected from thenewlyopenof2 townhouseprojects
and2condominiumprojectsduring2005-2006withoutanynewprojectforthehouseconstruction.

 ß	In2006,thecompanyhadTotalRevenueofBaht885.77million,decreasedfrom2005forBaht91.14million,by9.33%,dueto
thedeclineinrealestateindustryandthepoliticalunrestalsoaffectedtothedecisionmakingofconsumerespeciallyforthecustomers
ofhigh-pricedhouses,overBaht5million,andthepostponementofopeningSawana4ProjectandChaoPhrayaProject.Inaddition,
mostprojectsthatthecompanyrecognizedrevenuein2004and2005hadcompletedconstructionandnearlysold-out,resultedtothe
ServiceIncomeonHouseConstructiondecreasedfrom2005forBaht248.51million(76.20%).However,RevenuefromSalesofLand
andHousesin2006increasedfrom2005forBaht150.73million(23.61%)anditwas89.08%ofTotalRevenue.Thisresultedfromthe
transferredunitsofpre-builthousesandtownhousesof2006increasedfrom2005.Sincethelate2005,thecompanysoldthepre-built
housesoftheexistingprojectsandtownhousesof2newprojects,Mova(Kaset)andMandarina(Ratchada).FortheCostofSalesofLand
andHousesandCostofHouseConstruction,theychangedfrom2005inthesamedirectionaseachtypeofincome.
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	 ß	อัตรากำไรขั้นต้น
	 	 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี	2549	 เท่ากับร้อยละ	28.56	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ	28.03	ในปี	2548	 เนื่องจากอัตรา
กำไรขั้นต้นจากการขายทาวน์เฮาส์และบ้านสร้างก่อนขายในปี	2549	เท่ากับร้อยละ	29.59	สูงกว่าร้อยละ	27.58	ในปี	2548	ประมาณร้อยละ	2.01	
ซึ่งเป็นผลจากการปรับเพิ่มราคาขายในปี	 2549	 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของการรับจ้างสร้างบ้านลดลง	 จากร้อยละ	 21.98	 ในปี	 2548			
เป็นร้อยละ	 17.96	จากการปรับปรุงต้นทุนทางบัญชีของโครงการเก่า	 ได้แก่	ชบา,	คาซา	 (สุขุมวิท),	คาซา	 (รัชดา)	และสวนา	 (บางส่วน)	ประกอบกับ
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านมีการปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้างโดยรวม	 อย่างไรก็ตาม	 รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านมีสัดส่วนน้อย
กว่ารายได้จากการขายที่ดินและบ้าน	 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการรับจ้างสร้างบ้านส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมน้อยกว่าอัตรา		
กำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากการขายทาวน์เฮาส์และบ้านสร้างก่อนขาย	

	 ß	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	 2549	 มีจำนวน	 242.02	 ล้านบาท	 ลดลง	 16.30	 ล้านบาทจากปี	 2548	 (คิดเป็นร้อยละ	 6.32)			
โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายบริหารลดลง	 20.33	 ล้านบาท	 เนื่องจากการลดค่าที่ปรึกษางานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ตามการลดลงของ		
การรับจ้างสร้างบ้าน	 การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในบริษัท	 และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในปี	 2549	 ลดลง	 9.13			
ล้านบาท	 เนื่องจากในปี	 2549	บริษัทมีการควบคุมและลดการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และป้าย	 เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้	 ส่งผลให้สัดส่วนของค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่อรายได้รวมนั้นเป็นร้อยละ	7.89	ต่ำกว่าร้อยละ	8.09	ในปี	2548	อย่างไรก็ตาม	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		
ในปี	 2549	มากกว่าปี	 2548	จำนวน	7.40	ล้านบาท	 เนื่องจากการรับพนักงานใหม่เข้ามารองรับการขยายเข้าสู่ตลาดคอนโดมีเนียม	ส่วนภาษีธุรกิจ
เฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนในปี	2549	มีจำนวน	29.45	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.32	ของรายได้รวม	เมื่อเทียบกับร้อยละ	2.42	ในปี	2548	
เพิ่มขึ้นจากการที่ในปี	 2549	 บริษัทมีการขายบ้านสร้างก่อนขายในโครงการเดิมและทาวน์เฮาส์ในโครงการใหม่มากกว่าปี	 2548	 ทำให้ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนที่คิดจากราคาสินทรัพย์ที่โอนสูงขึ้น	5.76	ล้านบาท		

 ß	อัตรากำไรสุทธิ	
	 	 แม้ว่ารายได้รวมของปี	 2549	 จะน้อยกว่าปี	 2548	 ทำให้กำไรสุทธิลดลง	 0.53	 ล้านบาทจากปี	 2548	 (คิดเป็นร้อยละ	 6.07)	 และ		
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ	 0.59	 ในปี	 2548	 เป็นร้อยละ	 0.56	 ในปี	 2549	 แต่อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.53	
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงร้อยละ	6.33	จากปี	2548	ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปี	2549	 เป็นร้อยละ	0.93	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.89			
ในปี	2548		

ตารางแสดงยอดขายและรับรู้รายได้สะสมในแต่ละปีของบริษัท 
หน่วย	(ล้านบาท)	

ปี	2549 ขายที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 รับจ้างสร้างบ้าน	 รวมทั้งสิ้น	

มูลค่าโครงการ	ณ	31	ธันวาคม	2549	 6,417	 2,074	 8,491	

ยอดขายสะสม	 3,905	 1,761	 5,666	

ยอดขายที่รับรู้รายได้สะสม	 3,005	 1,721	 4,726	
ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้	 900	 40	 940	

หน่วย	(ล้านบาท)	

ปี	2548	 ขายที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 รับจ้างสร้างบ้าน	 รวมทั้งสิ้น	

มูลค่าโครงการ	ณ	31	ธันวาคม	2548	 4,870	 2,067	 6,937	

ยอดขายสะสม	 2,627	 1,691	 4,318	

ยอดขายที่รับรู้รายได้สะสม	 2,256	 1,606	 3,862	
ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้	 371	 85	 456	
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Table : Accumulates Sales and Recognized Revenue of Company by Year

(InMillionBaht)

Year 2006 Land and House Sales House Construction Total

ProjectValueonDecember31,2006 6,417 2,074 8,491

AccumulatedSales 3,905 1,761 5,666

SalesRecognizedtodate 3,005 1,721 4,726

UnrecognizedSales 900 40 940

(InMillionBaht)

Year 2005 Land and House Sales House Construction Total

ProjectValueonDecember31,2005 4,870 2,067 6,937

AccumulatedSales  2,627 1,691 4,318

SalesRecognizedtodate 2,256 1,606 3,862

UnrecognizedSales  371 85 456

	 ß	Gross Profit Margin 
  TheCompanyhad2006GrossProfitMarginat28.56%,slightly increasedfrom28.03%of2005becausethe2006gross
profitmarginoftownhousesandpre-builthouseswas29.59%,whichwas2.01%increasedfrom27.58%of2005.Ithappenedbecause
thecompanyincreasedthesellingpricein2006.Conversely,theGrossprofitmarginofthehouseconstructiondecreasedfrom21.98%
in2005tobe17.96%in2006duetothecompanyadjustedtheaccountingcostofoldprojectssuchasChaba,Casa(Sukhumvit)and
someof Sawana.Moreover, the companyexperienced thehigher construction costduring the year 2006as a result of thehigher
constructionmaterialcost.

  ThelessproportionofRevenuefromHouseConstructionhadthelesseffectoflowergrossprofitmargin.Consequently,
theGrossProfitMarginincreasedfromthehighergrossprofitmarginoftownhousesandpre-builthouses.

	 ß	Selling and Administrative Expenses 

	 	 The 2006 Selling and Administrative Expenses of Baht 242.02 million decreased for Baht 16.30 million from 2005
(as6.32%).Themain reasonswere theAdministrativeexpensesdecreased inBaht20.33million from the reductionofconstruction
consultingexpensesandotherexpensesfollowingthedeclineofhouseconstruction,thecontrolandreductionofutilityexpensesin
the company. In addition, the Advertisement and Promotion expenses of 2006 decreased in Baht 9.13 million resulted from the
company controlled and reduced the advertisement via billboard and printing media in order to maintain the portion to Total
Revenue.Then, theproportionof2006AdvertisementandPromotionexpenses toTotalRevenueat7.89%was less than8.09%of
2005.However,PersonnelExpensesof2006washigherthan2005forBaht7.40millionfromthehighernumberofnewemployeesto
workfortheexpansionincondominiummarket.ThespecificbusinesstaxandtransferfeeofBaht29.45millionin2006,3.32%ofTotal
Revenue, increased from2.42%of2005since thehighersalesunitsofpre-builthouses inexistingprojectsandtownhouses innew
projectsthan2005causedthehigherspecificbusinesstaxandtransferfeeincreasedinBaht5.76million.

 ß	Net Profit Margin 
  AlthoughTotal Revenue of 2006 was lower than 2005, Net Income slightlydecreased Baht 0.53 million from 2005 (by
6.07%),andReturnonEquitydecreased from0.59% in2005 to0.56% in2006.But the increaseofGrossProfitMargin0.53%and
decrease in Selling and Administrative Expenses of 6.33% influenced the Net Profit Margin to increase from 0.89% in 2005 to be
0.93%in2006.
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	 ß	ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต
	 	 ภายหลังจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ	 และผลกระทบจากภาวะความไม่สงบต่างๆ	 ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง	 และ
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อาจชะลอตัวลง	 โดยเฉพาะบ้านที่มีระดับราคาค่อนข้างสูง	 ซึ่งบ้านของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบ้านในระดับราคานี้	 ในขณะที่
ความต้องการของผู้บริโภคจะยังคงมีอยู่	 แต่สัดส่วนในปี	 2550	 จะเป็นสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองมากขึ้นกว่าในปีก่อน	 ดังนั้นในปี	 2549	
บริษัทจึงมีการเพิ่มสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ	โดยการขยายสินค้าเพิ่มคือ	คอนโดมิเนียมทำเลในเมือง	โดยได้ทยอยเปิดขายโครงการในไตรมาส	
4	ในปี	2549	ไปแล้ว	ซึ่งโครงการทั้งสองจะเริ่มทยอยแล้วเสร็จและเริ่มการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้ประมาณ	ปี	2551	
	
4) ฐานะการเงิน 

	 4.1)	 สินทรัพย์	
	 สินทรัพย์รวมของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	มีจำนวนทั้งสิ้น	4,294.78	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2548	จำนวน	 17.03	ล้านบาท	
(คิดเป็นร้อยละ	 0.40)	 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าพัฒนาที่ดิน	 เพื่อการขยายโครงการของบริษัท	 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง		
ของสินทรัพย์หลัก	ดังนี้	

	 ß	ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ		
	 	 ณ	 สิ้นปี	 2549	 ลดลงจากสิ้นปี	 2548	 จำนวน	 17.09	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 67.74	 (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อ	 6)			
ยอดลูกหนี้ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ	8.18	ล้านบาทและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ	7.65	ล้านบาท	ทำให้อัตราส่วนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปี	 2548	 ถึง	 28.01	 เท่า	 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เร็วขึ้นกว่าปี	 2548	 ประมาณ	 8	 วัน	 จากการที่บริษัทขายบ้านสร้าง		
ก่อนขายในสัดส่วนสูงขึ้น	 ทำให้ลูกค้าจ่ายชำระค่างวดตามที่กำหนดในสัญญา	 โดยไม่ต้องรอการตรวจรับงวดงานตามสัญญารับจ้างสร้างบ้าน			
ซึ่งลูกหนี้ที่ค้างชำระนานส่วนใหญ่เป็นค่างวดงวดสุดท้าย	 ซึ่งเป็นงานตกแต่งที่ลูกค้ามักจะดำเนินการต่อเติมเอง	 ธนาคารก็จะไม่จ่ายเงินกู้งวดสุดท้าย
ให้ลูกค้าเพราะต้องการให้บ้านซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้แล้วเสร็จจริงๆ	 เสียก่อน	 ลูกค้าจะรองานที่ทำเพิ่มเติมเองเสร็จแล้วจึงจะทำเรื่องเบิกเงินกู้จาก
ธนาคารเพื่อจ่ายค่างวดที่ค้างอยู่	 (ทำให้ระยะเวลาที่สามารถเก็บหนี้ยาวขึ้น)	 ลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทค้างชำระประมาณ	 1-3	 เดือน	 ซึ่งเป็นปกติ		
ของบริษัท	 ณ	 สิ้นปี	 2549	 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งหมด	 เป็นจำนวนเงิน	 1.64	 ล้านบาท			
(เพิ่มขึ้น	1.17	ล้านบาทจากสิ้นปี	2548	คิดเป็นร้อยละ	247.77)	

	 ß	ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
	 	 ณ	 สิ้นปี	 2549	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2548	 จำนวน	 0.94	 ล้านบาท	 และ	 44.1	 ล้านบาท	 ตามลำดับ	 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของ		
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาจากค่าพัฒนาสาธารณูปโภคและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับโครงการต่างๆ	 เป็นจำนวนเงินรวม	 223.76			
ล้านบาท	 และค่าก่อสร้างบ้านและทาวน์เฮาส์จำนวน	 394.55	 ล้านบาท	 ซึ่งเกิดจากโครงการแมนดารีนา,โมวาและเมทโทร	 อันเป็นโครงการล่าสุด		
ของบริษัท	 ในขณะที่มียอดลดลงในปี	 2549	 จากส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขายสุทธิจำนวน	 617.37	 ล้านบาท	 ส่วนสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของที่ดินรอการ
พัฒนามาจากค่าพัฒนาสาธารณูปโภคและดอกเบี้ยจ่าย	เช่นเดียวกัน	

	 ß	เงินมัดจำค่าที่ดิน	
	 	 ณ	สิ้นปี	2549	จำนวน	10.00	ล้านบาท	เป็นเงินมัดจำจากการที่บริษัทจะซื้อที่ดินของโครงการแห่งหนึ่ง	โดยมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
แล้ว	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	21	 (ง)	ทั้งนี้	บริษัทจะซื้อที่ดินเปล่า	 โดยการประเมินภาวะตลาดด้วยความระมัดระวัง	 เพื่อปรับตัวให้ทันกับ
สภาพตลาดและสร้างความเติบโตให้บริษัทต่อไป	ในขณะที่เงินมัดจำ	ณ	สิ้นปี	2548	จำนวน	50.00	ล้านบาท	เป็นเงินมัดจำสำหรับที่ดินบริเวณถนน
เกษตร-นวมินทร์	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	21	(ค)	ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปี	2549	

	 ß	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	สิ้นปี	2549	จำนวน	92.95	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2548	จำนวน	8.16	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	9.62)	
สาเหตุหลักมาจากการโอนที่ดินสโมสรและอาคารสโมสรของโครงการบุษบาและคาซา	 (รัชดา)	 จากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์		
มาเป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		

	 ß	อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สำคัญ	
	 	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 ลดลงจากร้อยละ	 0.21	 ในปี	 2548	 เป็นร้อยละ	 0.19	 ในปี	 2549และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรลดลงจากร้อยละ	25.74	ในปี	2548	เป็น	25.66	ในปี	2549	ตามกำไรสุทธิที่ลดลง	เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้เปิด
ขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ในปลายปี	 2549	 จำนวน	 2	 โครงการคือ	 โครงการ	 เอ	 สเปซ	 -	 เกษตร	 และโครงการ	 เอ	 สเปซ	 -	 อโศก	 รัชดา			
ซึ่งทั้ง	2	โครงการมีลูกค้าให้ความสนใจจำนวนมากและมียอดจองซื้อและทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง	
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 ß	Factor and Influences affecting future operating performance  
  Aftereconomicaldeclineandexacerbatingsituationsaffectingreducedconsumerindexanddeclinedrealestatetrading
especiallythehigh-pricehouseswhicharethemainproductoftheCompany.Whilethecustomerdemandstillexists;nevertheless,the
2007demandtendstocondominiummorethan2006.Consequently,in2007,theCompanyhasmoreproductstoservethedemand
as condominiums in suitable locations that were gradually opened in the 4th quarter of 2006. These 2 projects have continuously
completedconstructionworksandwouldtransferrightstocustomersin2008.

4) Financial Status

 4.1) Assets
 TotalassetsasatDecember31,2006,accountsforsumofBaht4,294.78million,increasedfrom2005byBaht17.03million(by
0.40%)mainlybasedonlanddevelopmentcostsforaccommodatingprojectexpansion.Majorcompanyassetsareasfollows:

	 ß	Trade accounts receivable and unbilled completed work 
  Thebalanceat theendof2006was lower than2005 forBaht17.09millionby67.74% (pleaseseeNotes6 to financial
statements). The main decreases were Baht 8.18 million of Receivables on installments due and Baht 7.65 million of Unbilled
Completed Work, which made the Accounts receivable turnover increased from 2005 for 28.01 times and the average
collectionperiodwasfasterthan2005for8days.Thathappenedfromthecompanysoldthepre-builthouses inhigherproportion,
then, customers paid the installments as indicated in the contracts without the construction approval as the house construction
contracts.Almostlongoutstandingreceivableswerethelast installmentsofhouseconstructionwhichmainlyweretheinteriorworks
operatedbycustomers.Thatresultedcreditbanksnotprovidecustomersthelastloaninstallmentsuntilthehouse,collateralforloan,
were completed. When customers completed the added works, they withdrew the bank loan to pay the last installments.
(Thattooklongcollectionperiod.)Almostreceivablesagedapproximately1-3monthsinnormal.Attheendof2006,thecompanyhad
doubtfulaccountsandentirelysetuptheallowancefordoubtfulaccountsamountingtoBaht1.64million(increasedBaht1.17million
from2005by247.77%)

 	ß	Real estate projects development costs and Land held for development 
   Thebalanceattheendof2006washigherthan2005forBaht0.94millionandBaht44.1million,respectively.Themajor
reason of higher Real estate projects development costs were from Baht 223.76 million increase in land development cost and
capitalized interest,Baht 394.55 million increase in constructionof houses and townhouses of Metro, Mandarina and Mova, latest
projects,whileBaht617.37milliondecreasein2006fromthetransferredcostofsales.FortheLandheldfordevelopment,itincreased
mainlyfromlanddevelopmentcostandcapitalizedinterestalso.

	 	ß	Deposit for land 
   The balance at the end of 2006 of Baht 10.00 million was the deposit for the agreement to buy and sell land of
one project as described in Notes 21 (d) to the financial statements. The company will acquire land by analyzing the market
on conservative basis to manage on market change and create the company growth in the future. The deposits at the end of
2005ofBaht50.00millionwasthedeposit for landacquisitionatKaset-nawamintrroadasdescribedinNotes21(c) tothefinancial
statementswhichthecompanyrecordedthisamountasRealestateprojectsdevelopmentcostsin2006.

	 	ß	Property and equipment 

	 	 	 Propertyandequipmentat theendof2006ofBaht92.95million increasedfrom2005forBaht8.16million (by9.62%).
It resulted from the transfer of land and building of clubhouse at Bussaba and Casa (Ratchada) Projects from Real estate projects
developmentcoststobePropertyandequipment.

 	ß	Efficiency Ratios 
   ReturnonAssetsdecreasedfrom0.21%in2005to0.19%in2006andReturnonFixedAssetsdecreasedfrom25.74%in
2005to25.66%in2006,followingthedecreaseofNetIncomeresultedfromtheeconomicaldecline.Nevertheless,thecompanyhas
opened2condominiumprojectsinthelateof2006,whichareaspace–Kasetandaspace–Asoke-Ratchada.These2projectshave
interestednumbersofcustomers.ThecompanyhasbeensatisfiedinreservationandBuyandSellcontractsigningoftheseprojects
enormously.
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	 4.2)	 สภาพคล่อง		
	 ß	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
  ในปี	 2549	 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	 เท่ากับ	 239.87	 ล้านบาท	 มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์-สุทธิ	 ลดลง	 151.02	 ล้านบาท	 ซึ่งบริษัทมีการโอนขายที่ดินและบ้านในโครงการ	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ยังมีการพัฒนาสาธารณูปโภค		
ในโครงการอย่างต่อเนื่อง	 โดยยังไม่มีที่ดินเพิ่มในปีนี้	 ในขณะที่ปี	 2548	 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	 (196.27)	 ล้านบาท	 มีสาเหตุ		
หลักมาจากการจ่ายค่าพัฒนาที่ดินที่ได้รับมาในปี	 2547	 เพื่อให้สามารถเปิดขายได้ในปี	 2548	 ปลายปี	 จนถึงปี	 2549	 ต้นปี	 จะเห็นได้ว่า		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานส่วนใหญ่	จะใช้ไปในการพัฒนาโครงการในอนาคตที่จะทำการเปิดขายต่อไป	

	 ß	กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนในปี	2549	 (12.22)	ล้านบาท	 เกิดจากบริษัทได้นำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปค้ำประกันกับธนาคาร	
เพื่อออกหนังสือค้ำประกันให้แก่หน่วยงานราชการสำหรับการจัดทำและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการของบริษัท	

	 ß	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี	2549	(222.94)	ล้านบาท	เกิดจากบริษัทชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย	โดยการชำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว	เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืม	

	 ß	อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ	
  บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก	 5.48	 เท่าในปี	 2548	 เป็น	 1.41	 เท่าในปี	 2549	 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก	
0.11	 เท่าในปี	 2548	 เป็น	 0.02	 เท่าในปี	 2549	 มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของสิ้นปี	 2549	 เพิ่มขึ้นจาก		
สิ้นปี	 2548	 จำนวน	 1,421.86	 ล้านบาท	 (คิดเป็นร้อยละ	 473.44)	 ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องลดลง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทสามารถตกลงกับผู้ให้กู้ใน		
การขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับเงินกู้บางโครงการแล้ว	 และคาดว่าที่เหลือบริษัทสามารถที่จะขอขยายระยะเวลาได้	 เนื่องจากโครงการ		
ทั้งหมดมียอดขายและยอดการจ่ายชำระคืนเงินกู้อย่างสม่ำเสมอ		

	 	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก	15.05	วันในปี	2548	เป็น	6.93	วัน	ในปี	2549	เนื่องจากยอดลูกหนี้เฉลี่ยลดลง	และจากการที่บริษัท
ขายบ้านสร้างก่อนขายในสัดส่วนสูงขึ้น	ทำให้ลูกค้าจ่ายชำระค่างวดตามที่กำหนดในสัญญา	โดยไม่ต้องรอการตรวจรับงวดงานตามสัญญารับจ้างสร้าง
บ้าน		

	 4.3)	 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน	
  หนี้สินรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 มีจำนวนทั้งสิ้น	 2,835.95	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2548	 จำนวน	 8.84	 ล้านบาท	 (คิดเป็น		
ร้อยละ	 0.31)	 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าที่ดิน	 และค่าพัฒนาที่ดินในโครงการต่างๆ	 ซึ่งค้ำประกันการกู้
ยืมด้วยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของแต่ละโครงการที่เสนอกู้	 ทั้งนี้	 บริษัทไม่มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	 จึงไม่มีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	โดยมีรายละเอียดของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ณ	31	ธันวาคม	2549	ดังนี้	
	

ประเภทเงินกู้ยืม	 มูลค่าการกู้ยืม	
	(ล้านบาท)	

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	 ระยะเวลาครบกำหนด	 หลักประกัน	

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	
(O/D)	

	65.18	 MOR	ต่อปี	และดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์	+	ร้อยล	1.0	ถึงร้อยละ	
1.50	ต่อปี	

ไม่มีกำหนด	 เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัท	
และของกรรมการท่านหนึ่ง	

เงินกู้ยืมระยสั้น		
(P/N)	

110.00	 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	+		
ร้อยละ	1	ต่อปี	

ภายใน	90	วันนับจาก	
วันที่ออกตั๋ว	

เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัท	
และของกรรมการท่านหนึ่ง	

เงินกู้ยืมระยะยาว	 2,332.53	 MLR	หักร้อยละ	1	ถึง	MLR	ต่อปี	 ตามสัญญาจนถึงปี	2552	 ที่ดินในโครงการต่าง	ๆ	

หนังสือสัญญาค้ำประกัน	
(L/G)	

	40.11	 ร้อยละ	1.00	ถึง	2.50		 ปี	2550	ถึงไม่มีกำหนด	 ที่ดินในโครงการต่างๆ	และ	
เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัท	
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 4.2)  Liquidity

	 	ß Cash flows from operating activities 
   Cash flows from operating activities of 2006 was Baht 239.87 million which mainly affected from Baht 151.02 million
decreases in Real estate projects development costs from the transfer of land and houses. In addition, there was the project
development continuously without any land acquisition during the year. Compared with 2005, the Company had Cash flows from
operatingactivitiesatBaht(196.27)million.Themainreasonforthenegativebalancewasthepaymentoflanddevelopmentforthe
landacquiredin2004tobereadytoopeninthelate2005untilearly2006.

 	ß Cash flows from investing activities 
   Cash flows from investingactivitiesof2006wasBaht (12.22)millionwhichaffected from theCompanyused thesaving
deposits as collateral for the banks to issue the letterofguarantee togovernment agencies for construction and maintenance the
utilitiesintheCompany’sprojects.

  ß Cash flows from financing activities 
   Cash flows from financing activities of 2006 was Baht (222.94) million which affected from the repayment of long-term
loansandinterestundertheconditionoftheloanagreements.

	 	ß	Liquidity ratios 
   Liquidityratiodecreasedfrom5.48timesin2005to1.41timesin2006andQuickratiodecreasedfrom0.11timesin2005
to0.02 times in2006.The increase incurrentportionof long-term loansofBaht1,421.86million (by473.44%) resulted to the less
liquidity.However,thecompanycouldnegotiatewiththecreditorstoextendtheperiodofrepaymentinsomeprojects.Thecompany
believestheresidueprojectloanswouldbeextendedtherepaymentperiodduetoallprojectshadconstantsalesandloanrepayment
inhistory.
   Theaveragecollectionperioddecreasedfrom15.05days in2005to6.93days in2006duetothedecrease inaverage
receivables.Moreover,thecompanysoldthepre-builthousesinhigherproportion,then,customerspaidtheinstallmentsasindicated
inthecontractswithouttheconstructionapprovalasthehouseconstructioncontracts.

 4.3)  Liabilities and Source of funds
   TotalliabilitiesasatDecember31,2006,accountsforsumofBaht2,835.95million,increasedfrom2005byBaht8.84million
(0.31%)mainlybasedonlong-termloanfromfinancialinstitutionsforlandandlanddevelopmentmortgagedbylandofsuchprojectas
collateral.Sincethecompanyhasnoforeignexchangeliabilities,itwaslikelynorisksonforeignexchangeratefluctuation.Detailedloan
fromfinancialinstitutionsasofDecember31,2006areasfollows:

Loan Type Amount (MB) Interest rate / Fees (%) Due Date Collateral

BankOverdrafts(O/D) 65.18 MOR,SavingDepositsRate
+1.0%to1.5%

NoDue Company Deposits, A Director
Deposits

Short-termLoans(P/N) 110.00 SavingDepositsRate+1% 90daysfromissueddate Company Deposits, A Director
Deposits

Long-termLoans 2,332.53 (MLR–1%)toMLR AsLoanagreementsup
until2009

ProjectLands

LetterofGuarantee
(L/G)

	40.11 1.00%to2.50% 2008untilNoDue ProjectLands,Company
Deposit
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	 ß	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
	 	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	ณ	สิ้นปี	2549	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2548	จำนวน	116.45	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	198.27)	
ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากปี	 2548	 จำนวน	 176.80	 ล้านบาท	 (คิดเป็นร้อยละ	 7.05)	 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในส่วนที่
บริษัทได้ขายสินทรัพย์ให้กับลูกค้าและปลอดจำนองโฉนด	เพื่อโอนให้กับลูกค้า	ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้	และบริษัทเพิ่มสัดส่วนของการกู้ยืมระยะสั้น	
สำหรับใช้หมุนเวียนมากขึ้น	โดยเฉพาะตั๋วสัญญาใช้เงิน	ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมระยะยาว	

	 ß	อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่สำคัญ	
	 	 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 ในปี	 2549	 เท่ากับ	 1.94	 เท่า	ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตรา	 1.95	 เท่าในปี	 2548	และ		
ยังคงสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับไม่เกิน	 2:1	 ได้อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ในปี	 2549	 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถใน		
การชำระดอกเบี้ย	 1.46	 เท่า	 ซึ่งสูงกว่า	 (1.23)	 เท่าในปี	 2548	 เนื่องจากบริษัทมียอดกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี	 2549	สูงกว่าปี	
2548	จำนวน	436.14	ล้านบาท	ทำให้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยได้มากขึ้น	

	 ß	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 ในปี	2548	บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ	จากเดิมหุ้นละ	2	บาท	เป็น	หุ้นละ	1	บาท	ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญ
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม	379,000,000	หุ้น	เป็น	758,000,000	หุ้น		
	
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

	 1)	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ		
ผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีที่ผ่านมา	ดังนี้	

หน่วย	:	บาท	

รายละเอียด	-	ปี	2549	 บมจ.	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	 บจก.	อารียา	เซอร์วิส	 รวม	

ค่าสอบบัญชี	 1,290,000.00	 50,000.00	 1,340,000.00	

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	 45,520.00	 2,450.00	 47,970.00	

รวม	 1,335,520.00	 52,450.00	 1,387,970.00

รายละเอียด	-	ปี	2548	 บมจ.	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	 บจก.	อารียา	เซอร์วิส	 รวม	

ค่าสอบบัญชี	 1,290,000.00	 50,000.00	 1,340,000.00	

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	 97,880.00	 2,550.00	 100,430.00	

รวม	 1,387,880.00	 52,550.00	 1,440,430.00	

รายละเอียด	-	ปี	2547	 บมจ.	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	 บจก.	อารียา	เซอร์วิส	 รวม	

ค่าสอบบัญชี	 800,000.00	 50,000.00	 850,000.00	

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	 80,860.00	 0.00	 80,860.00	

รวม	 880,860.00	 50,000.00	 930,860.00	

	 2)	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	
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  ß	Loans from financial institutions 

	 	 	 BankoverdraftsandShort-termloanattheendof2006increasedfrom2005forBaht116.45million(by198.27%)while
Long-term loandecreased from2005 forBaht176.80million (by7.05%). Ithappenedfromthecompanyrepaid the long-term loan
proportionately when properties were sold to customers and the Company redeemed the mortgage on the land for transfer to
customers following the loan agreements. Moreover, the company increased the proportion of short-term loan to use as working
capitalespeciallyforthePromissoryNoteswhichhadlowerinterestratethanlong-termloans.

  ß	Financial policy ratios 

	 	 	 The Company’s Debt to Equity ratio of 2006 was 1.94 times which was nearly 1.95 times of 2005. The company still
maintains Debt to Equity ratio not over than 2:1. Furthermore, the Company’s Interest Coverage ratio of 2006 was 1.46 times
increasedfrom(1.23)timesof2005sincetheCompanyhad2006CashflowsfromoperatingactivitiesofBaht436.14millionmorethan
2005.Thataffectedmoreabilitytopayinterests.

  ß	Shareholders’ equity 
   In2005,theCompanyhaschangedthecompany’sparvaluefromBaht2persharetoBaht1pershare,resultinginthe
increaseinnumberofsharefrom379,000,000sharesto758,000,000shares.

Auditors’ Remuneration

	 	ß	Audit Fee 

	 	 	 Thecompanyandsubsidiarypaidtotheauditfirmand/oritsrelatedpartiesasfollows:

Unit:Baht

Description – Year 2006 Areeya Property PCL. Areeya Service Co., Ltd. Total

AuditFee 1,290,000.00 50,000.00 1,340,000.00

Out-of-PocketExpenses 45,520.00 2,450.00 47,970.00

Total 1,335,520.00 52,450.00 1,387,970.00

Description – Year 2005 Areeya Property PCL. Areeya Service Co., Ltd. Total

AuditFee 1,290,000.00 50,000.00 1,340,000.00

Out-of-PocketExpenses 97,880.00 2,550.00 100,430.00

Total 1,387,880.00 52,550.00 1,440,430.00

Description – Year 2004 Areeya Property PCL. Areeya Service Co., Ltd. Total

AuditFee 800,000.00	 50,000.00	 850,000.00	

Out-of-PocketExpenses 80,860.00	 0.00	 80,860.00	

Total 880,860.00 50,000.00 930,860.00

	 	ß	Non-Audit Fee 

	 	 	 Inyear2004-6,thecompanyandsubsidiarydidnothaveanyservicesfromauditfirmand/oritsrelatedparties
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	 คณะกรรมการบริษัท	 อารียา	 พรอพเพอร์ตี้	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะ	 และงบการเงินรวมของบริษัท			
ที่ปรากฎในรายงานประจำปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติ		
อย่างสม่ำเสมอ	และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ	รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป		
	
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี	และดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ		
อย่างมีสาระสำคัญ		 	
	
	 งบการเงินเฉพาะ	 และงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 คือ	 บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	
จำกัด	 ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็น		
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว		
	
	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะ	 และงบการเงินรวมของบริษัท	 อารียา	 พรอพเพอร์ตี้	 จำกัด	 (มหาชน)	ณ	 วันที่	 31	 ธันวามคม	 2549	 มีความเชื่อถือได้	
โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
	
	
	

	

นายวิศิษฎ์	เลาหพูนรังษี		
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
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 TheBoardofDirectorsofAreeyaPropertyPublicCo.,Ltd.isresponsibleforfinancialstatementsandconsolidatedfinancial
statementspresentedinthisannualreport.Theaforementionedfinancialstatementsarepreparedinaccordancewithgenerallyaccepted
accountingprinciples,usingcarefuljudgmentandthebestestimations.Importantinformationisadequatelyandtransparentlydisclosed
inthenotestofinancialstatementsforthecompany’sshareholdersandinvestors.

 TheBoardofDirectorshasprovidedandmaintainedefficientinternalcontrolstoensurethataccountingrecordsareaccurate,
reliableandadequatetoprotectitsassetsthatmaybepresentedinordertopreventfraudormateriallyirregularoperations.

 Thefinancialstatementsofthecompanyandtheconsolidatedfinancialstatementsofthecompanyhavebeenexaminedby
externalauditor,KPMGPhoomchaiAuditLtd.Toconducttheauditsandexpressanopinion inaccordancewithgenerallyaccepted
auditingstandards,theauditorwasprovidedwithallofthecompany’srecordsandrelateddataasrequested.Theauditors’opinionis
presentedintheauditors’reportaspartofthisannualreport.

 TheBoardofDirectorsissatisfiedthatanefficientinternalauditcontrolisrenderedcredibilityandreliabilitytofinancialstate-
mentsofAreeyapropertyPublicCo.,Ltdanditsconsolidatedfinancialstatementsfortheyearended31December2006.TheBoardof
Directorsalsobelievedthatallthesefinancialstatementshavebeenpreparedinaccordancewithgenerallyacceptedaccountingprinciples
andrelatedregulations.

Mr.WisitLaohapoonrungsee
ChiefExecutiveOfficer



78 อารียา รายงานประจำปี 2549

รายงาน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท	 และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทอารียา	พรอพเพอร์ตี้	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และของ
เฉพาะบริษัท	 อารียา	 พรอพเพอร์ตี้	 จำกัด	 (มหาชน)	 ตามลำดับ	 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน	
งบการเงินเหล่านี้	ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า		

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า	 งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล	 ในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณ	
การเกี่ยวกับรายการทางการเงิน	 ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ	
ในงบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับ	
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 อารียา	 พรอพเพอร์ตี้	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และของเฉพาะบริษัท	 อารียา	 พรอพเพอร์ตี้		
จำกัด	(มหาชน)	ตามลำดับ	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	







(นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์)	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
เลขทะเบียน	3565	


บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำกัด	
กรุงเทพมหานคร	
23	กุมภาพันธ์	2550	
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   (บาท)

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สินทรัพย์ หมายเหตุ  2549  2548  2549  2548 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 5	 42,356,480		 37,646,834		 42,297,668		 37,441,886		

ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จ	
	 ยังไม่ได้เรียกเก็บ		 6	 8,142,383		 25,237,195		 8,142,383		 25,237,195		

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 7,	21	(ค)	 2,968,439,936		 2,967,503,359		 2,968,439,936		 2,967,503,359		

เงินมัดจำค่าที่ดิน	 21	(ง)	 10,000,000		 50,000,000		 10,000,000		 50,000,000		

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 4	 29,749,179		 19,832,421		 30,242,738		 20,172,543		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,058,687,978  3,100,219,809  3,059,122,725  3,100,354,983  

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	 4,	8	 - - 9,492,569		 9,984,865		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 9	 92,951,897		 84,791,849		 92,951,897		 84,791,849		

ที่ดินรอการพัฒนา	 10	 1,069,644,346		 1,025,547,861		 1,069,644,346		 1,025,547,861		

เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกัน	 11	 61,903,451		 54,554,335		 61,903,451		 54,554,335		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	  11,592,811		 12,635,788		 11,590,532		 12,633,500		

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,236,092,505  1,177,529,833  1,245,582,795  1,187,512,410  

     

รวมสินทรัพย์  4,294,780,483  4,277,749,642  4,304,705,520  4,287,867,393  

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบดุล 



80 อารียา รายงานประจำปี 2549

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

   (บาท)

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  2549  2548  2549  2548 

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	
	 จากสถาบันการเงิน	 12	 175,182,774		 58,733,596		 175,182,774		 58,733,596		

เจ้าหนี้การค้า	  100,344,323		 91,605,508		 100,344,323		 91,605,508		

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	
	 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 12	 1,722,184,650		 300,324,862		 1,722,184,650		 300,324,862		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด	
	 ชำระภายในหนึ่งปี	 12	 1,491,267		 1,980,390		 1,491,267		 1,980,390		

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	 4,	12	 - - 9,700,000		 9,700,000		

เงินทดรองจากกรรมการ	 4	 10,000,000		 - 10,000,000		 -

เงินประกันการก่อสร้าง	  43,677,634		 45,683,762		 43,677,634		 45,683,762		

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	 6	 67,774,838		 42,767,479		 67,774,838		 42,767,479		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 4	 49,015,197		 24,283,757		 49,240,300		 24,701,578		

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,169,670,683  565,379,354  2,179,595,786  575,497,175  

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		 12	 610,352,387		 2,209,016,250		 610,352,387		 2,209,016,250		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		 12	 1,580,769		 1,487,084		 1,580,769		 1,487,084		

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	  54,343,903		 51,225,471		 54,343,903		 51,225,471		

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  666,277,059  2,261,728,805  666,277,059  2,261,728,805  

      

รวมหนี้สิน  2,835,947,742  2,827,108,159  2,845,872,845  2,837,225,980  

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบดุล 



Areeya Annual Report 2006   81

   (บาท)

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  2549  2548  2549  2548 

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	
	 จากสถาบันการเงิน	 12	 175,182,774		 58,733,596		 175,182,774		 58,733,596		

เจ้าหนี้การค้า	  100,344,323		 91,605,508		 100,344,323		 91,605,508		

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	
	 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 12	 1,722,184,650		 300,324,862		 1,722,184,650		 300,324,862		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด	
	 ชำระภายในหนึ่งปี	 12	 1,491,267		 1,980,390		 1,491,267		 1,980,390		

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	 4,	12	 - - 9,700,000		 9,700,000		

เงินทดรองจากกรรมการ	 4	 10,000,000		 - 10,000,000		 -

เงินประกันการก่อสร้าง	  43,677,634		 45,683,762		 43,677,634		 45,683,762		

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	 6	 67,774,838		 42,767,479		 67,774,838		 42,767,479		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 4	 49,015,197		 24,283,757		 49,240,300		 24,701,578		

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,169,670,683  565,379,354  2,179,595,786  575,497,175  

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		 12	 610,352,387		 2,209,016,250		 610,352,387		 2,209,016,250		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		 12	 1,580,769		 1,487,084		 1,580,769		 1,487,084		

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	  54,343,903		 51,225,471		 54,343,903		 51,225,471		

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  666,277,059  2,261,728,805  666,277,059  2,261,728,805  

      

รวมหนี้สิน  2,835,947,742  2,827,108,159  2,845,872,845  2,837,225,980  

     

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

   (บาท)

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  2549  2548  2549  2548 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	     

		 ทุนจดทะเบียน	 13	 	758,000,000		 	758,000,000		 	758,000,000		 	758,000,000		

		 ทุนที่ออกและชำระแล้ว	 13	 	758,000,000		 	758,000,000		 	758,000,000		 	758,000,000		

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		 14	 	524,909,894		 	524,909,894		 	524,909,894		 	524,909,894		

กำไรสะสม	     

		 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	 14	 	12,900,000		 	12,450,000		 	12,900,000		 	12,450,000		

		 ยังไม่ได้จัดสรร	  	163,022,781		 	155,281,519		 	163,022,781		 	155,281,519		

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท   1,458,832,675   1,450,641,413   1,458,832,675   1,450,641,413  

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	  	66		 	70		 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,458,832,741  1,450,641,483  1,458,832,675  1,450,641,413  

     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  4,294,780,483  4,277,749,642  4,304,705,520  4,287,867,393  

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบดุล 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

   (บาท)

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 หมายเหตุ  2549  2548  2549  2548 

รายได้      

รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน	 4	 789,034,658		 638,309,354		 789,034,658		 638,309,354		

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน	 4	 77,626,830		 326,134,736		 77,626,830		 326,134,736		

รายได้อื่น	 4	 19,106,610		 12,463,616		 19,214,480		 12,799,316		

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 8	 - - - 67,766		

รวมรายได้  885,768,098  976,907,706  885,875,968  977,311,172  

     

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทุนขายที่ดินและบ้าน	  555,449,596		 439,636,407		 555,449,596		 439,636,407		

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้าน	  63,684,073		 254,456,890		 63,684,073		 254,456,890		

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 15	 241,395,093		 257,694,857		 240,549,913		 257,637,573		

ค่าตอบแทนกรรมการ	 4	 622,000		 668,000		 622,000		 668,000		

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	
				ตามวิธีส่วนได้เสีย	 8	 - - 492,296		 -

รวมค่าใช้จ่าย  861,150,762  952,456,154  860,797,878  952,398,870  

     

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  24,617,336  24,451,552  25,078,090  24,912,302  

ดอกเบี้ยจ่าย	 4,	17	 8,427,582		 8,584,138		 8,888,332		 9,044,888		

ภาษีเงินได้	 18	 7,998,496		 7,146,836		 7,998,496		 7,146,836		

     

กำไรหลังภาษีเงินได้  8,191,258  8,720,578  8,191,262  8,720,578  

ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 4		 - - -

     

กำไรสุทธิ  8,191,262  8,720,578  8,191,262  8,720,578  

     

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 19 0.01  0.01  0.01  0.01  

     

งบกำไรขาดทุน 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	


 (บาท)	


หมายเหตุ 

งบการเงินรวม 

ทุนเรือนหุ้น 
ที่ออกและ 
ชำระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

กำไรสะสม 

รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นบริษัท 

ส่วนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย 

รวมส่วน 
ของผู้ถือหุ้น 

สำรองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548  758,000,000  524,909,894  12,000,000  222,810,741  1,517,720,635  70  1,517,720,705  

กำไรสุทธิ	  - - - 8,720,578		 8,720,578		 - 8,720,578		

เงินปันผลจ่าย	 20	 - - - (75,799,800)	 (75,799,800)	 - (75,799,800)	

สำรองตามกฎหมาย	 14	 - - 450,000		 (450,000)	 - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  758,000,000  524,909,894  12,450,000  155,281,519  1,450,641,413  70  1,450,641,483  

กำไรสุทธิ	  - - - 8,191,262		 8,191,262		 (4)	 8,191,258		

สำรองตามกฎหมาย 14	 - - 450,000		 (450,000)	 - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,022,781  1,458,832,675  66  1,458,832,741  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	


 (บาท)	


หมายเหตุ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

กำไรสะสม 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548  758,000,000  524,909,894  12,000,000  222,810,741  1,517,720,635  

กำไรสุทธิ	  - - - 8,720,578		 8,720,578		

เงินปันผลจ่าย	 20	 - - - (75,799,800)	 (75,799,800)	

สำรองตามกฎหมาย	 14	 - - 450,000		 (450,000)	 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  758,000,000  524,909,894  12,450,000  155,281,519  1,450,641,413  

กำไรสุทธิ	  - - - 8,191,262		 8,191,262		

สำรองตามกฎหมาย 14	 - - 450,000		 (450,000)	 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,022,781  1,458,832,675  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

  (บาท)

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2549  2548  2549  2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    

กำไรสุทธิ	 8,191,262		 8,720,578		 8,191,262		 8,720,578		

รายการปรับปรุง	    

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	 15,664,787		 13,103,865		 15,664,787		 13,103,865		

ดอกเบี้ยจ่าย	 8,427,582		 8,584,138		 8,888,332		 9,044,888		

ส่วนแบ่ง	(กำไร)	ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 - - 492,296		 (67,766)	

ภาษีเงินได้	 7,998,496		 7,146,836		 7,998,496		 7,146,836		

ขาดทุน	(กำไร)	จากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน	 39,428		 (1,116)	 39,428		 (1,116)	

 40,321,555		 37,554,301		 41,274,601		 37,947,285		

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	   

ลูกหนี้การค้า	และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ	 17,094,812		 30,168,285		 17,094,812		 30,168,285		

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 151,017,717		 (173,928,584)	 151,017,717		 (173,928,584)	

เงินมัดจำค่าที่ดิน	 (10,000,000)	 - (10,000,000)	 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 (9,828,758)	 3,503,816		 (9,982,195)	 3,163,703		

ที่ดินรอการพัฒนา	 (48,150)	 7,806,902		 (48,150)	 7,806,902		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 288,718		 (5,764,276)	 288,709		 (5,764,276)	

เจ้าหนี้การค้า	 8,738,815		 (23,940,633)	 8,738,815		 (23,940,633)	

เงินประกันการก่อสร้าง	 (2,006,128)	 1,200,538		 (2,006,128)	 1,200,538		

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	 25,007,359		 (33,781,551)	 25,007,359		 (33,781,551)	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 24,160,819		 (10,442,225)	 24,107,351		 (10,445,225)	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 3,118,432		 12,060,386		 3,118,432		 12,060,386		

จ่ายภาษีเงินได้	 (7,998,496)	 (40,710,424)	 (7,998,496)	 (40,710,424)	

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 239,866,695  (196,273,465) 240,612,827  (196,223,594) 

งบกระแสเงินสด 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

  (บาท)

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2549  2548  2549  2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	 (7,349,116)	 (50,402,730)	 (7,349,116)	 (50,402,730)	

เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน	 - 5,400		 - 5,400		

ซื้ออาคารและอุปกรณ์	 (4,867,234)	 (39,715,646)	 (4,867,234)	 (39,715,646)	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,216,350) (90,112,976) (12,216,350) (90,112,976) 

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจากการกู้ยืม	    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 116,449,178		 45,854,596		 116,449,178		 45,854,596		

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 366,208,000		 584,652,000		 366,208,000		 584,652,000		

เงินทดรองจากกรรมการ	 10,000,000		 - 10,000,000		 -

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 (543,012,075)	 (207,822,420)	 (543,012,075)	 (207,822,420)	

จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 (2,975,438)	 (4,392,560)	 (2,975,438)	 (4,392,560)	

จ่ายดอกเบี้ย	 (169,610,360)	 (125,904,924)	 (170,210,360)	 (125,904,924)	

จ่ายเงินปันผล	 - (75,799,800)	 - (75,799,800)	

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	 (4)	 - - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (222,940,699) 216,586,892  (223,540,695) 216,586,892  

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,709,646  (69,799,549) 4,855,782  (69,749,678) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 37,646,834		 107,446,383		 37,441,886		 107,191,564		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 42,356,480  37,646,834  42,297,668  37,441,886  

    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม    

ในระหว่างปี	2549	บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินจำนวน	2.3	ล้านบาท	และได้ชำระเงินค่างวดในระหว่างปีจำนวน	0.6	ล้านบาท	

งบกระแสเงินสด 
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  (บาท)

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2549  2548  2549  2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	 (7,349,116)	 (50,402,730)	 (7,349,116)	 (50,402,730)	

เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน	 - 5,400		 - 5,400		

ซื้ออาคารและอุปกรณ์	 (4,867,234)	 (39,715,646)	 (4,867,234)	 (39,715,646)	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,216,350) (90,112,976) (12,216,350) (90,112,976) 

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจากการกู้ยืม	    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 116,449,178		 45,854,596		 116,449,178		 45,854,596		

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 366,208,000		 584,652,000		 366,208,000		 584,652,000		

เงินทดรองจากกรรมการ	 10,000,000		 - 10,000,000		 -

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 (543,012,075)	 (207,822,420)	 (543,012,075)	 (207,822,420)	

จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 (2,975,438)	 (4,392,560)	 (2,975,438)	 (4,392,560)	

จ่ายดอกเบี้ย	 (169,610,360)	 (125,904,924)	 (170,210,360)	 (125,904,924)	

จ่ายเงินปันผล	 - (75,799,800)	 - (75,799,800)	

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	 (4)	 - - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (222,940,699) 216,586,892  (223,540,695) 216,586,892  

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,709,646  (69,799,549) 4,855,782  (69,749,678) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 37,646,834		 107,446,383		 37,441,886		 107,191,564		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 42,356,480  37,646,834  42,297,668  37,441,886  

    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม    

ในระหว่างปี	2549	บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินจำนวน	2.3	ล้านบาท	และได้ชำระเงินค่างวดในระหว่างปีจำนวน	0.6	ล้านบาท	

1. เรื่องทั่วไป 
บริษัท	 อารียา	 พรอพเพอร์ตี้	 จำกัด	 (มหาชน)	 “บริษัท”	 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่	 67/4		
ถนนลาดพร้าว	แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร		

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในเดือนเมษายน	2547	

บริษัทและบริษัทย่อย	(รวมกันเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”)	ดำเนินธุรกิจหลักทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		

รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่นิติบุคคลจัดตั้งขึ้น 
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

2549 2548

บริษัทย่อยทางตรง	

บริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จำกัด	 บริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์	 ไทย	 99.99%	 99.99%	

   
2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน  

	 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ	 และจัดทำเป็นภาษาไทย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัด
ทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย	

	 งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย	 (“มาตรฐานการบัญชี”)	 รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศ
ใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี	(“สภาวิชาชีพ”)	และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย	

	 งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทและมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท	 ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	 งบการเงินนี้ได้
จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม		

	 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่าย	 การประมาณและข้อสมมติฐานมา	
จากประสบการณ์ในอดีต	 และปัจจัยต่างๆ	 ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น	 ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริง	
จากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้	

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ	 การปรับประมาณการทางบัญชีจะ	
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน	 หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ	 และจะบันทึกในงวดที่ปรับ
หรืองวดในอนาคต	หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต		


3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

(ก) เกณฑ์ในการทำงบการเงินรวม 

	 งบการเงินรวมของบริษัท	ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	(รวมกันเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”)		

	 รายการที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย	ได้ถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวม	

 บริษัทย่อย  
	 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท	 การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน	

การกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้นเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย	 งบการเงินของ	

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
	 งบการเงินได้รับอนุมัติเพื่อการนำเสนอจากกรรมการ	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2550	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท	นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง	

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย	 ยอดเงินสด	 ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคล่องสูง	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด	

(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)	 แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ	

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้	 และอายุของลูกหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า	ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ	

(ง) ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า	

	 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย	ต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย
จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	

	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย		

 สัญญาก่อสร้าง
	 เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ต้นทุนการก่อสร้างจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไร

ขาดทุนโดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้าง	ณ	 วันที่ในงบดุล	 เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้าง	
ทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันที		
เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างการได้อย่างน่าเชื่อถือ	 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
กำไรขาดทุนในงวดที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น	

(จ) เงินลงทุน 
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท	บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียหักขาดทุนจากการด้อยค่า	

(ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า		

 สินทรัพย์ที่เช่า	
	 สัญญาการเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ	 ได้จัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยราคา
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	 หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า	ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา	เพื่อใช้
กำหนดอัตราดอกเบี้ยจากยอดหนี้สินที่คงเหลือ	ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุน	
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 ค่าเสื่อมราคา	
	 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน	 ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้	

	 ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า	 5	 ปี	
	 อาคารคลับเฮ้าส์	 20	 ปี	
	 อาคารชั่วคราว	 2	-	5	 ปี	
	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	 3	-	5	 ปี	
	 เครื่องมือก่อสร้าง	 5	 ปี	
	 ยานพาหนะ	 5	 ปี	

	 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	

(ช) ที่ดินรอการพัฒนา 
	 ที่ดินรอการพัฒนาแสดงในราคาทุนของแต่ละโครงการ	 รวมต้นทุนการกู้ยืม	 ต้นทุนการพัฒนา	 ค่าวัตถุดิบและ	 วัสดุที่ใช้		

ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆหักด้วยค่าเผื่อที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็น		

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	

 ค่าตัดจำหน่าย	
	 ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน	 คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์	

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท	ซอฟแวร์ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา	5	ปี	

(ฌ) การด้อยค่า 
	 ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน	ณ	 ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	 ในกรณี	

ที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน	

	 การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า	 จะกระทำทุกครั้งเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์	
ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	 ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ	
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดก่อน	ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	

 การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์	 หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	 แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า	 ในการ

ประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา
คิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี	
ต่อสินทรัพย์	 สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่นๆ	 ให้พิจารณามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย	

 การกลับรายการด้อยค่า
	 กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า	 หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาด	

ว่าจะได้รับคืน	

	 กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี	
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย	เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน		

(ญ) หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ย 
	 หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยบันทึกในมูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน	 ภายหลังจากการบันทึกหนี้สิน

ประเภทมีดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีต้นทุนตัดจำหน่าย	 ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินและยอดเงินเมื่อ	
ถึงกำหนดชำระบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม	โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
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(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)	แสดงในราคาทุน	

(ฎ) ประมาณการหนี้สิน 
	 การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพัน	

ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระ
ภาระหนี้สินดังกล่าว	 โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ถ้าผลกระทบดังกล่าว	
เป็นนัยสำคัญ	 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน	
ก่อนคำนึงภาษีเงินได้	เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน	

(ฐ) รายได ้
	 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น	ๆ	และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า	

 การขายที่ดินและบ้าน	
	 รายได้จากการขายที่ดินและบ้านในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งเสร็จสมบูรณ์และมีไว้พร้อมขาย	 บันทึกเมื่อได้รับชำระ

ครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขาย	และได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว	

	 รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รับรู้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ	ที่สำคัญดังต่อไปนี้	
 ß เมื่อทำสัญญาขายแล้ว	
 ß แต่ละสัญญาท่ีจะรับรู้รายได้	จะต้องได้รับเงินล่วงหน้าประเภทไม่ชำระคืนให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยร้อยละ	20	ของราคาขายตามสัญญา	

	 และ
 ß โครงการที่พัฒนาต้องก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างน้อยร้อยละ	 10	 ของงานก่อสร้างทั้งหมด	 (โดยวัดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ

	 ประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการ)

 รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
	 เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ	 รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน	

โดยคำนวณจากความสำเร็จของกิจกรรมงานก่อสร้างตามสัญญา	 ณ	 วันที่ในงบดุล	 ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างคำนวณ	
โดยวิธีการสำรวจงานที่ทำ	 ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตาม
สัญญา	กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน	

(ฑ) ค่าใช้จ่าย 

 สัญญาเช่าดำเนินงาน
	 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญา

เช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา	 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบ
บัญชีที่มีรายการดังกล่าว	

 รายจ่ายทางการเงิน	
	 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น	 ยกเว้นในกรณีที่มี	

การบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์	 อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา	 ก่อสร้าง	 หรือการผลิตสินทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย	 ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุน
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	

(ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน 

 แผนการเงินสมทบ	
	 ข้อผูกพันตามแผนการเงินสมทบจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบ	

(ณ) ภาษีเงินได้ 
	 ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีใช้วิธีภาษีเงินได้ปัจจุบัน	 ซึ่งจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน	 ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่

คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี	 โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้	 ณ	 วันที่ในงบดุล	 ตลอดจนการ
ปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ	
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4. รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ	ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ	 ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมี
กรรมการร่วมกัน	 รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหาก
ไม่มีราคาตลาดรองรับ		

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้	
   นโยบายการกำหนดราคา  
รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน	 ราคาตลาดทั่วไป	
รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน	 ราคาตลาดทั่วไป	
รายได้อื่น		 ราคาตลาดทั่วไป	
ค่าใช้จ่ายอื่น	 ราคาตลาดทั่วไป	
ดอกเบี้ยจ่าย	 อัตราที่ตกลงกัน	

รายการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้	

 (พันบาท)	

               งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2549 2548 2549 2548 

รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน	 24,420	 18,666	 24,420	 18,666	

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน	 2,073	 9,853	 2,073	 9,853	

รายได้อื่น	 	  -  - 143	 340	

ค่าใช้จ่ายอื่น	  -  - 113	 -

ค่าตอบแทนกรรมการ	 622	 668	 622	 668	

ดอกเบี้ยจ่าย	  -  - 461	 461	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

 (พันบาท)	



หมายเหตุ 

     งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ลูกหนี้อื่น	   -  - 494	 340	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	วิธีส่วนได้เสีย	 8	  -  - 9,493	 9,985	

เงินทดรองจากกรรมการ	-	ไม่คิดดอกเบี้ย	  	 10,000	  - 10,000	 -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	   -  - 445	 471	

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	 12	  -  - 9,700	 9,700	

เนื่องจากข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	 พ.ศ.	 2543	 ในระหว่างปี	 2546	 ถึง	 2547	 บริษัทได้	 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วน	
ที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการซึ่งมียอดสะสม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 จำนวน	 57.4	 ล้านบาท	 ให้แก่กรรมการท่านหนึ่ง	 โดยไม่มี	
ผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเข้าทำนิติกรรมเพื่อถือที่ดินแทนบริษัท	 ซึ่งข้อกำหนดตามสัญญา
ดังกล่าว	 กรรมการ	 ไม่สามารถดำเนินการใด	ๆ	 บนที่ดินดังกล่าวได้	 ทั้งนี้กรรมการได้จดภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการ	
ของบริษัทแล้วเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกำหนดเวลา	

นอกจากนี้ในระหว่างปี	 2547	 ถึง	 2548	 บริษัทยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรร	 ซึ่งมียอดสะสม	ณ		
วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 จำนวน	 74.4	 ล้านบาท	 ให้แก่บริษัทย่อย	 โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัท	
ทั้งนี้	 บริษัทย่อยได้จดภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของบริษัทแล้วเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทน
และไม่มีกำหนดเวลา	
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(พันบาท)	

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

เงินสด	 297	 386	 297	 386	
เงินฝากธนาคาร	    
	 ประเภทกระแสรายวัน	 8,159	 22,310	 8,158	 22,309	
	 ประเภทออมทรัพย์	 33,900	 14,951	 33,843	 						14,747	
รวม 42,356 37,647 42,298 37,442 

 
6. ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	ลูกหนี้การค้า	และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	ประกอบด้วย	

 (พันบาท)	

  2549  2548 

จำนวนเงินตามที่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว	 5,667,881	 4,318,116	

ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ	 4,790,519	 3,893,143	

หัก	รายได้ที่รับรู้แล้วถึงปัจจุบัน	 (4,726,390)	 (3,861,673)	

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ		 3,646	 11,297	

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	 67,775 	 42,767 

 ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ 4,790,519 3,893,143

 หัก	ค่างวดรับชำระ (4,785,053) (3,879,499)

 ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ 5,466 13,644

 มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ 3,646 11,297

 ลูกหนี้อื่น 668 767

 รวม 9,780 25,708

 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,638) (471)

 สุทธิ 8,142 25,237 
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	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้	 อื่น	 ๆ	 แยกตาม
จำนวนเดือนที่ค้างชำระได้ดังนี้	

 (พันบาท)	

  2549  2548 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	3	เดือน	 5,252	 20,804	

มากกว่า	3	เดือน	ถึง	6	เดือน	 394	 2,268	

มากกว่า	6	เดือน	ถึง	12	เดือน	 1,621	 1,903	

มากกว่า	12	เดือน	 2,513	 733	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (1,638)	 (471)	

สุทธิ 8,142 25,237 

  

 7. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  

(พันบาท)	

  2549  2548 

ที่ดินและค่าพัฒนาโครงการเพื่อขาย	 	 4,520,971	 4,297,208	

บ้านตัวอย่าง	 150,052	 119,375	

งานระหว่างก่อสร้าง	 	 1,395,509	 1,031,297	

วัสดุก่อสร้าง	 3,680	 4,022	

รวม	 	 6,070,212	 5,451,902	

ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขายสุทธิ	 (3,101,772)	 (2,484,399)	

สุทธิ 2,968,440 2,967,503 

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับทุกโครงการของบริษัทได้จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม	
และสินเชื่ออื่นจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	12	


8. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 

 (พันบาท)	

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	ณ	วันที่	1	มกราคม	 - - 9,985	 9,917	

ส่วนแบ่งกำไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย	 - - (492)	 68	

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 9,493 9,985 



94 อารียา รายงานประจำปี 2549

เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 และรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุด	
ณ	วันเดียวกัน	มีดังนี้	

 
สัดส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ทุนชำระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล 

  (ร้อยละ)    พันบาท	    

  2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

 บริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จำกัด	 99.99	 99.99	 10,000	 10,000	 10,000	 10,000	 9,493	 9,985	 - -

 รวม 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 9,493 9,985 - -

 
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

(พันบาท)	

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท 



ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง 
สัญญาเช่า 

อาคาร
ชั่วคราว 

และคลับเฮ้าส์ 

เครื่องตกแต่ง   
ติดตั้ง และ 

เครื่อใช้สำนักงาน 
เครื่องมือ 
ก่อสร้าง ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง รวม 




 ราคาทุน         

 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2548	  - 6,196	 16,555	 12,393	 842	 22,078	 14,535	 72,599	

 เพิ่มขึ้น	 9,623	 1,096	 56	 2,634	 161	 - 25,535	 39,105	

 โอน	-	สุทธิ		 - - 9,012	 - - - (9,012)	 -

 จำหน่าย	 - - - (9)	 - - - (9)	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 9,623 7,292 25,623 15,018 1,003 22,078 31,058 111,695 

 เพิ่มขึ้น	 - 94	 998	 1,869	 15	 2,580	 1,535	 7,091	

 โอน	-	สุทธิ	 22,489	 - 21,081	 - - - (27,819)	 15,751	

 จำหน่าย	 - - - - (146)	 - - (146)	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 32,112 7,386 47,702 16,887 872 24,658 4,774 134,391 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม         

 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2548	 - 1,171	 3,350	 2,579	 226	 7,484	 - 14,810	

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	 - 1,312	 3,379	 2,813	 179	 4,415	 - 12,098	

 จำหน่าย	 - - - (5)	 - - - (5)	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - 2,483 6,729 5,387 405 11,899 - 26,903 

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	 - 1,467	 4,910	 3,151	 155	 4,872	 - 14,555	

 จำหน่าย	 - - - - (19)	 - - (19)	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - 3,950 11,639 8,538 541 16,771 - 41,439 

 มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 9,623 4,809 18,894 9,631 598 10,179 31,058 84,792 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 32,112 3,436 36,063 8,349 331 7,887 4,774 92,952 
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10. ที่ดินรอการพัฒนา 

(พันบาท)	

  2549  2548 

ต้นทุนที่ดิน	 907,932	 907,932	

ค่าพัฒนาที่ดิน	 	 64,740	 64,693	

ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนที่ดิน	 	 96,972	 52,923	

รวม 1,069,644 1,025,548 

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 ที่ดินรอการพัฒนาทั้งหมดได้ถูกจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารตามที่กล่าว	
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	12	


11. เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกัน 

บัญชีนี้เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวนเงิน	 55	 ล้านบาท	 และใช้เป็นหลักประกันให้กับ
ธนาคารในการออกหนังสือค้ำประกันการจัดทำและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการของบริษัทจำนวนเงิน	5.9	ล้านบาท	


12. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

(พันบาท)	

    2549      2548 

ส่วนที่หมุนเวียน  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	  

-	ส่วนที่มีหลักประกัน	 	 65,183	 58,734	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	  

-	ส่วนที่มีหลักประกัน	 110,000	 -

 175,183 58,734 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	  

- ส่วนที่มีหลักประกัน 1,722,185 300,325 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,491 1,980 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	   

- ส่วนที่มีหลักประกัน 610,352 2,209,016 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,581 1,488 

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศสามแห่งเป็นจำนวนเงินรวม	 75	 ล้านบาท	 (2548:	 75		
ล้านบาท)	วงเงินเบิกเกินบัญชีคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย	MOR	และดอกเบี้ยเงินฝาก	ออมทรัพย์บวกร้อยละ	1.0	ถึงร้อยละ	1.5	ต่อปี	ในระหว่าง
ปี	 2549	 บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน	 110	 ล้านบาท	 ให้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง	 โดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์บวกร้อยละ	 1.0	 ต่อปี	 และมีกำหนดชำระคืนภายใน	 90	 วัน	 วงเงินสินเชื่อนี้ค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทและของกรรมการ
ท่านหนึ่ง	 นอกจากนี้	 ภายใต้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศอีกหลายแห่ง	 บริษัทสามารถออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นภายในวงเงิน	
ไม่เกิน	500	ล้านบาท	ภายในระยะเวลา	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่ออกตั๋วครั้งแรกโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง	
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ในปี	2547	บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทย่อย	“บริษัท	อารียา	เซอร์วิส	จำกัด”	จำนวน	9.7	ล้านบาท	ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	4.75	
ต่อปี	และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นเงินรวมประมาณ	 3,708	 ล้านบาท	 (2548:	
3,681	ล้านบาท)	ซึ่งบริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว	 เป็นจำนวนเงิน	3,104	ล้านบาท	 (2548:	2,960	ล้านบาท)	 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว
ข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ย	MLR	หักร้อยละ	 1	ถึง	MLR	ต่อปี	 โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจนถึงปี	2552	
ในปี	 2549	 บริษัทได้ทำบันทึกเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้โดยขยายเวลาการชำระหนี้	 กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งสำหรับสัญญาเงินกู้บางโครงการ
ซึ่งจากเดิมจะครบกำหนดในปี	 2549	 มาครบกำหนดในปี	 2551	 ซึ่งธนาคารได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการขยายวงเงินในอัตราร้อยละ	 0.5		
ของยอดหนี้รวมกับส่วนที่ยังไม่ได้เบิกใช้วงเงิน	 สัญญาเงินกู้กำหนดให้มีการชำระคืนเป็นสัดส่วนเมื่อบริษัทได้ขายสินทรัพย์ให้กับลูกค้าและ	
บริษัทได้ปลอดจำนองโฉนด	 เพื่อโอนโฉนดให้แก่ลูกค้า	 เงินกู้ยืมนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินของแต่ละโครงการที่เสนอกู้ทั้งหมดและ	
โดยกรรมการของบริษัทบางท่านและบริษัทย่อย	

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น	บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง	ๆ	ที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้	

(พันบาท)	

  2549 2548  

  เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ 

 ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	 1,491	 147	 1,638	 1,980	 147	 2,127	

 ครบกำหนดหลังจาก	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 1,581	 75	 1,656	 1,488	 73	 1,561	

 รวม 3,072 222 3,294 3,468 220 3,688 

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับรถยนต์	 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี	 2550-ถึงปี	 2552	 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่านี้บริษัท	
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา	


13. ทุนเรือนหุ้น 
(พันหุ้น	/	พันบาท)

  ราคาตาม 
มูลค่าหุ้น (บาท) 

2549 2548 

 จำนวนหุ้น มูลค่า จำนวนหุ้น มูลค่า 

 ทุนจดทะเบียน     

 ณ	วันที่	1	มกราคม	     

 -		หุ้นสามัญ	 2	 - - 379,000	 758,000	

 -	หุ้นสามัญ	 1	 758,000	 758,000	 - -

 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	     

 -		จากหุ้นละ	2	บาท	เป็นหุ้นละ	1	บาท	  - - 379,000	 -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

 -หุ้นสามัญ 1 758,000 758,000 758,000 758,000 

 หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว      

 ณ	วันที่	1	มกราคม      

 -	หุ้นสามัญ 2	 - - 379,000 758,000

 -	หุ้นสามัญ 1	 758,000 758,000 - -

 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น      

 -	จากหุ้นละ	100	บาท	เป็นหุ้นละ	2	บาท  - - 379,000 -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

 -  หุ้นสามัญ 1 758,000 758,000 758,000 758,000 
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ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2548	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ	2	บาท	
เป็นหุ้นละ	 1	 บาท	 ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน	 379,000,000	 หุ้น	 เป็น	 758,000,000	 หุ้น		
บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	ที่ตราไว้และจำนวนหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2548	


14. สำรอง  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 51	 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้	
บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง	(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)	บัญชีทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้	

สำรองตามกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 116	 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง	 (“สำรองตามกฎหมาย”)		
อย่างน้อยร้อยละ	 5	 ของกำไรสุทธิจนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงิน	
ปันผลไม่ได้	


15. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(พันบาท)	

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

ค่าใช้จ่ายบริหาร	 64,456	 84,781	 63,611	 84,724	

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	 69,888	 79,019	 69,888	 79,019	

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร	 77,603	 70,206	 77,603	 70,206	

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 29,448	 23,689	 29,448	 23,689	

รวม 241,395 257,695 240,550 257,638 

16. ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
(พันบาท)	

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

เงินเดือนและค่าแรง	 63,965	 63,312	 63,965	 63,312	

จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำสองเลี้ยงชีพ	 1,837	 1,953	 1,837	 1,953	

อื่น	ๆ	 11,801	 4,941	 11,801	 4,941	

รวม	 77,603	 70,206	 77,603	 70,206	

(จำนวนคน) 

จำนวนพนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 170 196 170 196

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน	
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ	 3	 ถึงร้อยละ	 7	 ของเงินเดือนทุกเดือน	 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราระหว่างร้อยละ	 3		
ถึงร้อยละ	 7	 ของเงินเดือนของพนักงาน	 ทุกเดือน	 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของ	
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต		
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17. ดอกเบี้ยจ่าย 
 (พันบาท)	

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549 2548 2549 2548 

ดอกเบี้ยจ่ายและค้างจ่าย	    
-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 - - 461	 461	
-	สถาบันการเงิน	 170,181	 126,124	 170,181	 126,124	
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 170,181 126,124 170,642 126,585 
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	 (161,754)	 (117,540)	 (161,754)	 (117,540)	

 8,427 8,584 8,888 9,045 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในอัตราร้อยละ	1.75	ถึงร้อยละ	8.00	ต่อปี	 (2548:	ร้อยละ	3.85	
ถึงร้อยละ	6.75)	

 
18. ภาษีเงินได้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร	ฉบับที่	387	พ.ศ.	2544	ลงวันที่	5	กันยายน	2544	ให้สิทธิ
ทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	25	สำหรับ
กำไรสุทธิทางภาษี	 เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	
บริษัทได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วนของกำไรทางภาษีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	และ	2548	ในอัตรา	ร้อยละ	25		


19. กำไรต่อหุ้น 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน	 8.2	 ล้านบาท		
(2548:	8.7	ล้านบาท)	และหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณได้ดังนี้		

หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	
(พันหุ้น)

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

หุ้นสามัญที่ออก	ณ	วันที่	1	มกราคม	 758,000	 379,000	 758,000	 379,000	

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	 - 379,000	 - 379,000	

หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ย 
     ถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 758,000 758,000 758,000 758,000 

 
20. เงินปันผล 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	เมษายน	2548	ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.20	บาท	จากจำนวน	379,000,000	หุ้น	
เป็นจำนวนเงินรวม	75.8	ล้านบาท		
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21. ภาระผูกพัน 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	บริษัทมี	

(ก)		ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
(พันบาท)

    งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะบริษัท 

       2549       2548       2549      2548 

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	 910	 709	 910	 709	

ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี	 1,900	 315	 1,900	 315	

รวม 2,810	 1,024 2,810 1,024 

      
บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร	เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทโดยมีระยะเวลาสามปีสิ้นสุดในปี	2552	

(ข)	 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน	156.7	ล้านบาท	

	(ค)	 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายรายหนึ่งจำนวนเงินรวม	 500	 ล้านบาท	 ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินมัดจำแล้วจำนวน	 50	 ล้านบาท	 ทั้งนี้		
บริษัทมีต้นทุนค่าพัฒนาบนที่ดินข้างต้นจำนวนเงิน	 45.2	 ล้านบาท	 ซึ่งบริษัทได้บันทึกเงินมัดจำและต้นทุนค่าพัฒนาดังกล่าว	 ไว้ภายใต้
บัญชีต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน	 งบดุล	 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว	 ผู้จะขายยินยอมให้บริษัทเข้า	
ทำการพัฒนาและทำประโยชน์ในที่ดินได้		

	 เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2549	บริษัทได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขาย	โดยบริษัทจะรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวภายใน
วันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2549	 และบริษัทจะต้องจ่ายค่ารักษาสิทธิ์ตั้งแต่วันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์เดิมจนถึงวันที่ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเป็น
จำนวนเงิน	23,000,000	บาท	 โดยจ่ายชำระในวันทำบันทึกแนบท้ายสัญญา	จำนวน	3,000,000	บาท	ที่เหลือจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์	
และค่ารักษาสิทธิตั้งแต่วันที่ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์เป็นรายวันตามอัตราที่กำหนดในบันทึกแนบท้ายสัญญา	
อย่างไรก็ตาม	 เมื่อวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2549	 คู่สัญญาได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาโดย	 ตกลงขยายเวลาการชำระเงินค่าที่ดินและส่วน	
ที่เหลือและขยายเวลาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2550	 โดยบริษัทต้องชำระค่ารักษาสิทธิในอัตราเดิม	
ที่กำหนดจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

(ง)	 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวนเงิน	 770	 ล้านบาท	 โดยบริษัทได้ชำระเงินมัดจำค่าที่ดินไว้แล้วเป็นจำนวน	 10	
ล้านบาท	บริษัทจะจ่ายชำระเงินงวดที่สองจำนวน	40	ล้านบาท	ในเดือนกุมภาพันธ์	2550	และจะต้องจ่ายเงินในส่วนที่เหลือจำนวน	720	
ล้านบาท	ในวันโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนพฤษภาคม	2550	


22. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกเพื่อค้ำประกัน
บริษัทต่อหน่วยงานราชการสำหรับการจัดทำและบำรุงสาธารณูปโภคในโครงการของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม	40.1	ล้านบาท		


23. เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	 และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญา	
ของคู่สัญญา	กลุ่มบริษัทไม่มีการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า		

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ	
การดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน
การเงินซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว	
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ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	คือ	ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่	ตกลงไว้	เมื่อครบกำหนด	

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ	 โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกค้า	 โดยไม่มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ	ณ	 วันที่ในงบดุล	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการ	ณ	 วันที่ในงบดุล	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมาก	 ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหาย	
ที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้	

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ	
การดำเนินงานของกิจการและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง	

มูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน	 ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด	 ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	 กลุ่มบริษัทมีการพิจารณา
สถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน	


บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมและเครื่องมือทางการเงิน	
ß	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	 มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	 เนื่องจากเครื่องมือ	 ทางการเงินเหล่า	
นี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น	
ß	 เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้จะครบกำหนด	
ในระยะเวลาสั้น	
ß	 เงินกู้ยืมระยะยาวมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว	


24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 

บริษัทไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ไว้ในงบการเงินนี้	 เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพียงธุรกิจเดียว	 และมีโครงการพัฒนาภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และปริมณฑลเท่านั้น	 นอกจากนี้	 บริษัทย่อยยังไม่เริ่ม
ดำเนินพาณิชยกิจแต่อย่างใด	


25. การจัดประเภทบัญชีใหม ่
รายการในงบการเงินปี	2548	บางรายการได้จัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน	ปี	2549	


26. มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัต ิ

เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2549	สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่	26/2549	เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	44	เรื่อง	“งบการเงินรวม
และการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย”	 ประกาศของสภาฯดังกล่าวกำหนดให้บริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย	 กิจการที่มีอำนาจ
ควบคุมร่วม	 หรือบริษัทร่วมที่ไม่จัดจำแนกเป็น	 การลงทุนสำหรับ	 “การถือเพื่อขาย”	 บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุน	 หรือตามเกณฑ์	
การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน	 (เมื่อการบังคับใช้)	 แทนวิธีส่วนได้เสียซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับ	
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2550	แต่สามารถนำไปปฏิบัติก่อนวันที่ดังกล่าวได้	

บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2550	
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีนี้ทำให้บริษัทจะต้องปรับปรุงบัญชีและงบการเงินของบริษัทย้อนหลังสำหรับปี	 2549	 เพื่อแสดงเปรียบเทียบ
กับงบการเงินสำหรับปี	 2550	 ผู้บริหารของบริษัทยังไม่ได้ประมาณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีต่องบการเงินของบริษัท	
ในขณะนี้	งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้	
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Audit Report 

To the shareholders of Areeya Property Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated and separate balance sheet as at 31 December 2006 and 2005, and the related  
statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended of Areeya Property Public Company 
Limited and its subsidiary, and of Areeya Property Public Company Limited, respectively. The Company’s management is responsible for 
the correctness and completeness of information presented in these financial statements.  My responsibility is to express an opinion on 
these financial statements based on my audits.  

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standards require that I plan and perform 
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.  An audit includes  
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.  An audit also includes assess-
ing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement 
presentation.  I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial 
positions as at 31 December 2006 and 2005, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended of Areeya 
Property Public Company Limited and its subsidiary and of Areeya Property Public Company Limited, respectively, in accordance with 
generally accepted accounting principles.

 

(Vairoj Jindamaneepitak)
Certified Public Accountant

Registration No. 3565

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
23 February 2007

 

of Certified Public Accountant 



102 อารียา รายงานประจำปี 2549

(in Baht)

 Consolidated  The Company

   Assets Note  2006  2005  2006  2005

Current assets

Cash and cash equivalents 5 42,356,480 37,646,834 42,297,668 37,441,886 

Trade accounts receivable and 
 unbilled completed work 6 8,142,383 25,237,195 8,142,383 25,237,195 

Real estate projects development costs 7, 21 (c) 2,968,439,936 2,967,503,359 2,968,439,936 2,967,503,359 

Deposit for land 21 (d) 10,000,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000 

Other current assets 4 29,749,179 19,832,421 30,242,738 20,172,543 

Total current assets 3,058,687,978 3,100,219,809 3,059,122,725 3,100,354,983 

Non-current assets

Investment accounted for using the 
 the equity method 4, 8  -  - 9,492,569 9,984,865 

Property and equipment 9 92,951,897 84,791,849 92,951,897 84,791,849 

Land held for development 10 1,069,644,346 1,025,547,861 1,069,644,346 1,025,547,861 

Deposits at banks used as collateral 11 61,903,451 54,554,335 61,903,451 54,554,335 

Other non-current assets 11,592,811 12,635,788 11,590,532 12,633,500 

Total non-current assets 1,236,092,505 1,177,529,833 1,245,582,795 1,187,512,410 

Total assets 4,294,780,483 4,277,749,642 4,304,705,520 4,287,867,393 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Balance Sheets 

   

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
As at 31 December 2006 and 2005
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(in Baht)

 Consolidated  The Company

      Liabilities and Shareholders’ equity Note  2006  2005  2006  2005

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans 
  from financial institutions 12 175,182,774 58,733,596 175,182,774 58,733,596 

Trade accounts payable 100,344,323 91,605,508 100,344,323 91,605,508 

Current portion of long-term loans
    from financial institutions 12 1,722,184,650 300,324,862 1,722,184,650 300,324,862 

Current portion of finance lease 
    liabilities 12 1,491,267 1,980,390 1,491,267 1,980,390 

Short-term loan from subsidiary 4, 12 - - 9,700,000 9,700,000 

Advance from director 4 10,000,000 - 10,000,000 -

Construction retentions 43,677,634 45,683,762 43,677,634 45,683,762 

Unrecognized income on installments due 6 67,774,838 42,767,479 67,774,838 42,767,479 

Other current liabilities 4 49,015,197 24,283,757 49,240,300 24,701,578 

Total current liabilities 2,169,670,683 565,379,354 2,179,595,786 575,497,175 

Non-current liabilities

Long-term loans from financial 
   institutions 12 610,352,387 2,209,016,250 610,352,387 2,209,016,250 

Finance lease liabilities 12 1,580,769 1,487,084 1,580,769 1,487,084 

Other non-current liabilities 54,343,903 51,225,471 54,343,903 51,225,471 

Total non-current liabilities 666,277,059 2,261,728,805 666,277,059 2,261,728,805 

Total liabilities 2,835,947,742 2,827,108,159 2,845,872,845 2,837,225,980 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Balance Sheets 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
As at 31 December 2006 and 2005
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(in Baht)

 Consolidated  The Company

        Liabilities and Shareholders’ equity Note  2006  2005  2006  2005

Shareholders’ equity

Share capital

 Authorized share capital 13  758,000,000  758,000,000  758,000,000  758,000,000 

  Issued and paid-up share capital 13  758,000,000  758,000,000  758,000,000  758,000,000 

Share premium 14  524,909,894  524,909,894  524,909,894  524,909,894 

Retained earnings 

 Appropriated for legal reserve 14  12,900,000  12,450,000  12,900,000  12,450,000 

  Unappropriated  163,022,781  155,281,519  163,022,781  155,281,519 

Total equity of the Company’s shareholders   1,458,832,675  1,450,641,413  1,458,832,675  1,450,641,413 

Minority interest  66  70 - -

Total shareholders’ equity 1,458,832,741 1,450,641,483 1,458,832,675 1,450,641,413 

Total liabilities and shareholders’ equity 4,294,780,483 4,277,749,642 4,304,705,520 4,287,867,393 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
As at 31 December 2006 and 2005

Balance Sheets Balance Sheets 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

(in Baht)

 Consolidated  The Company

Note  2006  2005  2006  2005

Revenues

Revenue from sales of land and house 4 789,034,658 638,309,354 789,034,658 638,309,354 

Service income on house construction 4 77,626,830 326,134,736 77,626,830 326,134,736 

Other income 4 19,106,610 12,463,616 19,214,480 12,799,316 

Share of profit from investment 
 accounted for using the equity method 8 - - - 67,766 

Total revenues 885,768,098 976,907,706 885,875,968 977,311,172 

Expenses

Cost of sales of land and house 555,449,596 439,636,407 555,449,596 439,636,407 

Cost of service on house construction 63,684,073 254,456,890 63,684,073 254,456,890 

Selling and administrative expenses 15 241,395,093 257,694,857 240,549,913 257,637,573 

Directors’ remuneration 4 622,000 668,000 622,000 668,000 

Share of loss from investment
 accounted for using the equity method 8 - - 492,296 -

Total expenses 861,150,762 952,456,154 860,797,878 952,398,870 

Profit before interest and income tax
    expenses 24,617,336 24,451,552 25,078,090 24,912,302 

Interest expense 4, 17 8,427,582 8,584,138 8,888,332 9,044,888 

Income tax expense 18 7,998,496 7,146,836 7,998,496 7,146,836 

Profit after tax 8,191,258 8,720,578 8,191,262 8,720,578 

Net loss of minority interest 4 - - -

Net profit 8,191,262 8,720,578 8,191,262 8,720,578 

Basic earnings per share 19 0.01 0.01 0.01 0.01 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
For the years ended 31 December 2006 and 2005

Statements of Income 
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(in Baht)

Note

Consolidated

Issued and
paid-up
share 
capital

Share 
premium

Retained earnings Total equity
attributable to 
the Company’s
shareholders

Minority
interest

Total
shareholders’

equity
Legal 

reserve Unappropriated

Balance at 1 January 2005 758,000,000 524,909,894 12,000,000 222,810,741 1,517,720,635 70 1,517,720,705 

Net profit - - - 8,720,578 8,720,578 - 8,720,578 

Dividends 20 - - - (75,799,800) (75,799,800) - (75,799,800)

Legal reserve 14 - - 450,000 (450,000) - - -

Balance at 31 December 2005 
758,000,000 524,909,894 12,450,000 155,281,519 1,450,641,413 70 1,450,641,483 

Net profit - - - 8,191,262 8,191,262 (4) 8,191,258 

Legal reserve 14 - - 450,000 (450,000) - - -

Balance at 31 December 2006 758,000,000 524,909,894 12,900,000 163,022,781 1,458,832,675 66 1,458,832,741 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
For the years ended 31 December 2006 and 2005

Statements of changes in 
shareholders’ equity

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
For the years ended 31 December 2006 and 2005

shareholders’ equity

(in Baht)

Note

The Company

Issued and
paid-up

share capital
Share 

premium

Retained earnings

 Total
 shareholders’
 equity

Legal
reservel Unappropriated

Balance at 1 January 2005 758,000,000 524,909,894 12,000,000 222,810,741 1,517,720,635 

Net profit - - - 8,720,578 8,720,578 

Dividends 20 - - - (75,799,800) (75,799,800)

Legal reserve 14 - - 450,000 (450,000) -

Balance at 31 December 2005 758,000,000 524,909,894 12,450,000 155,281,519 1,450,641,413 

Net profit - - - 8,191,262 8,191,262 

Legal reserve 14 - - 450,000 (450,000) -

Balance at 31 December 2006 758,000,000 524,909,894 12,900,000 163,022,781 1,458,832,675 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Statements of changes in 
shareholders’ equity
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(in Baht)

 Consolidated  The Company

2006  2005  2006  2005

Cash flows from operating activities

Net profit 8,191,262 8,720,578 8,191,262 8,720,578 

Adjustments for

Depreciation and amortisation 15,664,787 13,103,865 15,664,787 13,103,865 

Interest expense 8,427,582 8,584,138 8,888,332 9,044,888 

Share of (profit) loss from investment accounted 
 for using the equity method - - 492,296 (67,766)

Income tax expense 7,998,496 7,146,836 7,998,496 7,146,836 

Loss (gain) on disposal of office equipment 39,428 (1,116) 39,428 (1,116)

40,321,555 37,554,301 41,274,601 37,947,285 

Changes in operating assets and liabilities

Trade accounts receivable and unbilled 
    completed work 17,094,812 30,168,285 17,094,812 30,168,285 

Real estate projects development costs 151,017,717 (173,928,584) 151,017,717 (173,928,584)

Deposit for land (10,000,000) - (10,000,000) -

Other current assets (9,828,758) 3,503,816 (9,982,195) 3,163,703 

Land held for development (48,150) 7,806,902 (48,150) 7,806,902 

Other non-current assets 288,718 (5,764,276) 288,709 (5,764,276)

Trade accounts payable 8,738,815 (23,940,633) 8,738,815 (23,940,633)

Construction retentions (2,006,128) 1,200,538 (2,006,128) 1,200,538 

Unrecognized income on installments due 25,007,359 (33,781,551) 25,007,359 (33,781,551)

Other current liabilities 24,160,819 (10,442,225) 24,107,351 (10,445,225)

Other non-current liabilities 3,118,432 12,060,386 3,118,432 12,060,386 

Income tax paid (7,998,496) (40,710,424) (7,998,496) (40,710,424)

Net cash provided by (used in) operating activities          239,866,695 (196,273,465) 240,612,827 (196,223,594)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
For the years ended 31 December 2006 and 2005

Statements of cash flows 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

(in Baht)

 Consolidated  The Company

2006  2005  2006  2005

Cash flows from investing activities

Increase in deposits at bank used as collateral (7,349,116) (50,402,730) (7,349,116) (50,402,730)

Proceeds from disposal of office equipment - 5,400 - 5,400 

Purchases of property and equipment (4,867,234) (39,715,646) (4,867,234) (39,715,646)

Net cash used in investing activities (12,216,350) (90,112,976) (12,216,350) (90,112,976)

Cash flows from financing activities

Proceeds from borrowings: 
 Bank overdraft and short-term

   loans from financial institutions 116,449,178 45,854,596 116,449,178 45,854,596 

 Long-term loans from financial institutions 366,208,000 584,652,000 366,208,000 584,652,000 

Advance from director 10,000,000 - 10,000,000 -

Repayment of long-term loans (543,012,075) (207,822,420) (543,012,075) (207,822,420)

Repayment of finance lease liabilities (2,975,438) (4,392,560) (2,975,438) (4,392,560)

Interest paid (169,610,360) (125,904,924) (170,210,360) (125,904,924)

Dividends paid - (75,799,800) - (75,799,800)

Minority interest in subsidiary (4) - - -

Net cash provided by (used in) financing activities (222,940,699) 216,586,892 (223,540,695) 216,586,892 

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 4,709,646 (69,799,549) 4,855,782 (69,749,678)

Cash and cash equivalents at beginning of year 37,646,834 107,446,383 37,441,886 107,191,564 

Cash and cash equivalents at end of year 42,356,480 37,646,834 42,297,668 37,441,886 

SUPPLEMENT DISCLOSURE OF CAHS FLOW INFORMATION 
The Company entered into finance lease agreements during 2006 amounting to Baht 2.3 million , and paid the installments due during 
the year amounting to Baht 0.6 million .         

Statements of cash flows 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
For the years ended 31 December 2006 and 2005
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1. General information 
Areeya Property Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 67/4 
Ladprao Road, Kwaeng Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok. 

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in April 2004. 

The principal activities of the Company and its subsidiary (together referred to as the “Group”) are the development of real 
estate projects. 

Details of the Company’s subsidiary are as follows: 

Type of business Country of incorporation
Ownership interest

2006 2005

Direct subsidiary 
Areeya Service Co., Ltd. After sales services for property Thailand 99.99% 99.99% 

    
2. Basis of preparation of financial statements 

The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English translation of the 
financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language. 

The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) including related interpretations 
and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) and with generally accepted accounting 
principles in Thailand. 

The financial statements are presented in Thai Baht, rounded in the notes to financial statements to the nearest thousand unless 
otherwise stated. They are prepared on the historical cost basis. 

The preparation of financial statements in conformity with TAS requires management to make judgements, estimates and 
assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The 
estimates and associated assumptions are based on historical experience and various other factors that are believed to be 
reasonable under the circumstances, the results of which form the basis of making the judgements about carrying amounts of 
assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. 

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised 
in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future 
periods, if the revision affects both current and future periods. 

 
3. Significant accounting policies 

a) Basis of consolidation 
 The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiary (together referred to as the “Group”). 

 Significant intra-group transactions between the Company and its subsidiary are eliminated on consolidation. 

 Subsidiary 
 A subsidiary is the entity controlled by the Company.  Control exists when the Company has the power, directly or indirectly, 

to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.  In assessing control, 
potential voting rights that are presently exercisable or convertible are taken into account.  The financial statements of the 
subsidiary are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that 
control ceases. 

 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiary
For the years ended 31 December 2006 and 2005

 These notes form an integral part of the financial statements.
 The financial statements were authorised for issue by the directors on 23 Februry 2007

Notes 
to the financial statements 
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(b) Cash and cash equivalents 
 Cash and cash equivalents comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments.  Bank 

overdrafts that are repayable on demand are a component of financing activities for the purpose of the statement 
of cash flows. 

(c) Trade and other accounts receivable 
 Trade and other accounts receivable (including balances with related parties) are stated at their invoice value less 

allowance for doubtful accounts. 

 The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and the aging of 
accounts receivables and future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred. 

(d) Real estate projects development costs 
 Real estate projects development costs are stated at the lower of cost and net realizable value.   

 Real estate projects development costs comprises the cost of land and direct expenses incurred on projects, 
including interest on loans borrowed for the acquisition of land and the related development costs of the real 
estate project. 

 Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs 
necessary to make the sale.  

 Construction contracts 
 When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract costs are recognised as expenses 

in the statement of income by reference to the stage of completion of the contract activity at the balance sheet 
date. When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is 
recognised as an expense in the statement of income immediately. When the outcome of a construction contract 
cannot be estimated reliably, contract costs are recognised as an expense in the statement of income for the 
period in which they are incurred. 

(e) Investment 
 Investment in subsidiary in the separate financial statements of the Company is accounted for using the equity 

method less impairment losses. 

(f) Property and equipment 

 Owned assets 
 Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.   

 Leased assets 
 Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as 

finance leases.  Property and equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of its fair value 
and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation 
and impairment losses.  Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease 
liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.  Finance charges are 
charged directly to the statement of income. 
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 Depreciation 
 Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 

part of an item of property and equipment.  The estimated useful lives are as follows: 
 Leasehold improvements 5 years 
 Club house 20 years 
 Temporary building 2-5 years 
 Furniture, fixtures and office equipment  3-5 years 
 Construction equipment 5 years 
 Vehicles 5 years 

 No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. 

(g) Land held for development 
 Land held for development is stated at cost, including borrowing costs capitalized, aggregate cost of development, 

materials and supplies, wages and other direct expenses. 

(h) Intangible assets 
 Intangible assets that are acquired by the Group are stated at cost less accumulated amortization and impairment 

losses. 

 Amortization 
 Amortization is charged to the statement of income on a straight-line basis from the date that intangible assets are 

available for use over the estimated useful lives of assets.  Software licenses are amortized by the straight-line 
method over the period of 5 years. 

(i) Impairment 
 The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is 

any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amounts are estimated. 

 An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its 
recoverable amount.   The impairment loss is recognized in the statement of income unless it reverses a previous 
revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity. 

 Calculation of recoverable amount 
 The recoverable amount of assets is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing value 

in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that 
reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that 
does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is 
determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 

 Reversals of impairment 
 An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable 

amount.  

 An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying 
amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been 
recognized.   

(j) Interest-bearing liabilities 

 Interest-bearing liabilities are recognized initially at fair value less attributable transaction charges. Subsequent to 
initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any difference between cost and 
redemption value being recognized in the statement of income over the period of the borrowings on an effective 
interest basis. 

(k) Trade and other accounts payable  
 Trade and other payables (including balances with related parties) are stated at cost. 
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(l) Provisions 
 A provision is recognised in the balance sheet when the Group has a present legal or constructive obligation as a 

result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle   
the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.  If the effect is   
material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects 
current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability. 

(m) Revenues 
 Revenue excludes value added taxes or other sales taxes and is arrived after deduction of trade discounts. 

 Sales of land and houses 
 Sales of land and houses in real estate development projects which are completed and available for sales are 

recognized upon full payment following the agreement to buy and sell and the land title deed and constructions 
had been transferred to the buyer. 

 Revenue from property development projects is recognised after meeting further conditions, including among  
others: 

  ß	finalized sales agreements

		ß non-refundable deposits from customers of at least 20% of the value of each sales agreement; and 

  ß the development is a minimum of 10% complete (as measured by construction costs incurred compared to budgeted  
  construction costs).

   Construction contracts 
 When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and expenses are 

recognized in the statement of income in proportion to the stage of completion of the contract.  The stage of 
completion is assessed using the percentage of completion method, which is measured by reference to the costs 
incurred to date and the estimated total costs for each contract.  When it is probable that total contract costs will 
exceed total contract revenue, the expected loss is recognized immediately as an expense in the statement of 
income. 

(n) Expenses  

 Operating leases 
 Payments made under operating leases are recognized in the statement of income on a straight-line basis over the 

term of the lease.  Lease incentives received are recognized in the statement of income as an integral part of the 
total lease payments made.  Contingent rentals are charged to the statement of income in the accounting period in 
which they are incurred. 

 Finance costs 
 Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income in the period in which they are incurred, 

except to the extent that they are capitalised as being directly attributable to the acquisition, construction or 
production of an asset which necessarily takes a substantial period of time to be prepared for its intended use or 
sale.  The interest component of finance lease payments is recognised in the statement of income using the 
effective interest rate method. 

(o) Employee benefits 

 Defined contribution plans 
 Obligations for contributions to defined contribution plans are recognised as an expense in the statement of 

income as incurred. 

(p) Income tax 
 Income tax on the profit or loss for the year represents current tax.  Income tax is recognised in the statement of 

income.  Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or 
substantially enacted at the balance sheet date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years. 

 



114 อารียา รายงานประจำปี 2549

4. Related party transactions and balances
Related parties are those parties linked to companies in the Group and the Company by common shareholders or directors.  
Transactions with related parties are conducted at prices based on market prices or, where no obvious market prices exist,   
at contractually agreed prices. 

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below: 

   Pricing policies  
Revenue from sales of land and house General market price 
Service income on house construction General market price 
Other income General market price 
Other expenses General market price 
Interest expense At agreed rate 

Transactions for the years ended 31 December 2006 and 2005 with related parties are summarized as follows: 
 (in thousand Baht) 

 
Consolidated The Company 

 
2006 2005 2006 2005 

Revenue from sales of land and house 24,420 18,666 24,420 18,666 

Service income on house construction 2,073 9,853 2,073 9,853 

Other income   -  - 143 340 

Other expenses  -  - 113              - 

Directors’ remuneration 622 668 622 668 

Interest expense  -  - 461 461 

Balance as at 31 December 2006 and 2005 with related parties are as follows: 
  (in thousand Baht) 
 

 Note 

Consolidated The Company 
 

 2006 2005  2006  2005 

Other account receivable  -  - 494 340 

Investment in subsidiary - at equity 8 -  - 9,493 9,985 

Advance from director - non interest bearing  10,000  - 10,000  - 

Accrued expense  -  - 445 471 

Loan from subsidiary 12 -  - 9,700 9,700 

Due to the requirements of the Land Development Act B.E. 2543, during 2003 to 2004 the Company transferred the title on 
certain parcel of land used for entrance ways roading and utilities with a cumulative value at 31 December 2006 and 2005 of Baht 
57.4 million, to a director for nil consideration so that the director could hold the title of the land on behalf of the Company as a 
representative for the purposes of entering into any contract in relation to the land. As specified in the agreement, the director 
may not perform any activities on the land.  In addition, the director has registered the land subject to servitudes and restrictions 
to the projects of the Company for construction of utilities for the projects without any compensation and with no time limit.   

In addition, during 2004 to 2005, the Company also transferred title of certain parcels of land used as the site  entrance roads of 
development projects with a cumulative value at 31 December 2006 and 2005 of Baht 74.4 million, to the subsidiary, without any 
compensation for the subsidiary to hold title to such land on behalf of the Company as a representative for the purposes of 
entering into any contract in relation to the land.  In addition, the subsidiary has registered the land subject to servitudes and 
restrictions to the projects of the Company for construction of the utilities of the projects without any compensation and with no 
time limit. 
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5. Cash and cash equivalents
 (in thousand Baht) 





Consolidated The Company 
 

2006 2005 2006 2005 

Cash on hand  297 386 297 386 

Deposits at banks     

 Current accounts 8,159 22,310 8,158 22,309 

 Saving accounts 33,900 14,951 33,843       14,747 

Total 42,356 37,647 42,298 37,442 

 
6. Trade accounts receivable and unbilled completed work

As at 31 December 2006 and 2005, trade accounts receivable and unbilled completed work and unrecognized income on 
installment due consisted of: 

 (in thousand Baht) 
  

 2006  2005 

Sales amount under the agreements to buy and sell  5,667,881 4,318,116 

Installments due 4,790,519 3,893,143 

Less  sales recognized to date (4,726,390) (3,861,673) 

Unbilled completed work 3,646 11,297 

Unrecognized income 67,775  42,767  

 Installments due 4,790,519 3,893,143 

 Less  payments received on installments due (4,785,053) (3,879,499) 

 Receivables on installments due 5,466 13,644 

 Unbilled completed work 3,646 11,297 

 Other receivables 668 767 

 Total 9,780 25,708 

 Less  allowance for doubtful accounts (1,638) (471) 

 Net 8,142 25,237 

As at 31 December 2006 and 2005, the Company had outstanding balances of trade accounts receivable, unbilled completed 
work and other receivables aged by number of months were as follows: 

(in thousand Baht) 

  2006  2005 

Less than and up to 3 months 5,252 20,804 

Over 3 months and up to 6 months 394 2,268 

Over 6 months and up to 12 month 1,621 1,903 

Over 12 months 2,513 733 

Less allowance for doubtful accounts (1,638) (471) 

Net 8,142 25,237 
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7. Real estate projects development costs

(in thousand Baht) 

  2006  2005 

Land and development costs of projects for sale 4,520,971 4,297,208 

Show houses  150,052 119,375 

Construction in progress  1,395,509 1,031,297 

Construction materials 3,680 4,022 

Total  6,070,212 5,451,902 

Portion transferred to cost of sales (3,101,772) (2,484,399) 

Net 2,968,440 2,967,503 

As at 31 December 2006 and 2005, land and construction thereon of the Company’s projects have been mortgaged as collateral 
for loans and credit facilities from banks as described in note 12. 
 

8. Investment accounted for using the equity method

(in thousand Baht) 

 

Consolidated The Company 

 2006  2005  2006  2005 

Net book value at 1 January - - 9,985 9,917 

Share of net profits (losses) of investment - equity method - - (492) 68 

Net book value at 31 December - - 9,493 9,985 

Investment accounted for using the equity method as at 31 December 2006 and 2005, and dividend income from the investment 
during the years ended on those dates, are as follows: 

  

Ownership 
interest 

The Company 

Paid-up capital Cost method Equity method Dividend 

  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

  %        (in thousand Baht)   

 
Subsidiary  
Areeya Service Co., Ltd. 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 9,493 9,985 - - 

 Total 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 9,493 9,985 - - 
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9. Property and equipment
(in thousand Baht) 

  Consolidated / The Company 
 

Land 
Leasehold  

improvements 

Temporary 
building 
and club 

house 

Furniture 
fixtures  

and office 
equipment 

Construction 
equipment Vehicles 

Construction 
in progress Total 

 

 

 
Cost         

 
At 1 January 2005 - 6,196 16,555 12,393 842 22,078 14,535 72,599 

 
Additions 9,623 1,096 56 2,634 161 - 25,535 39,105 

 
Transfers, net - - 9,012 - - - (9,012) - 

 
Disposals - - - (9) - - - (9) 

 
At 31 December 2005 9,623 7,292 25,623 15,018 1,003 22,078 31,058 111,695 

 
Additions - 94 998 1,869 15 2,580 1,535 7,091 

 
Transfers, net 22,489 - 21,081 - - - (27,819) 15,751 

 
Disposals - - - - (146) - - (146) 


At 31 December 2006 32,112 7,386 47,702 16,887 872 24,658 4,774 134,391 

 
Accumulated depreciation        


At 1 January 2005 - 1,171 3,350 2,579 226 7,484 - 14,810 


Depreciation charge for the year - 1,312 3,379 2,813 179 4,415 - 12,098 


Disposals - - - (5) - - - (5) 


At 31 December 2005 - 2,483 6,729 5,387 405 11,899 - 26,903 


Depreciation charge for the year - 1,467 4,910 3,151 155 4,872 - 14,555 


Disposals - - - - (19) - - (19) 


At 31 December 2006 - 3,950 11,639 8,538 541 16,771 - 41,439 


Net book value           


At 31 December 2005 9,623 4,809 18,894 9,631 598 10,179 31,058 84,792 

 At 31 December 2006 32,112 3,436 36,063 8,349 331 7,887 4,774 92,952 
 
10. Land held for development 

(in thousand Baht) 

  2006  2005 

Cost of land 907,932 907,932 

Land development costs  64,740 64,693 

Interest capitalized as cost of land  96,972 52,923 

Total 1,069,644 1,025,548 

As at 31 December 2006 and 2005, all land held for development has been mortgaged as collateral for long-term loans   
obtained from banks as described in note 12. 
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11. Deposits at banks used as collateral
This account represents the saving deposits which are used as collateral for the Company’s overdraft line amounting to Baht 55 
million and for the banks to issue the letter of guarantee to government agencies for construction and maintenance the utilities in 
the Company’s projects amounting to Baht 5.9 million. 

12. Interest-bearing liabilities

(in thousand Baht) 

  2006  2005 

Current   

Bank overdrafts    

 - secured 65,183 58,734 

Short-term loans from financial institutions   

 - secured 110,000 - 

 175,183 58,734 

Current portion of long-term loans   

 - secured 1,722,185 300,325 

Current portion of finance lease liabilities 1,491 1,980 

Non-current   

Long-term loans from financial institutions   

 - secured 610,352 2,209,016 

Finance lease liabilities 1,581 1,488 

As at 31 December 2006, the Company had bank overdraft lines with three local banks totaling Baht 75 million (2005: Baht 75 
million).  Bank overdrafts bear interest at the MOR and the rates of saving deposits plus 1.0% to 1.5% per annum.  During 2006, 
the Company issued promissory note amounting to Baht 110 million to a local bank which bears interest at the rate of   
saving deposits plus 1.0% per annum and is repayable within 90 days.  These credit facilities are guaranteed by savings deposits 
of the Company and savings deposits of a director.  Moreover, under the credit line with certain financial institutions, the 
Company is able to issue short-term bills of exchange up to a value of Baht 500 million within three years commencing from the 
first issuance date without limit on the number of issues.   

In 2004, the Company entered into loan agreement with Areeya Service Co., Ltd., the subsidiary company, amounting to Baht 9.7 
million.  This loan bears interest at 4.75% per annum and is repayable on demand. 

As at 31 December 2006, the Company had long-term loan agreements with various local banks for facilities totaling Baht 3,708 
million (2005: Baht 3,681 million), out of which the Company has drawn down loans amounting to Baht 3,104 million (2005: Baht 
2,960 million).  The loans bear interest at rates from MLR less 1% to MLR per annum.  Repayment of the loans is made in 
accordance with the terms and conditions of the loan agreements up until 2009.  During 2006, the Company had amended a 
loan agreement with a local bank by extension of the period of repayment which was to be due in 2006 until 2008.    
The Company was charged a related extension fee calculated at 0.5% of the outstanding balances and the undrawn amount. The 
agreements also provide that loan repayments are to made proportionately when properties are sold to customers and the 
Company redeems the mortgage on the land for transfer to customers. These loans are secured by the mortgage of the land of 
each project and guaranteed by certain directors of the Company and by the subsidiary. 

Under the terms of the above loan agreements, the Company has to comply with conditions and restrictions as specified in the 
agreements. 
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Finance lease liabilities 
Finance lease liabilities are payable as follows: 

(in thousand Baht)

  2006  2005  

  Principal Interest Payment Principal Interest Payment 

 Within one year 1,491 147 1,638 1,980 147 2,127 

 After one year but within five years  1,581 75 1,656 1,488 73 1,561 

 Total 3,072 222 3,294 3,468 220 3,688 

The Company entered into finance lease contracts covering its vehicles. These agreements will expire during 2007 to 2009.  
Under the terms of the lease contracts, the Company has to comply with certain conditions specified therein. 
 

13. Share capital
(thousand share / thousand Baht)

 

 
Par value 
(in Baht) 

2006 2005 
 

Number Baht Number Baht 
 

Authorised       
 

At 1 January       
 

- ordinary shares 2 - - 379,000 758,000 
 

- ordinary shares  1 758,000 758,000 - - 
 

Changes in par value      
 

-  from Baht 2 to Baht 1  - - 379,000 - 
 

At 31 December     

 
-  ordinary shares 1 758,000 758,000 758,000 758,000 

 
Issued and fully paid     

 
At 1 January     

 
- ordinary shares 2 - - 379,000 758,000 

 
- ordinary shares 1 758,000 758,000 - - 

 
Changes in par value     

 
- from Baht 2 to Baht 1  - - 379,000 - 

 
At 31 December     

 
- ordinary shares 1 758,000 758,000 758,000 758,000 

At the extraordinary shareholders’ meeting held on 19 July 2005, the shareholders approved a resolution to change the 
Company’s par value from Baht 2 per share to Baht 1 per share, resulting in the increase in the number of issued and paid shares 
from 379,000,000 shares to 758,000,000 shares.  The Company registered the changes of par value and number of shares with 
the Ministry of Commerce on 29 July 2005. 
 

14. Reserves

Share premium 
The share premium account is set up under the provisions of Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535, which   
requires companies to set aside share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve   
account (“share premium”). The account is not available for dividend distribution. 
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Legal reserve  
The legal reserve is set up under the provisions of Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535.  Section 116 requires   
that a company shall allocate not less than 5% of its annual net profit,  to a reserve account (“legal reserve”), until this account 
reaches an amount not less than 10% of the registered authorized capital.   The legal reserve is not available for dividend 
distribution. 
  

15. Selling and administrative expenses 
(in thousand Baht)

 

Consolidated The Company 

 2006  2005  2006  2005 

Administrative  64,456 84,781 63,611 84,724 

Marketing 69,888 79,019 69,888 79,019 

Personnel 77,603 70,206 77,603 70,206 

Specific business tax and cost of land transfer  29,448 23,689 29,448 23,689 

Total 241,395 257,695 240,550 257,638 

16. Personnel expenses 
(in thousand Baht)

 

Consolidated The Company 

 2006  2005  2006  2005 

Wages and salaries 63,965 63,312 63,965 63,312 

Contribution to defined contribution plans   1,837 1,953 1,837 1,953 

Others 11,801 4,941 11,801 4,941 

Total 77,603 70,206 77,603 70,206 

(number of employees) 

Number of employees as at 31 December 170 196 170 196 

The Company has established a contributory provident fund for its employees. Membership to the fund is on a voluntary basis. 
Contributions are made monthly by the employees at the rates ranging from 3% to 7% of their basic salaries and by the Company 
at the rates ranging from 3% to 7% of the employees’ basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance 
as a juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.  
 

17. Interest expense 
 (in thousand Baht) 

  Consolidated The Company 
 

 2006  2005  2006  2005 

Interest paid and payable to:      

- related parties  - - 461 461 

- financial institutions 170,181 126,124 170,181 126,124 

Total finance costs  170,181 126,124 170,642 126,585 

Finance costs capitalised (161,754) (117,540) (161,754) (117,540) 

 8,427 8,584 8,888 9,045 
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Finance costs have been capitalized at a rate of 1.75% to 8.00% per annum (2005: 3.85% to 6.75%) for properties under 
development. 
 

18. Income tax
Royal Decree No. 387 B.E. 2544 dated 5 September 2001 grants companies listed on the Stock Exchange of Thailand a reduction 
in the corporate income tax rate from 30% to 25% for taxable profit for the five consecutive accounting periods beginning on or 
after enactment. The Company has, accordingly, calculated income tax on the portion of its taxable profit for the years ended   
31 December 2006 and 2005 at the 25% corporate income tax rate. 

  
19. Earnings per share

Basic earnings per share 
The calculation of basic earnings per share for the year ended 31 December 2006 was based on the profit attributable to ordinary 
shareholders of Baht 8.2 million (2005: Baht 8.7 million) and the weighted average number of paid-up shares outstanding during 
the year ended 31 December, calculated as follows: 

Weighted average number of ordinary shares 
(in thousand)

 Consolidated The Company 

 2006  2005  2006  2005 

Issued ordinary shares at 1 January  758,000 379,000 758,000 379,000 

Effect of changes in par value - 379,000 - 379,000 

Weighted average number of ordinary shares at 31  
 December 758,000 758,000 758,000 758,000 

20. Dividends 
At the ordinary shareholders’ meeting held on 26 April 2005, the shareholders approved the payment of dividends at Baht 0.20 
per share for 379,000,000 shares, totaling Baht 75.8 million.   

  
21. Commitments 

As at 31 December 2006, the Company had:  

(a) Non-cancellable operating lease commitments 
(in thousand Baht)

  Consolidated  The Company 

 2006  2005  2006  2005 

Within one year 910 709 910 709 

After one year but within five years 1,900 315 1,900 315 

Total 2,810 1,024 2,810 1,024 

        
Agreements for the rental of land and buildings for use as the Company’s office are for a period of three years expiring in 2009. 

(b) outstanding commitments relating to projects developments contracts amounting to Baht 156.7 million 

(c) an agreement to buy and sell land from a vendor for a consideration of Baht 500 million, against which a deposit of Baht  
50 million has been paid.  The Company has incurred development costs on the land amounting to Baht 45.2 million.    
The Company has recorded the deposit and development costs in the development costs of real estate project account in 
the balance sheet.  Under the terms of the agreement, the vendor has permitted the Company to develop and make use of 
the land. 
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 On 8 May 2006, the Company entered into an amendment of the agreement to buy and sell land from the vendor, whereby 
the title of the land will be transferred to the Company by 8 November 2006 and the Company will have to pay fees for 
retaining the right from the previous date of land transfer until the date of entering into the amendment of the agreement of 
Baht 23,000,000. The Company paid Baht 3,000,000 on the date of entering into the amendment and the remaining balance 
will be paid on the date of the land transfer, together with a retaining fee from the date of the amendment of the agreement 
to the date of land transfer calculated at the rate per day as specified in the amendment of the agreement.  However, on 8 
November 2006 both parties agreed to enter into an amendment of the agreement to extend the payment of the land cost 
and the remaining balance and the date of the transfer of the title of the land until 8 May 2007 and the Company is subject 
to pay the retaining fee at the agreed rate until the land transfer date. 

(d) an agreement to buy and sell land with a financial institution for Baht 770 million against which a deposit of Baht 10 million 
has been paid.  The second payment of Baht 40 million will be due in February 2007 and the remaining balance of Baht 720 
million will be paid upon the transfer of the title on the land not later than May 2007.  

 
22. Contingent liabilities

As at 31 December 2006, the Company was contingently liable for letters of guarantee issued by several local banks to 
government agencies for construction and maintenance the utilities in the Company’s projects totalling Baht 40.1 million. 
 

23. Financial instruments 
 Financial risk management policies

The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and from non-performance of contractual 
obligations by counterparties. The Group does not issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes. 

Interest rate risk 
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Group’s operations and its 
cash flows. The Group is primarily exposed to interest rate risk from floating interest rates of short-term and long-term loans   
from financial institutions.  

Creditrisk

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle its financial and 
contractual obligations to the Group as and when they fall due. 

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations are 
performed on all customers requiring credit over a certain amount.  At the balance sheet date there were no significant 
concentrations of credit risk.  The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial   
asset in the balance sheet.  However, due to the large number of parties comprising the Group’s customer base, Management 
does not anticipate material losses from its debt collection. 

Liquidity risk 
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management to 
finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows. 

Fair values 
The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties 
in an arm’s length transaction.  In determining the fair value of its financial assets and liabilities, the Group takes into account its 
current circumstances and the costs that would be incurred to exchange or settle the underlying financial instrument. 

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments. 

ß Cash and cash equivalents and accounts receivable - the carrying amount approximates fair value due to the relatively short-term 
maturity. 

ß Accounts payable and short-term borrowings - the carrying amount approximates fair value due to the relatively short-term   
maturity. 

ß Long-term loan - the carrying amount approximates fair value because the loan bears interest at floating market rate. 
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24. Segment information 
The Company does not present financial information on business segments and geographical segments in the financial 
statements since the Company is only engaged in real estate development in the Bangkok and broader metropolitan area. In 
addition, the subsidiary has not yet started  commercial operations. 

 
25. Reclassification of accounts

Certain accounts in the 2005 financial statements have been reclassified to conform with the presentation in the 2006 financial 
statements. 
  

26. New and revised accounting standards not yet adopted
On 11 October 2006, the Federation of Accounting Profession (FAP) announced that the Thai Accounting Standard No. 44   
(TAS No. 44) “Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries” is to be revised.   
FAP announcement No. 26/2006 requires a parent company which has investments in a subsidiary company, an entity under joint 
control, or an associate company, which is not classified as a “held for sale” investment, to record such investment in accordance 
with either the cost method or with the recognition and measurement basis for financial instruments (when an announcement is 
made), instead of the equity method currently used.  This revision to TAS No. 44 is applicable to financial statements covering 
periods beginning on or after 1 January 2007, with early adoption encouraged. 

The Company will adopt the change in accounting treatment for its investments in subsidiary for the Company’s financial 
statements in the fiscal year after 1 January 2007.  The change in accounting treatment will be applied retrospectively and   
the Company’s 2006 financial statements, which will be included in the Company’s 2007 financial statements for comparative 
purposes, will be restated accordingly. The effect of the change on the Company’s financial statements has not presently been 
determined by management. The consolidated financial statements of the Group will not be affected by the change.     
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General 
Information
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท	 บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จำกัด	(มหาชน)	

ประเภทธุรกิจ	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 67/4	อาคารไดนาสตี้คอมเพล็กซ์	2	ถนนลาดพร้าว	71	แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310		

เลขทะเบียนบริษัท	 0107546000431	

ทุนจดทะเบียน		 หุ้นสามัญ	758,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	รวมเป็นทุนทั้งสิ้น	758,000,000	บาท	

โฮมเพจของบริษัท	 www.areeya.co.th	และข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ	เอ	สเปซ	ของบริษัท	www.aspace.co.th	

โทรศัพท์	 0-2933-0333,	0-2539-4000,	0-2789-1122	

โทรสาร	 0-2955-9766	

ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำกัด	

	 ชั้น	51	เอ็มไพร์ทาวเวอร์	195	ถ.	สาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	

	 โทรศัพท์	0-2677-2000	โทรสาร	0-2677-2222	

นายทะเบียนหลักทรัพย์		 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถ.รัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110		

	 โทรศัพท์	0-2229-2800	โทรสาร	0-2359-1262-3		

ที่ปรึกษากฎหมาย	 สำนักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ	

	 72/2-3	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	ซอยธรรมนูญสุข	สามเสนนอก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310		

	 โทรศัพท์	0-2274-7529-30	โทรสาร	0-2274-7638	

	

ข้อมูลบริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท	 บจก.	อารียา	เซอร์วิส	

ประเภทธุรกิจ	 บริการหลังการขาย	ด้านอสังหาริมทรัพย์	

โทรศัพท์	 0-2933-0333,	0-2539-4000,	0-2789-1122	

โทรสาร	 0-2955-9766	

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

สัดส่วนการถือหุ้น	 99.99%		
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Company Name Areeya Property Public Company Limited

Type of Business Real estate development and house construction service

Head Office address 67/4Dynastycomplex2,Ladprao71road,KhwangWangthonglang,

 KhetWangthonglang,Bangkok10310

Company registration no. 0107546000431

Authorized share capital 758,000,000commonshares,Baht1pershare,totalAuthorizedsharecapitalBaht758,000,000

Home Page www.areeya.co.thandformoredetailaboutaSpacecondominiumprojectpleasevisitwww.aspace.co.th

Telephone no. 0-2933-0333,0-2539-4000,0-2789-1122

Facsimile no. 0-2955-9766

Auditor KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

 51stFloor,EmpireTower,195SouthSathornRoadYannawa,Sathorn,Bangkok10120Thailand

 Tel.66(2)6772000Fax66(2)6772222

Securities Registrator  Thailand Securities Depository Co.,Ltd.

 62TheStockExchangeofThailandBuilding,RatchadapisekRoad,KhwangKlongtoey,KhetKlongtoey,

Bangkok10110TelNo.0-2229-2800,FaxNo.0-2359-1262-3

Lawyer advisor Kunnatham Law Office

 72/2-3SutthisanwinitchaiRd.Samsen-Nok,Huay-Kwang,Bangkok10310

 TelNo.0-2274-7529-30FaxNo.0-2274-7638

Subsidiary

Company Name Areeya Service Co., Ltd.

Type of Business After sale service for property

Telephone No. 0-2933-0333,0-2539-4000,0-2789-1122

Fax No. 0-2955-9766

Authorized share capital 1,000,000commonshares,Baht100pershare,totalAuthorizedsharecapitalBaht10,000,000

Shareholdings’ percentage 99.99% 



Areeya Property PLC.

67/4 Dynasty Complex, Ladprao 71
Wangthaonglang, Bangkok 10310
T. +66 (0) 2933 0333, (0) 2539 4000
F. +66 (0) 2955 9766
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