










































































































































�

The Thoughts  

 

The Thought of Finance page 4-5 
Financial Highlight 

จุดเด่นทางการเงิน



The Thought of the Chairman page 6-7 
Message from the Chairman 

สารจากประธานกรรมการ



The Thought of the Audit Committee page 8-9 
Audit Committee Report 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



The Thought of Organization  page 10-11 
Organization Chart 

ผังองค์กร



The Thought of Board of Directors  page 12-17 
The Board of Directors 

รายนามคณะกรรมการ



The Thought of Business page 18-19 
Business Profile 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



�

The Thought of Company’s Projects page 20-�5 
Details of Company’s Projects 

รายละเอียดโครงการ



The Thought of Industrial Outlook 

Industrial Outlook page �6-41 
ภาวะอุตสาหกรรม



The Thought of Risk page 42-45 
Risk Factors 

ปัจจัยความเสี่ยง



The Thought of Governance page 46-6� 
Management and Corporate Governance                  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



The Thought of Transactions page 64-67 
Related Transactions 

รายการระหว่างกัน



The Summary Thoughts  page 68-77 
Statement of Analysis from Management 

คำอธิบายและการวิเคราะห์จากผู้บริหาร



The Thought of Responsibility  page 78-79 
Board of Directors’ Responsibility for Financial Reporting 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



The Thought of the Certified Public Accountant page 80-1�7 
Auditor’s Report  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



The General Thought  page 1�8-1�9 
General Information 

ข้อมูลทั่วไป





 



4 5

The Thought of Finance 
Financial Highlight 

จุดเด่นทางการเงิน
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
As of December 31 

งบการเงินรวม 2550 
Consolidated 2007 

งบการเงินรวม 2549 
Consolidated 2006 

งบการเงินรวม 2548 
Consolidated 2005 

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 
Statement of Income (Million Baht)    

รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน
Sale of Land and House 747 789 6�8 

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน
Service Income on House Construction 5� 78 �26 

ต้นทุนขายที่ดินและบ้าน
Cost of Sale - Land and House 5�5 555 440 

ต้นทุนจากการรับจ้างสร้างบ้าน
Cost of Service - House Construction 4�       64 254 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด
Profit before Interest Expense, Income Tax and Marketing Expense 67 95 10� 

กำไรสุทธิ
Net Profit -79 8 9 

งบดุล (ล้านบาท) 
Balance Sheet (Million Baht)    

สินทรัพย์
Total Assets 5,084 4,295 4,278 

หนี้สิน
TotalLiabilities �,701 2,8�6 2,827 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
TotalShareholders’Equity 1,�8� 1,459 1,451 

อัตราส่วนทางการเงิน 
Financial Ratio    

อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
Bank-Debt-to-Equity Ratio (Time) 2.16 1.72 1.77 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
Debt-to-Equity Ratio (Time) 2.68 1.94 1.95 

อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและจากการรับจ้าง
Gross Profit Margin on Sales and Service Income 27.75% 28.56% 28.0�% 

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin -9.88% 0.9�% 0.89% 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Asset -1.55% 0.19% 0.21% 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity -5.71% 0.56% 0.59% 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
Book Value per Share (Baht) 1.82 1.92 1.91 

กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)
Basic Earning per Share (Baht) -0.10 0.01 0.01 

จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว(ล้านหุ้น)
Issued and Paid-Up Share Capital (Million shares) 758.00 758.00 758.00 

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเป็น1บาทเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น
  computed from number of common shares after changing par value to be Baht 1 for comparison purpose only 
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The Thought of the Chairman 
Message from the Chairman 


สาส์นจากประธานกรรมการ

 ปี2550เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯสามารถผ่านความท้าทายในการบริหารงานปัจจัยน้ำมันเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังชะลอการ

ตัดสินใจในการลงทุนระยะยาวตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นตลาดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามในปี

2550บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายตลาดโครงการคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่สำหรับครอบครัวที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวในการพักผ่อนและผสมผสาน

แนวคิดที่อยู่อาศัยในเมืองที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อโครงการ เอสเปซซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า ยอดจองซื้อจากลูกค้าที่เข้ามาเป็นจำนวนมากนี้เป็น

แรงกระตุ้นให้บริษัทฯต้องพัฒนาสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นและนำเสนอสินค้าที่ตรงใจลูกค้าใน

ระดับราคาที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้บริโภคยังมีความต้องการซื้อสินค้าที่ตรงใจอยู่

 นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องมีการจัดการค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าการตลาดสำหรับสินค้าประเภทคอนโดฯเป็น

จำนวนเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายยอดขายโครงการฯ ทำให้ในปี2550บริษัทฯมียอดจองซื้อจากลูกค้าเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากบริษัทฯคาดว่าหลังจาก

ที่ได้เริ่มโอนห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม เอสเปซที่สร้างเสร็จเรียบร้อยให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อไว้ ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2551 เป็นต้นไป จะทำให้

งบการเงินของบริษัทฯแสดงสถานะทางการเงินดีขึ้นและสามารถแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 ในปี 2551บริษัทฯ จะได้มีการจัดผังองค์กรใหม่เพื่อทำให้การบริหารงานทำได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้นมีการรับพนักงานใหม่ที่มีความรู้

ความสามารถและมีความกระตือรืนล้นที่จะทำงานให้สำเร็จและบริษัทฯมีแผนที่จะพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้นนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารงานและพนักงานเพื่อที่จะให้บริษัทยังคงความเป็นผู้นำทางด้านรูปแบบ

สินค้าและสนองตอบลูกค้ารุ่นใหม่

 บริษัทฯหวังว่าการดำเนินงานของบริษัทซึ่งคำนึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

จากท่านผู้ถือหุ้นลูกค้าพันธมิตรเพื่อที่บริษัทฯจะได้มอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อไป









นายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการ
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 Year 2007 has been another challenging year for our management team.   The oil price is an important variable that 
psychologically affects the consumer’s decision to postpone their long-term investment.  The property market has been directly 
impacted from the consumer’s decision to postpone their investment.  Nevertheless, the company has been able to successfully 
launched our fully-furnished condominium project under name “A Space” in 2007.  The target buyer is a ‘chic’ family who wants 
their private modern space in the middle of city.  Under brand “A Space”, the customer’s response to this project has been very 
satisfactory. The company has got a large amount of presale bookings.  The response and support from our customers would 
encourage the company to continuously develop new range of products to attend to our customer’s requirements.  

 In addition, the company has been using extensive marketing activities and making our best effort to manage our advertising 
budget and marketing expenditure for promoting new condominium project to match with our sales target.  In 2007, we have 
received tremendous success of townhouse and condominium bookings from our customers.  The company expects that we would 
be able to hand over the complete units of our condominium project to our customers starting from �rd quarter of 2008 onwards. 
After ownership transfer to buyers, the company would be able to post excellent performance on our financial statements in near 
future. 

 In 2007, the company has rearranged our organization to improve efficiency and better workflow. We employed new capable 
and knowledgeable staffs, who have suitable ability and enthusiasm to work with us.  Moreover, the company has been emphasizing 
our policy of improving staffs’ capability and work efficiency.  Our management thinks that all successes to the company would only 
come from the unity of staff and management team working under the same philosophy towards company’s target-To be a market 
leader in style of product and respond to the need of our customers. 

 Our management team emphasizes good corporate governance and transparency of every transaction with every stakeholder.  
We aim to boost up confidence of all stakeholders from our strong internal control that would meet or exceed the regulatory  
requirements. The company would also like to thank all shareholders and customers who continuously support us and enable us to 
deliver high-quality products and services.  

 

 

        

 

Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
Chairman and Chief Executive Office  
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The Thought of the Audit Committee 
Audit Committee Report 


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

กฎหมายบัญชีการบริหารองค์กร และการบริหารบุคลากร โดยทั้ง 3ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของ

บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่เคยเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทมาก่อนดังนี้

 นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ

 นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ

 ในปี2550คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม7ครั้งโดยมีฝ่ายบริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม

รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ และโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2550 ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

 2. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนายิ่งขึ้นไป

 3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 4. ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยพบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบความคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป

 5. พิจารณากรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

และแสดงความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

 6. พิจารณาและให้ความเห็นเสนอแนะคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

นางสาววรรณาพรจงพีรเดชานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098และ/หรือนางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่3756แห่งบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2551

 คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนให้ทราบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะคณะกรรมการอย่างอิสระ

และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว  



ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ





นายชลิตสถิตย์ทอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่20มีนาคม2551
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 The Audit Committee of Areeya Property Public Company Limited consists of � members who are independent committees 
and professional in finance, law, accounting, management and human resources.  We do not hold any share of the Company, we are 
never company executives, shareholders, advisors, or stakeholders.  The � committee members are: 

 Mr Chalit   Satidthong  The Chairman of Audit Committee 
 Mr Wanchai  Tantikul   The Audit Committee 
 Mr Preecha  Boonyakida  The Audit Committee 

 In year 2007, the audit committee held 7 meetings with attendants who were top executives and head of internal audit 
section.  External auditors also were invited to attend the meeting to discuss about audit procedure, audit operation and internal 
audit control structure.  The audit committee had preceded activities, which can be concluded as follows: 

 1. Reviewing the financial statements: the quarterly and year end 2007 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. 

 �. 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 preceding 
the business effectively.  Furthermore, the committee promoted the internal control system development for efficiency and 
effectiveness.   

 5. Considering when the related transactions or the transactions that may have conflict of interest were occurred.  All these 
transactions should be adequately 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 auditors’ proposal by considering reliability and price, negotiating the auditor’s remuneration, 
concluding, selecting and proposing the external auditor and auditor’s remuneration to the Board of Directors in order to get 
approval from the shareholders’ meeting for appointing Ms Wannaporn Jongpeeradejanond, Certified Public Accountant Registration 
Number 4098 and/or Ms Boonsri Chotipaiboonphan, Certified Public Accountant Registration Number �756, KPMG Phoomchai Audit 
Ltd. to be the auditor for 2008. 

 The Audit Committee would like to inform that they have performed their duty in accordance with their responsibilities, 
independently 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, 2008 
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นายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ
Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman of the Board 

นางนิภาพัฒน์โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 

นายทันเทียนสุวรรณ กรรมการ
Mr. Thun Thiensuwan Director 

นายชลิตสถิตย์ทอง กรรมการอิสระ
Mr. Chalit Satidthong  Independent Director
นายวันชัยตันติกุล กรรมการอิสระ
Mr. Wanchai Tantikul Independent Director 

นายปรีชาบุณยกิดา กรรมการอิสระ
Mr. Preecha Boonyakida Independent Director 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี  
Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Chairman and Chief Executive Officer 

การศึกษา / Education 
lปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Bachelor Degree in Accounting, Thammasart University 
lปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 MasterofBusinessAdministration(Accounting),
 ThammasartUniversity
lการอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai institute of Directors Association 

ปัจจุบัน / Present 
lประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
 Chairman and Chief Executive Officer  
 Areeya Property Public Co., Ltd. 
lประธานกรรมการบจก.วันอัพ
 Chairman, One-Up Co., Ltd.  
lกรรมการผู้จัดการบจก.อารียาเซอร์วิส
 Managing Director, Areeya Service Co., Ltd. 
lกรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 Executive Director, Thai Real Estate Association 

ประสบการณ์ / Experience 
lผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงินบมจ.โนเบิลดีเวลลอปเมนท์
 Senior Vice President, Accounting and Financial Department, 
 Noble Development Public Co., Ltd. 
lผู้จัดการฝ่ายบัญชีบจก.NKG 
 Accounting Manager, NKG Co., Ltd. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
Percentage of shareholding as of December 31, 2007   
26.25%   

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / Meeting attendance   
lคณะกรรมการ11ครั้งจาก11ครั้ง
 11 attendances of 11 Board meetings 
 


การศึกษา / Education 
lปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 Bachelor Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University 
lปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 Master Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University 
lการอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2548สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย

 Directors Accreditation Program (DAP) 2005, Thai Institute of  
Directors Association 

ปัจจุบัน / Present 
lกรรมการบริหารบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
 Executive  Director, Areeya Property Public Co., Ltd. 
lกรรมการบริหารบจก.อารียาเซอร์วิส
 Director, Areeya Service Co., Ltd.  

ประสบการณ์ / Experience 
lกรรมการบริหารบจก.ริเวอร์ไซด์การ์เด้น
 Executive Director, Riverside Garden, Co., Ltd. 
lผู้จัดการฝ่ายบุคคลบจก.มิตรภาพการค้า
 Human Resources Manager, Mitraprap Karnkaa, Co., Ltd. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
Percentage of shareholding as of December 31, 2007 
2.64%  

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / Meeting attendance   
lคณะกรรมการ10ครั้งจาก11ครั้ง
 10 attendances of 11 Board meetings 



นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  
Mrs. Niphapat Romerattanaphun 
กรรมการบริหาร
Executive Director  
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นายทัน เทียนสุวรรณ 
Mr. Thun Tiensuwan 
กรรมการบริหาร
Executive Director 

การศึกษา / Education 
lปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 LL.B(BachelorofLaws)RamkhamhaengUniversity
lเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภา
 Thai Barrister at Law Bar Association 
lการอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 

ปัจจุบัน / Present 
lกรรมการบริหารบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
 Executive Director, Areeya Property Public Co., Ltd. 
lกรรมการบริหารบจก.อารียาเซอร์วิส
 Director, Areeya Service Co., Ltd. 
lที่ปรึกษาบจก.เลคการ์เด้น
 Advisor, Lake Garden Co., Ltd. 

ประสบการณ์ / Experience 
lกรรมการบจก.เอสทีซีคอปอร์เรชั่น
 Director, STC Corporation Co., Ltd. 
lผู้ชำนาญการของบริษัทบงล.ธนสยาม
 Specialist, Dhana Siam Finance and Securities PCL. 
lหัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์
 Chief, Juristic Act Credit, Siam Commercial Bank PCL.  
lเจ้าพนักงานที่ดินกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
 Chief Land Officer, Department of Land, Ministry of Interior 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
Percentage of shareholding as of December 31, 2007   
0.00%  

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / Meeting attendance   

lคณะกรรมการ10ครั้งจาก11ครั้ง
 10 attendances of 11 Board meetings 

การศึกษา / Education 
lปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 LL.B (Bachelor of Laws), Thammasart University 
lเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภา
 Thai Barristor at law, Bar Association 
lการอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Directors Accreditation Program (DAP) 2004, Thai Institute of Directors 

Association 
ปัจจุบัน / Present 
lกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
 Independent Director and Chairman of Audit Committee,  
 Areeya Property Public Co., Ltd 
lประธานกรรมการบจก.เพลินจิตแคปปิตอล
 Independent Director and Audit Committee,  
 Apex Development Public Co., Ltd. 
lกรรมการตรวจสอบบมจ.เอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้นท์
 Chairman, Ploenchit Capital Co., Ltd. 
lประธานกรรมการบจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเร้นท์อะคาร์
 Chairman, Thai International Rent A car Co., Ltd. 
ประสบการณ์ / Experience 
lประธานกรรมการบลจ.ไทยพาณิชย์
 Chairman, SCB Assets Manager, Siam Commercial Bank PCL. 
lผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 Business Development Manager, Siam Commercial Bank PCL. 
lผู้จัดการธุรกิจทรัพย์สินขนาดใหญ่บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 Manager, Special Assets Corporate Sector, Siam Commercial Bank PCL. 
lกรรมการบมจ.เอสซีบีลิสซิ่ง
 Director, SCB Leasing Public Co., Ltd 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
Percentage of shareholding as of December 31, 2007 
0.00%  
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / Meeting attendance   

lคณะกรรมการ11ครั้งจาก11ครั้ง
 11 attendances of 11 Board meetings 
lคณะกรรมการตรวจสอบ7ครั้งจาก7ครั้ง
 7 attendances of 7 Audit Committee meetings 
 

นายชลิต  สถิตย์ทอง  
Mr. Chalit Satidthong 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Chairman of the Audit Committee 
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นายวันชัย  ตันติกุล  
Mr. Wanchai Tantikul 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee 
 
การศึกษา / Education 

lปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 LL.B (Bachelor of Laws), Thammasart University 

l	การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  

 Thai Institute of Directors Association 

ปัจจุบัน / Present 

lกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
 Independent Director and Audit Committee  

 Areeya Property Public Co., Ltd. 

lกรรมการบจก.ไดโช(ประเทศไทย)
 Director,Daisho(Thailand)Co.,Ltd.
lกรรมการบจก.คณิตอัญชัญ
 Director, Kanit Anchan Co., Ltd. 

lกรรมการบจก.สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล
 Director, Siam Bicent Commercial Co., Ltd. 

ประสบการณ์ / Experience 

lกรรมการบจก.เทพ
 Director, Thep Co., Ltd. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
Percentage of shareholding as of December 31, 2007   

0.00% 

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / Meeting attendance   

lคณะกรรมการ11ครั้งจาก11ครั้ง
 11 attendances out of 11 Board meetings 

lคณะกรรมการตรวจสอบ7ครั้งจาก7ครั้ง
 7 attendances out of 7 Audit Committee meetings 

 


การศึกษา / Education 
lปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 BA. Accounting, Thammasart University 
lปริญญาโทสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 MS. Accounting, Thammasart University 
lการอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Associationa 

ปัจจุบัน / Present 
lกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
 Independent Director and Audit Committee  
 Areeya Property Public Co., Ltd. 
lที่ปรึกษารมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 AdvisortotheMinisterofScience&Technology
lผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 Certified Public Accountant 
lกรรมการบจก.ยิ่งถาวรอพาร์ทเม้นท์
 Director, Yingthaworn Apartment Co., Ltd.  
lกรรมการบจก.ยิ่งถาวรปิโตรเลี่ยม
 Director, Yingthaworn Petroleum Co., Ltd. 

ประสบการณ์ / Experience 
lผู้จัดการฝ่ายการเงินบจก.ดิกอิทอัพเอ็กซ์ปอร์ต
 Financial Manager, Dig It Up Export Co., Ltd. 
l	กรรมการบจก.คอนโดทาวน์
 Director, Condotown Co., Ltd. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
Percentage of shareholding as of December 31, 2007 
0.00%  

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / Meeting attendance   
lคณะกรรมการ11ครั้งจาก11ครั้ง
 11 attendances out of 11 Board meeting 
lคณะกรรมการตรวจสอบ7ครั้งจาก7ครั้ง
 7 attendances out of 7 Audit Committee meetings 
 

นายปรีชา  บุณยกิดา  
Mr. Preecha Boonyakida 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Director 
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The Thought of Business  
Business Profile 


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นในปี 2543 เพื่อรับจ้างสร้างบ้าน แต่ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยการจัดสรรที่ดินและรับจ้างสร้างบ้าน ในปี 2546บริษัทได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนและในปี2547บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย



ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น3ประเภทโครงการบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ

ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าวหรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โครงการทาวน์เฮาส์ และโครงการคอนโดมิเนียม

ที่เปิดขายในปี2549-2550



โครงสร้างรายได้  

 รายได้หลักของโครงการมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และรับจ้างปลูกสร้างบ้าน โครงสร้าง

รายได้หลักมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์ 
2550 งบการเงินรวม 2549 งบการเงินรวม 2548 งบการเงินรวม 

รายได ้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน 747 89.03 789 89.05 638 65.34

รายได้จากการรับสร้างบ้าน 52 6.20 78 8.80 326 33.38

รายได้อื่น 40 4.77  19 2.15 13 1.28

รวมทั้งสิ้น 839 100.00 886 100.00  977 100.00

หมายเหตุ: 

1. รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน รวมรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา (รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้

รวมทั้งสิ้น)

2. รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารโครงการรายได้จากการรับออกแบบดอกเบี้ยรับจากธนาคารและรายได้ค่าสาธารณูปโภคในโครงการ

ต่างๆ
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 Areeya Property Public Company Limited was established in year 2000 for house construction service.  Furthermore, the 
Company expands to be property developer by allotting land and constructing house.  In year 200�, the Company registered as a 
public company.  And then its security was listed in the Stock Exchange of Thailand in year 2004. 
 
Overall Business  

 In year 2006, Areeya Property Public Company Limited has three types of products: Single Detached House; sells land and 
then constructs house on the said land or sells land with completely built house, Townhouse and Condominium projects, which 
were launched in 2006. 
 
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: 

Source of revenue 
Consolidated 2007 Consolidated 2006 Consolidated 2005 

Mil Baht % Mil Baht % Mil Baht % 

Sales of land and house 747    89.0� 789      89.05 6�8   65.�4  

Service income on house constructio 52        6.20  78      8.80 �26      ��.�8  

Other income 40 4.77    19    2.15  1�     1.28  

Total revenues 839    100.00  886     100.00 977 100.00  

Notice:  
1. The service income on house construction business includes sales of construction materials (which is less proportion when 

compared to the total revenues) 
2. The other income consists of the real estate management service income, design fee, interest income, forfeiting deposit from 

customer and reimbursement from projects’ utility usage. 
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The Thought of Company’s Projects 
Detail of the Company’s Projects 


รายละเอียดโครงการ
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The Thought of Industrial Outlook 
Industrial Outlook 


ภาวะอุตสาหกรรม

 ในปี 2550 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญสถานการณ์ไม่แน่นอนทางด้านการเมืองและความมั่นคง

ของชาติซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศความไม่ชัดเจนต่างๆส่งผลกระทบกับกำลังซื้อในระยะไตรมาสที่1และ2ของปี2550

 จากผลการวิจัยตลาดในปี 2550 เรายังเชื่อว่าความต้องการของที่อยู่อาศัยในเมืองยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของทาวน์เฮ้าส์ และ

คอนโดมิเนียมในเมืองที่ระดับราคา 1-3 ล้านบาทต่อยูนิต เนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาทำให้

ผู้ซื้อบ้านชะลอการตัดสินใจออกไปดังต่อไปนี้

 1. อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลดลง ในไตรมาส 2 ปี 2550 

 จากมาตราการควบคุมค่าเงินบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่าเงินบาทถูกคาดว่ายังคงอ่อนตัวอยู่ในช่วงต้นปี 2550และมีผลกดดัน

ต่ออัตราเงินเฟ้อจากสินค้านำเข้า เช่นน้ำมันดิบ ในไตรมาส1ปี 2550ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อก่อน

ที่จะลดหย่อนด้านนโยบายทางการเงินในไตรมาสที่ 2  ถ้าเป็นอย่างที่คาดไว้ ลูกค้าอาจตัดสินใจเลื่อนการซื้อบ้านจนกระทั่งอัตราดอกเบี้ยจะลดลงจริง

ซึ่งปัจจัยข้างต้นจะมีผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการ




 2. ผู้บริโภคชะลอการบริโภคในปี 2550 

 ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงประมาณ0.50%แต่ผู้ซื้อบ้านก็ยังชะลอการตัดสินใจ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงการลดลง

ของอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดผลที่ดีขึ้นเล็กน้อยในที่อยู่อาศัยระดับต่ำ-ปานกลาง บ้านระดับราคาที่ 1-3 ล้านบาทคาดว่าจะได้รับความ

สนใจมากจากลูกค้า ในปี 2550ทางบริษัทคาดหวังว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะแสดงการเติบโตแบบคงที่คือ ประมาณร้อยละ 5 เนื่องมาจากผู้บริโภคขาดความ

เชื่อมั่นในเศรษฐกิจการลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
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 In the first quarter of 2007, most developers experienced with several uncontrolled situations such as in political uncertainty 
and government instability which had a direct effect to the country’s macro economy.  Such uncertainties affected the consumer’s 
purchasing power, especially in the first and second quarter of the year.   

 According to our market research in 2007, we believe that the need of customers to acquire a place of living in the city would 
continue to expand especially in the sectors of townhouse and condominium in CBD which are priced between Baht 1-� million.    

 1. Expected interest rate cut in 2Q 2007 

 Recalling the Bank of Thailand’s capital control measures, Thai baht is expected to underperforms in early 2007 and put 
higher pressure on imported inflation such as crude oils.  As such, it is likely that during 1Q 2007 the Bank of Thailand would be 
using the interest rate policy to control the country’s inflation before relaxing its monetary policy in the second quarter.  If it is the 
case, we expect to see the prospective homebuyers decide to postpone their purchases until the interest rate cut actually take place, 
leading to the weaker-than-expected pre-sale results among many developers in early 2007. 

 2. Residential sector showed a flat growth in 2007 

 Despite our expected rate cut by 50bps in 2007, homebuyers’ affordability might not be significantly picking up as bank’s 
lending rates still remained at a relatively high level.  With a small rate cut, we expected to see a slight improvement in the  
low-to-medium end segments.  Housings with pricings of Bt 1-� mil would attract the strongest demand from the buyers.  
We expected the residential sector in 2007 to show a flat growth of approximately 5% to 71-76K units due to expected lower 
consumer confidence, delaying rates cut and relatively high oil price levels. 
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 แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2551 

 บริษัทคาดว่าในปี 2551ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นไปได้อีกเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการเช่น  มาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนตลาดบ้านที่ดินและคอนโดมิเนียมประการแรกการลดภาษีธุรกิจเฉพาะจากร้อยละ

3.3 เหลือร้อยละ0.11สำหรับการโอนกรรมสิทธิภายในหนึ่งปีหลังจากประกาศใช้ มาตรการนี้จะให้ประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่

ปกติจะเป็นผู้รับภาระภาษีนี้เมื่อเกิดการโอนกรรมสิทธิแก่ผู้ซื้อ ภาษีธุรกิจเฉพาะนี้จึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนธุรกิจของผู้ประกอบการ การลดภาษี

ธุรกิจเฉพาะจึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะลดราคาสินค้าบ้านที่มีอยู่ในสต็อกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้า

 ประการที่สองการลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ2 เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนจำนองจากร้อยละ1 เหลือร้อยละ 0.01 จะให้

ประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้อเนื่องจากทั้งสองฝ่ายจะแบ่งกันรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

 นอกจากนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 150,000บาทต่อปีจากเดิม 100,000บาทต่อปีนั้น จะช่วยเพิ่มความ

สามารถในการใช้จ่ายของผู้ซื้อบ้านที่เพิ่งเริ่มทำงานและมีฐานเงินเดือนไม่สูงมากนัก โดยมาตรการนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ทำโครงการบ้าน

ราคาประหยัด

 ดังนั้นบริษัทคาดว่าตลาดบ้านที่ดินและคอนโดมิเนียมน่าจะกลับมาคึกคักอีกอย่างแน่นอนในปี2551นี้ ปัจจัยสนับสนุนหลายประการจะช่วยให้

ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น รวมทั้งการมีรัฐบาลใหม่จะส่งผลต่อการเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภค รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้

ผู้บริโภคมีความสามารถในการกู้เงินมาซื้อบ้านมากขึ้น มาตรการของรัฐบาลก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ต้องการซื้อตัดสินใจเร็วขึ้นเพื่อต้องการรับประโยชน์จาก

ค่าธรรมเนียมที่ลดลงในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าที่เหลืออยู่ได้ในราคาที่ถูกลงด้วย

 
อุปสงค์และอุปทาน 

 จากรายงานของบริษัทซีบีริชาร์ดแอลลิส(ประเทศไทย)จำกัดกล่าวว่าในปี2550คอนโดมิเนียมเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ในกรุงเทพมหานครคอนโดมิเนียมหรูในตลาดบนที่ระดับราคาสูงกว่า 200,000บาทต่อตารางเมตรนั้นก็กำลังเป็นที่จับตามองและคาดว่าจะมีอีกหลาย

โครงการเกิดขึ้นอีกในทำเลที่ดีเยี่ยมของกรุงเทพมหานคร

 ผู้ซื้อคอนโดมิเนียม ให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการซื้อโครงการที่ใกล้จะสร้างเสร็จและโครงการที่เพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยคอนโดมิเนียมใน

ราคาระดับกลางนั้นยังเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อที่เป็นคนรุ่นใหม่นิยมชีวิตในเมืองเกาะติดแนวรถไฟฟ้าและชอบอยู่ในที่ชุมชนหนาแน่นโดยปริมาณห้องว่าง

ในคอนโดมิเนียมที่มีลักษณะดังกล่าวนี้มีน้อยลงตั้งแต่ไตรมาส3 ของปี 2550 เนื่องมาจากปริมาณการเข้าจับจองห้องชุดเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น ราคาเฉลี่ย

ของคอนโดมิเนียมระดับบนและระดับกลางก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยอันเนื่องมาจากต้นทุนราคาที่ดินและค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา

ที่มาของข้อมูล:AREA
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Outlook of Property Sector in 2008 

 We expect the property sector to speed up its growth in year 2008 as a result of several supportive measures.  Firstly, we see 
the stimulus package from government to be one major factor to boots up the property market as reducing the special business tax 
from �.�% to 0.11% for property transactions done within the year after the package is enacted.  This measure will directly benefit 
property developers, as they usually absorb this cost when the property unit sold is transferred to buyer. Thus they may have more 
room to reduce the selling price to arouse buyers interesting. 

 In addition, the reducing of the transfer fee from 2% to 0.01% and mortgage registration fee from 1% to 0.01% will benefit 
both developers and property buyers because both parties will benefit from the reduction of transfer fee as this expense will usually 
be equally spitted between developers and buyers. 

 Moreover, the increase of tax exemption from salary base of previously 100K/year to 150K/year will increase low-to-middle 
income homebuyer’s affordability, and thus would directly benefit low-priced housing developers in particular. 

 As a result, we forecast that property demand revival be a sure thing in 2008.  Many positive factors would support better 
economic outlook and political stability which would lift up consumer confidence and willingness to spend, together with lower 
interest rate which would increase homebuyers’ ability to loan their mortgage.  Besides, the latest government stimulus package 
would be able to expedite buyer decisions and create more room for some developers to lower their selling prices and clear their 
inventories. 
 
Supply and Demand 

 According to CB Richard Ellis report, condominium sector was the best performer in the Bangkok Property Market in 2007. A 
new class of luxury condominiums prices over THB200,000 per square meter was spotted and has gradually been introduced in 
several prime locations in Bangkok. 

 The condominium buyers paid more interests in buying the almost-completed and newly-completed projects.  In addition, 
many medium-priced condominiums continued to attract investors and new generation of buyers who prefer a location near the 
mass transit station and high-density community.  This was witnessed by the declining vacancy rate of completed condominium in 
the third quarter of 2007 as a result of faster absorption rate.  The average price of luxury and mid-price condominium also increases 
because the cost of land and construction cost have been rising steadily during the past few years. 

Source : Agency of Real Estate Affair (AREA) 



40 41

 จากข้อมูลของAREAในปี2550สินค้าประเภททาวน์เฮ้าส์ที่ขายได้มากที่สุดสามอันดับแรกอยู่ในระดับราคา0.5-3ล้านบาทต่อยูนิตส่วนสินค้า

ประเภทคอนโดมิเนียมที่ขายได้มากที่สุดสามอันดับแรกก็อยู่ในระดับราคา0.5 - 3ล้านบาทต่อยูนิตเช่นกันแต่ว่าคอนโดมิเนียมราคา  3-5ล้านบาทนั้นมี

ยอดขายมาเป็นอันดับสี่และจำนวนหน่วยที่ขายได้นั้นห่างจากอันดับสามเพียงร้อยละ27  ในขณะที่ทาวน์เฮ้าส์ในระดับราคาเดียวกันมีจำนวนหน่วยที่ขายได้

ลดลงจากอันดับสามประมาณร้อยละ69ทางบริษัทจึงวิเคราะห์สภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้

 1. อัตราการเติบโตขึ้นอยู่กับจำนวนของบ้านราคาต่ำ-ปานกลางที่มีอยู่ในตลาด 

 การแข่งขันของตลาดในปี2550 -2551จะเน้นด้านปริมาณมากของบ้านราคาต่ำ-ปานกลางสินค้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็น

สินค้าที่มีราคาประมาณ1-3ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วน43%ของสินค้าที่ออกสู่ตลาดทั้งหมดทาวน์เฮ้าส์ก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง

รองจากคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะทาวน์เฮ้าส์ที่ระดับราคา1ถึง3ล้านบาทนั้นยังได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อปรากฎการณ์เช่นนี้แสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจน

ของที่อยู่อาศัยในระดับราคาต่ำ-ปานกลางว่ายังคงไปได้

 โครงการบ้านเดี่ยวก็น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี2551 เนื่องมาจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภครวมทั้งโปรโมชั่นการตลาดและกลยุทธราคาที่ต่ำลงซึ่งจะถูกนำมาใช้โดยผู้ประกอบการที่ต้องการเคลียร์สต็อกสินค้าบ้านของตน

 2. คอนโดราคา 1-3 ล้านบาทยังเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง 

 สินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดในปี2550 - 2551มีคอนโดมีเนียมและทาวน์เฮาส์ออกสู่ตลาดด้วยอัตราการเติบโตประมาณ68%และ26%ตามลำดับ

ในที่นี้เราเน้นสินค้าคอนโดมีเนียมระดับราคาต่ำซึ่งมีจำนวนมากในตลาด เพราะว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดของสินค้าระดับราคาขนาดนี้จำนวนมาก

ทางบริษัทเชื่อว่ายังมีผู้ต้องการคอนโดมีเนียมกลางใจเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟลอยฟ้าBTSหรือรถไฟฟ้าใต้ดินMRTหรือระบบการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่

เป็นจำนวนมากเนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง
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 According to the above information from AREA, 0.5mil - �mil townhouse was the top-three best performers, same as  
0.5mil - �mil condominium which was the top-three best performers in their sector.  However, the sales of �mil - 5mil condominium, 
which came in the fourth rank, was only 27% lower than the 2mil - �mil condominium while the sales of �mil - 5mil townhouse was 
69% lower than the 2mil - �mil townhouse.  In conclusion, our analysis of the Thai property market in 2008 is as follows: 

 1. Growing concern on the low-end housing supply 

 In 2007, the competition in property market became more intense with greater supplies from lower-end segments, especially 
in the condo market.  Among newly-offered supplies, the unit prices are concentrated in the range of Baht1-� million and accounted 
for 4�% of the total new supplies.  This apparently confirms the strong trend of low-end housing supply going forward.   We expect 
that the operating performance of Thai property sector will improve in year 2008 as supported by many supportive measures.  
Moreover, most developers will be using more aggressive marketing campaigns and pricing strategies to stimulate and capture 
buyer’s decision. 

 2. 1mil -3mil low-end condominium and townhouse are the most influx 

 Among total new launches in 2007-2008, condominiums and townhouses (TH) registered the highest and the second highest 
growth of 65% and 26% respectively.  Our major focus is on the number of low-end condominium projects, which is expected to be 
growing significantly in the next few since the existing and new players have already stepped in to grasp more shares of this 
segment.  We believe the strong demand for CBD condominiums located near BTS or mass transit system remain high due to the 
high oil price which still keeps rising.   
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 บริษัทตระหนักถึงการจำเป็นในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นบริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด จาก

ลักษณะของธุรกิจของบริษัทปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินงานในอนาคตเป็นดังนี้คือ 



1.  ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง 

 1.1  ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

  บริษัทต้องใช้เวลาประมาณ8-10 เดือน ในการก่อสร้างบ้านหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการโอนที่ดินและได้กำหนดราคารับจ้างปลูกสร้างบ้านกับ

ลูกค้า ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีการปรับราคาขึ้น และอาจทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นและส่งผลให้กำไรลดลงอย่างไรก็ตาม

ในการว่าจ้างผู้รับเหมาบริษัทได้ตกลงว่าจ้างในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการขายในราคาที่รวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างไว้แล้ว

  ในขณะเดียวกันบริษัทยังเจรจาและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างหลักล่วงหน้าไว้กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมดทุกโครงการให้กับ

ผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมาซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุที่บริษัทได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ทำให้สามารถลดความผันผวนของราคาวัสดุได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะทำงานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนอื่น เพื่อให้สามารถกำหนดราคารับจ้างก่อสร้างที่ทันต่อสถานการณ์

และในระดับราคาที่แข่งขันได้ในตลาดประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในเขตเมืองที่มีสัดส่วนของราคาที่ดินสูงกว่ามูลค่าบ้านโดยสัดส่วนมูลค่ารับจ้าง

ปลูกสร้างบ้านจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของราคาขายที่ดินและปลูกสร้างบ้าน และหากพิจารณาค่าก่อสร้างจะพบว่า ต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด

ประกอบด้วยค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงดังนั้นหากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกำไรของกิจการไม่มากนัก

 1.2  ความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง 

  บริษัทไม่มีบุคลากรก่อสร้างเป็นของตนเองแต่จะว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานของบริษัทโดยบริษัท

จะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและบริษัทจะกำหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา

และจะทำการควบคุมคุณภาพของงานและต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาของบริษัทจะ

สามารถลดลงได้ดังนี้

1.2.1 บริษัทมีการเจรจาราคาค่าวัสดุก่อสร้างหลักส่วนใหญ่กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับเหมาและกำหนดราคาตายตัวไว้ให้กับผู้รับเหมา

สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง และให้ผู้รับเหมาไปซื้อวัสดุจากผู้ค้าที่ได้เจรจาค่าวัสดุไว้ให้แล้ว ส่งผลให้ผู้รับเหมาที่รับงานจากทาง

บริษัทสามารถกำหนดและควบคุมต้นทุนของตนเองได้แน่นอนขึ้นทำให้ผู้รับเหมาต้องการที่จะทำธุรกิจกับบริษัท

1.2.2 บริษัทมีการเจรจากับธนาคารให้พิจารณาให้วงเงินกับผู้รับเหมาที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน โดยหลังจากที่มีการตรวจรับงวดงาน

เรียบร้อยแล้วผู้รับเหมาที่ผ่านการอนุมัติเครดิตจากธนาคารจะสามารถยื่นขอเบิกเงินจากธนาคารล่วงหน้าได้ภายใน3-4วันโดยการ

ทำสัญญาโอนสิทธิการรับเงินค่างวดงานให้ธนาคาร(ซึ่งจะได้เงินประมาณร้อยละ80-90ของมูลค่างานที่ส่งมอบในแต่ละงวด)และ

เมื่อถึงกำหนดที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา (ตามปกติระยะเวลาที่บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาประมาณ45 วัน)

บริษัทก็จะจ่ายชำระคืนเงินให้กับธนาคารและธนาคารจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือหลังจากชำระหนี้แล้วแก่ผู้รับเหมา ทำให้ผู้รับเหมามี

ความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น

1.2.3 ปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมาที่รับทำงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องมากกว่า20รายซึ่งหากผู้รับเหมารายใดไม่สามารถรับงานที่ทำกับ

บริษัทไว้ได้บริษัทก็สามารถจัดให้ผู้รับเหมารายอื่นรับทำงานแทนได้

1.2.4 จากกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำการโอนที่ดินให้ลูกค้าก่อนแล้วจึงรับจ้างสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าว ทำให้บ้านแต่ละหลังในโครงการเริ่ม

สร้างไม่พร้อมกันดังนั้นผู้รับเหมาจะสามารถบริหารคนและเครื่องมือหลังจากสร้างบ้านเสร็จในแต่ละงวดงานก่อสร้างได้ทำให้

บริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้รับเหมาในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมาก

The Thought of Risk 
Risk Factors 


ปัจจัยความเสี่ยง
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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 and 
controllable level.  The possible risk factors in our business and their effects are shown below: 

 

1.  Construction risk 

 1.1. Risk of construction material price fluctuation 

  The company has 8-10 months to build the house after the land is transferred and the house construction contract has 
been signed with the customer.  It is possible that the cost of building materials will increase in this period and it will affect our cost.  
However, the company has employed the contractor including negotiation of the price of building materials during the same period.  
Meanwhile, the company has already negotiated with the building material’s dealer so that the contractor can purchase the materials 
in the negotiated price.  As a result, the fluctuation of building material’s price will be lower. 

  Moreover, the company also has the price monitoring group who always follows the material’s price and finds other 
material replacement, so that we are able to determine the certain construction competitive price.  In addition, the company’s 
projects are in the city which the land’s price is higher than the house’s price.  It means the payment for house construction is 
approximately 40 percent of the total price.  Considering the construction cost, its costs will consist of material cost and labor cost.  
In conclusion, if the material cost increase, it will have less affect to our cost. 

 1.2. Risk of lacking the contractor 

  The company does not employ its own construction worker, therefore, the outsource contractor will be employed.  The 
size of construction and the cost of construction are to be considered.  We select the middle and large size of construction contractor 
and monitor the construction processes in order to approach our target.  The risk in lacking of the contractor can be lower as shown 
below: 

1.2.1. The company has already negotiated with the building material’s dealer so that the contractor is able to 
purchase the materials in the negotiated price.  This will help them control their cost more precisely so that they 
will appreciate working with the company. 

1.2.2. The company has already negotiated with the commercial bank to approve the credit line for the contractors.  
They can withdraw in advance within �-4 days after their billing (the amount of the money will be 80-90 
percent of their bill per time).  When the due date for payment comes (the company will normally pay within 
45 days after the bill has been accomplished), the company will settle to the contractor.  This will help their 
financial flexibility. 

1.2.�. At present, the company has more than 20 contractors.  If one of them is not able to work, the others are 
available. 

1.2.4. According to our strategy which transfers the land to our customer first and then builds the house, it means that 
each of the houses in the project is not started at once.  As a result, the contractor is able to manage workers 
and materials so the company has no need to use too many contractors. 
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 1.3 ความเสี่ยงของคุณภาพของงานและการส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลาจากผู้รับเหมา 

  บริษัทจะชำระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาตามงวดความสำเร็จของงานที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างและหลังจากที่ได้มีการตรวจรับ

งวดงานร่วมกับลูกค้าแล้วเท่านั้น (หากลูกค้าใช้วงเงินกู้ ธนาคารก็จะตรวจรับงวดงานร่วมกับธนาคารด้วย)ซึ่งในการชำระเงินให้กับผู้รับเหมาบริษัทจะหัก

เงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละงวดงานร้อยละ 2.5-5.0 ของมูลค่างานที่ส่งมอบ โดยผู้รับเหมาที่บริษัทว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างมีคุณภาพของงานที่ดี มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเครดิตทางการค้าที่ดีพิจารณาได้จากการที่ผู้รับ

เหมาได้รับอนุมัติวงเงินระยะสั้นกับธนาคารตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1.2.2 ข้างต้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่างานของผู้รับเหมามีคุณภาพในระดับหนึ่ง บริษัทยังได้

กำหนดให้มีคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง โดยว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเป็นผู้ควบคุมคณะทำงาน  มีการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน

และวิศวกรก่อสร้างของทั้งบริษัทและของผู้รับเหมา  จัดทำคู่มือว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานการตรวจรับบ้าน  ในส่วนของการติดตาม

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะคอยรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง เมื่อมีเหตุล่าช้าจะเข้าแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ผู้รับเหมารายเดิมไม่

สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดก็จะจัดหาผู้รับเหมารายอื่นเข้าทำงานแทน



2.  ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในบริเวณใจกลางเมือง 

 โครงการบ้านจัดสรรของบริษัทนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่อาศัย

ในแต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออกได้โดยง่ายทั้งนี้ที่ดินบริเวณศูนย์กลางชุมชนเป็นที่ดินที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆต้องการนำมาสร้าง

โครงการและที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นบริษัทอาจประสบกับภาวะการขาดแคลนที่ดินในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นจุดสำคัญในการดึงดูด

ลูกค้าของบริษัทและเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของลูกค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตระบบขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความ

สะดวกกับประชาชนจะมีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆตามนโยบายของรัฐและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทได้มีแผนที่จะขยายโครงการตามการขยาย

ตัวของระบบขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและมีทีมงานค้นคว้าและวิจัยการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจ

ของบริษัท



3.  การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ในตลาดคอนโดมีเนียม 

 บริษัทได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 2 โครงการในกลางปี 2549ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทจะก่อตั้งมาหลายปีแล้วก็ตามบริษัทยังเป็นผู้ประกอบการ

หน้าใหม่ในตลาดคอนโดมีเนียมจึงอาจมีความเสี่ยงในการหาลูกค้าและการทำตลาดโครงการคอนโดมีเนียมได้ ทำให้บริษัทต้องทำการเปิดการขายก่อนเพื่อ

ลดความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งภายหลังการเปิดขายทั้งสองโครงการปรากฎว่ามียอดขายในระดับที่น่าพอใจมากนอกจากนี้บริษัทยังอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่อง

ความผันผวนในต้นทุนการสร้างคอนโดมีเนียมได้ เนื่องจากเป็นการขายก่อนสร้างบริษัทลดความผันผวนดังกล่าวลงโดยการทำสัญญาจ้างเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่สำคัญป็นการล่วงหน้าก่อนเปิดการขายซึ่งเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ

 

4.  ความเสี่ยงในเรื่องการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษีและกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ40.33

และร้อยละ  25.31ตามลำดับซึ่งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นมติพิเศษที่ต้องอาศัย

เสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่

เสนอได้อย่างไรก็ตามบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเพื่อก่อให้

เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท

 
5.  ความเสี่ยงในด้านการเงิน 

 ณสิ้นปี 2550บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน743.24 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน2,240 ล้านบาทจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุน

ในโครงการบ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียม โดยบริษัทมีอัตราหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ2.16 เท่า และอัตราหนี้สินรวมต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.68 เท่าบริษัทจึงมีความเสี่ยงหากเจ้าหนี้มีการปรับเงื่อนไขเงินให้กู้ยืมก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการดำเนินงานของ

บริษัทได้
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 1.3. Risk of construction quality and late delivery 

  The company will only pay the bill according to the completed work and after the examination with the customer (if 
the customer take a housing loan, the bank will accompany with the examination.)  For the payment, the company will deduct a 
retention amount approximately 2.5 -5.0 percent of the bill that has been delivered.  Even though, the middle size of contractor has 
been employed, it has experienced in construction with high quality and has financial status.  Moreover, the company has assigned 
the quality-control team including external advisor to monitor the construction quality.  If the contractor cannot accomplish the 
work, the team will replace them immediately.  The company also has training course for our foreman and civil engineers and those 
who work for the contractor.  The company has also made the operation manual for the standard of construction and quality 
acceptance. 
 

2.  Risk of land acquisition for new project development 

 Most of our real estate projects located on the heart of the city in order to meet the highest satisfaction of our customer 
needs.  Because the prime land is limited, the company probably faces the shortage of land.  However, the mass public 
transportation system will be extended according to the government policy.  For this reason, we already have a plan to expand our 
project along that future transportation extension projects.  The company also has the marketing research team to approach our 
business goal as well. 
 

3.  Areeya is a new player in the condominium segment 

 Although the company has been established several years ago, we are a new developer in condominium segment.  We have 
started to develop two condominium projects in the middle of 2006.  Because of a new enter into the market, the company has 
exposed to market risk.  The company reduces this risk by pre-sale condominium before construction work begins.  The result of 
pre-sale is very satisfactory.  However, because of pre-sale before construction, the construction cost may be uncontrollable.  The 
company, therefore, has reduced the risk by negotiating turnkey construction contracts with contractors and reserving some 
materials.  The company can control construction costs effectively and to protect profits from the uncertainties of rising construction 
material costs. 
 

4.  Risk of major shareholders controlling the company 

 At present, the company has 2 groups of major shareholders – Laohapoonrungsee family and Porncharoenchaisilp family 
who hold 40.��% and 25.�1% of total shares respectively.  If they collaborate their votes in the future, they are able to control all the 
shareholders even in the committee appointment or the special resolution which need major vote except the special resolution that 
require ¾ of the shareholder’s vote for other activities during the company’s shareholders meeting.  However, the company still has 
the committee who will examine and consider the implementation of the company so that it is fair to all shareholders. 
 

5.  Financial risk 

 As of December �1, 2007, the company had total short-term loan of Baht 74�.24 million and total long-term loan of Baht 
2,240 million from local financial institutions to invest in land acquisition, development and construction costs of the company’s 
single house, townhouse and condominium projects.  At the end of 2007, the company had Bank-Debt-to-Equity ratio equal to 2.16 
times and Debt-to-Equity ratio equal to 2.68 times.  Therefore, the company may expose to the financial risk if the lending 
institution(s) demand the adjustment of loan agreement(s) which could affect the company’s liquidity and operating result. 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด10รายแรกณวันที่28ธันวาคม2550  

 ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

 1. กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี 305,767,800 40.33%

 2. นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์ 191,859,100 25.31%

 3. นายอดิศักดิ์ แขกเณร 41,596,400 5.48%

 4. นายธวัช ตันติวรสิทธิ์ 20,555,200 2.71%

 5. นายอำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ 19,945,100 2.63%

 6. นายไพบูลย์ มะนะการค้า 19,812,400 2.61%

 7. กลุ่มตระกูลบุตรดี 19,500,000 2.57%

 8. นายจิรศักดิ์ กำแหงปฎิยุทธ์ 18,786,200 2.47%

 9. นายธงชาติ ธรรมปราโมทย์ 13,760,000 1.81%

 10. กลุ่มตระกูลสุขสวี 12,446,100 1.64%

 

คณะกรรมการบริษัท 

 ณวันที่31ธันวาคม2550คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น6ท่านประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษีี ประธานกรรมการ

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

3. นายทัน  เทียนสุวรรณ กรรมการ

4. นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ

5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ

6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือนายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษีลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์และประทับตราสำคัญของ

บริษัทหรือกรรมการหนึ่งในสองท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายทันเทียนสุวรรณรวมเป็นสองท่านและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้  

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการเช่นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการ

ซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนดเป็นต้น

2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3. กำหนดนโยบายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และ

ทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

The Thought of Governance 
Management and Corporate Governance 


การจัดการและกำกับดูแลกิจการ
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 List of major shareholders as of December 28, 2007  

 No. Name No. of shares % 

 1. Laohapoonrungsee Family �05,767,800 40.��% 

 2. Mrs. Patcharee  Porncharoenchaisilp 191,859,100 25.�1% 

 3. Mr. Adisak  Khaeknen 41,596,400 5.48% 

 4. Mr. Thavat  Tantivorasitti  20,555,200 2.71% 

 5. Mr. Amnart  Chanttanupong 19,945,100 2.6�% 

 6. Mr. Paiboon  Manakarnka 19,812,400 2.61% 

 7. Bootdee Family 19,500,000 2.57% 

 8. Mr. Jirasak  Kamhaengpatiyud 18,786,200 2.47% 

 9. Mr. Thongchat  Thummapramote  1�,760,000 1.81% 

 10. Suksevee Family 12,446,100 1.64% 

 

Board of Directors 

 As of December �1, 2007, there are six directors as the names were shown below: 

No. Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Chairman of the Board 

2. Mrs. Niphapat  Romerattanaphun Director 

�. Mr. Thun  Thiensuwan  Director 

4. Mr. Chalit  Satidthong  Independent Director 

5. Mr. Wanchai  Tantikul Independent Director 
6. Mr. Preecha  Boonyakida Independent Director 

 Authorized signatories are Mr. Wisit Laohapoonrungsee, signing together with Mrs. Niphapat Romerattanaphun with 
affixing the company’s seal. In addition, the authorized signatories can also be either of these two directors signing with   

Mr. Thun Thiensuwan with affixing the company’s seal. 

Scope of duty and responsibility of the Board  

1. To perform their job legally and follow the company objectives and rules as well as the resolution in the shareholders’ 
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 purchasing 
and selling any securities according to the regulation of the Stock Exchange of Thailand or as assigned by other 
Government section. 

2. To appoint or change the company’s authorized signatories. 

�. To set policy, strategy and direction of company management as well as to supervise the executive to carry on the work 
effectively in accordance with the business policy, strategy and direction, in order to supremely increase economic value 
for the shareholders and for sustainable growth. 



48 49

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่นแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดตามที่

กฎหมายกำหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน และ

การติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน

ประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจ

นั้นๆได้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน3ท่านประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายปรีชา บุณยกิต กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง

และครบถ้วน

6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7. ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. พิจารณาคัดเลือกโยกย้ายหรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายใน

10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ4ครั้ง

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารผู้บริหารหรือพนักงานของ

บริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงานให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

13. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น



48 49

4. To consider and decide in important activities such as business plan, budget, mass investment projects, or any legal 
regulation. 

5. To assess the results of the performance and determine the payment for the executives. 
6. To be responsible for the results of execution and duty performance of executives with intention and carefulness. 
7. To conduct accounting system, financial report and accounting report, to set the process in assessing the proper internal 

control, as well as to have an efficient and effective of internal audit; risk management; financial reporting and 
monitoring. 

8. To prevent conflict of interest among the company’s stakeholders. 
9. To supervise duty performance to be in ethical behavior. 
10. To set internal regulation and company code. 
11. To report their job responsibility, in conducting financial report, together with the audited financial report revealed in the 

annual report; and include important activities in accordance with the Stock Exchange of Thailand policy of desirable 
performance for the company’s board. 

12. To appoint someone to administer the company business activities under their supervision or give the person authority 
and/or within the agreed time period; and the board can cancel, discharge or change this authority at any time. 

 
Audit committee 

 The audit committee consists of three independent directors as follow: 

No. Name Position 

1. Mr. Chalit  Satidthong Chairman of Audit Committee 

2. Mr. Wanchai  Tantikul Audit committee 

3. Mr. Preecha  Boonyakida Audit Committee 

 Audit Committee is an independent organization to support, review the financial information, and report to the shareholders 
and other related persons. 

Scope of duty and responsibility of the audit committee 

1. Toreview the company’s financial report is accuracy and adequacy. 
2.  To ensure that there are suitable and effective internal audit and internal control system. 
�.  To ensure that the company compliance with the securities and stock exchange laws. The Stock Exchange of Thailand’s 

regulations and other business laws. 
4.  To consider, select, propose the company’s auditors and their remuneration. 
5.  To consider the disclosure of the related transactions which may impact or cause a conflict of interest. The disclosure 

must be accurate and adequate. 
6.  To review financial management policy and risk management to an assignment according an assignment of Board of 

Directors and agreed by Audit committee. 
7.  To review business code of conduct of the management according to an assignment of Board of Directors and agreed by 

Audit Committee. 
8.  To make an audit committee report which is signed by the chairman of Audit Committee and disclosed in the company’s 

annual report. 
9.  To select, transfer and dismiss officers under the Internal Audit Department. 
10.  To make audit Committee’s performance report and present to the Board at least 4 times a year. 
11.  To perform any other activities assigned by the Board and agreed by Audit Committee. 
12.  As a scope of duty and responsibility, Audit Committee has an authority to request the company’s Executive officers, 

Directors and employees to report, give opinions, attend a meeting or give concerning documents. 
1�.  To have an authority to employ consultants or outsiders to give opinions and consult in some case. 
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คณะกรรมการบริหาร   

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น3ท่านประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร

3. นายทัน  เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร

 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตาม

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่

ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงานก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทางหรือ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้  

1. กำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ

สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ

สภาพการดำเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนองค้ำประกัน และการอื่นรวมถึงการซื้อขายและ

จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับ

การดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท

8. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



คณะผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี2550มีจำนวน6ท่านประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

3. นายโชคชัย เที่ยงสุรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ

4. นางสาวพาชื่น ลิ่มประสิทธิอิสระ* ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

5. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์* ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง

6. นางอรนุช อิติโภคิน** ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย

* ผู้บริหารสองท่านได้เลื่อนตำแหน่งในปี2551ดังนี้

 l นางสาวพาชื่นลิ่มประสิทธิอิสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

 l นายอาชวันเอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง

** ผู้บริหารสองท่านลาออกในปี2550

ในปี2551บริษัทได้รับผู้บริหารใหม่อีก2ท่านประกอบด้วย

 (1) นายวันชัยศรีหิรัญรัศมี รองกรรมการผู้จัดการด้านสนับสนุน

 (2) นายอาทรเตชะตันติวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย
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Executive Committees  

Executive Committees of the company are as follows: 

No. Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Chief of Executive Committee 

2. Mrs. Niphapat  Romerattanaphun Executive Director 

3. Mr. Thun  Thiensuwan Executive Director 

 The member shall be appointed by the Board to have duty and responsibility. Their power are unable to authorize items or 
persons that can gain and loss, or may have a conflict of interest (according to the designation of The Securities and Exchange 
Commission, Thailand) except in approve some activities that agree with policies, methods or regulations that Board approved. 

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 conditions 
and competition that has announced to the shareholders to ask for and agreement of the Board. 

2.  To determine business plan, budget and managing authority of the company to ask for an agreement of the Board. 
3.  To examine and monitor the determined policy and managing method to be efficiently and benefit to the company. 
4.  To monitor the company’s progress to follow the approved business plan. 
5.  To consider an investment project of the company in order to offer to the Board. 
6.  To make the legal act with the financial institution of opening an account, borrowing, mortgaging, pawning, 

guaranteeing, bargaining and register a proprietary right in order to run company’s business. 
7.  To supervise and approve company’s normal business activities, and may hand over power to the Directors or other 

people to run tine work. 
8.  To run other business activities as the Board assigned. 
 

Management Team 

 The 2007 management team consisted of 6 top executives: 

No. Name Position 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman and Chief Executive Officer 

2. Mr. Somboon Wasinchutchawal** EVP Accounting Division 

3. Mr. Jokjai Thiengsurin EVP Administration Division 

4. Miss Pachoun Limprasitissara* SVP Finance Department 

5. Mr. Archawan Eiampaiboonpan* SVP Construction Department 

6. Mrs. Oranuj Ittipokin** SVP Sales and Marketing Department 

 
* Two executives have been promoted in 2008 as follows: 
  l Miss Pachoun  Limprasitissara EVP Accounting and Finance Division 
  l Mr. Archawan  Eiampaiboonpan EVP Construction Division 

** Two executives retired in 2007. 

In 2008 the Company has employed 2 new executives as follows: 
  (1) Mr. Vanchai Srihiranrassamee SEVP-Support 
  (2) Mr. Artorn Techatantiwongse EVP Sales & Marketing Division 
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คณะกรรมการในบริษัทย่อย 

 คณะกรรมการในบริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัดประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

3. นายทัน  เทียนสุวรรณ กรรมการ

 คณะกรรมการในบริษัทวันอัพจำกัดประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ

2. Mr.Dennis OngBoonSeong กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวพาชื่น ลิ่มประสิทธิอิสระ กรรมการ

4. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ 

 กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือนายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตาม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่

ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้น

เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์นโยบายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ

3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. มีอำนาจออกประกาศระเบียบคำสั่งหรือบันทึกเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบ

วินัยการทำงานภายในองค์กร

5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากรและการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมายซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

 ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

 
การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิ

เช่นการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงินรวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้

 วงเงินอนุมัติ   

 ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน 

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน50ล้านบาท ไม่เกิน100ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน200ล้านบาท ไม่เกิน500ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน
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Board of Directors in subsidiary companies 

 Areeya Service Co., Ltd. 

No. Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Managing Director 

2. Mrs. Niphapat  Romerattanaphun Director 

3. Mr. Thun  Thiansuwan Director 

 One-up Co., Ltd. 

No. Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Chairman 

2. Mr. Dennis  Ong Boon Seong CEO 

3. Miss Pachoun   Limprasitissara Director 

4. Mr.Archawan   Eiampaiboonpan Director 

Chief Executive Officer  

 Chief Executive Officer of the company is Mr Wisit Laohapoonrungsee. 

 The Board of Directors has assigned Chief Executive Officer (CEO) to have duties and responsibilities in operation.  The 
detail of assigned authority conforms to the scope of duty and responsibility of Chief Executive Officer which the authority 
assignment of CEO and other persons as the approval by CEO have not included the power and/or authority to approve any 
transactions that CEO or the authorized person may have any conflict of interests or any advantage from the company or subsidiary 
company (compliance with the Regulation of the Securities and Exchange Commission).  Such transactions have to be proposed in 
the Board of Directors’ meeting and/or Shareholders’ meeting for consideration and approval as indicated in the company’s Articles 
of Association or related law except the approval of transactions following the company’s Policies, Methods, Rules approved by the 
Board of Directors or Executive Committee. 

 Scope of duty and responsibility of Chief Executive Officer 

1. To operate and manage the company’s business complying with plan and budget approved by the Board of Directors 
2. To operate and manage the company’s business entirely complying with the company’s Objectives, Policies, Rules, 

Articles of Association, Orders, Resolutions of Board of Directors’ Meetings or Executive Committee’s Meetings 
�. To have an authority to operate and act as the company’s representative for the related business beneficial to the 

company 
4. To have an authority to issue the Announcement, Orders or Memorandum in order to control the operation complying 

with the company’s Policies and benefit and to maintain the disciplines in the organization work 
5. To approve the appointment of Staffs and Consultants in any fields necessary for the company’s operation 
6. To operate as assigned by the Board of Directors or Executive Committee under the company’s Rules and Articles of 

Association 

 The approval of transactions under the scope of duty and responsibility has to comply with the payment approval authority 
approved by the Board of Directors. 

Payment Approval Authority 

 The Board of Directors has determined the payment approval authority for the company’s normal course of business, 
financing, credit facility requesting, including mortgaging with the details as follows: 

 Payment Approval Authority 


Normal course of business 

transactions 
Financial transactions 

Chief Executive Officer Not over Baht 50 Million Not over Baht 100 Million 

Executive Committee Not over Baht 200 Million Not over Baht 500 Million 

Board of Directors No Limit No Limit 
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เลขานุการบริษัท 

 ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานและเลขานุการของบริษัท ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

นายสิรภพอภิเลิศวรกรเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหนังสือนัดประชุมรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชุม

3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท

4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท

5. ดำเนินการต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การสรรหากรรมการ 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากใน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะกรรมการอิสระบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็น

พิเศษดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคย

เป็นลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาหรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทมาก่อนทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย ข้อบังคับของบริษัทมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตาม

จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม(1)โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการ

ลงคะแนนเป็นรายบุคคลทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใด

ไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน

ครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการแทนในนามของ

คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่

ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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Secretary of the Company 

 In 2007, the Board of Directors appointed Mr Somboon Wasinchutchawal to be the Secretary of the Company.  Effective  
December �1, 2007, Mr Somboon Wasinchutchawal resigned from the company.  In 2008, the Board of Directors appointed  
Mr. Siraphop Apilertvorakorn to be the Secretary of the Company effective on February 28, 2008. 
 
Scope of duty and responsibility of the Secretary of the Company 

1. Monitor the activities of the Board to perform their job legally and follow the rule and regulation 
2. Establish the Board of Directors’ Meeting and the Shareholders’ Meeting, including Invitation of Shareholders’ Meeting 
�. Maintain information and document of the Company 
4. Prepare Annual Report 
5. Follow the Regulation of The Security and Exchange Commission, Thailand 

 
Nomination of the Board of Director 

 At present, the company has no the nominating committee for selecting directors and independent directors. However, the 
Board has to consider the person who has good qualifications, knowledge, capabilities and related experiences. In addition, he (or 
she) shall not have prohibited characteristics according to the law. The independent directors are not the company’s employee, 
advisor or stakeholder, not have any family related with major shareholder and not a management of subsidiary.  The company’s 
director selection is as follow regulation: 

1.  Committee election by the shareholders shall follow the majority of votes by the following the rules and method below: 

1)  Each shareholder will have a number of votes equal to one share per one vote. 
2)  In case that the number of nominees is less than the number of the member required, the shareholders shall vote 

according to their belonging shares as the subject (1). The votes can not be divided to any other person. 
�)  Casting a vote one by one shall be used, in case that the number of nominees is more than the number of member 

required. Each nominee shall get the vote from the shareholders according to their belonging shares as the subject 
(1). The votes can not be divided to any other person. Nominee who gets the highest votes shall carry an election. 
The number of nominees who carry an election depends on the member required. The chairman of the meeting 
shall decide if voted are tie. 

2.  In case that members of the Board vacate until unable to be a quorum, remaining directors have to work on behalf of 
the Board only to run an election for replacing directors. 

�.  Subject 2 above, in case that a vacant position comes from other factors except retiring by rotation, the Board will, at the 
next scheduled meeting, to select a replacing director who has proper qualification and shall not have prohibited 
characteristics according to the law. The said director shall be on duty as long as the term of office of the retiring director 
remain. Unless the term of office is less than 2 months, there will be no replacing director. 

The Board’s resolution according to the first clause comprises more than �/4 of votes. 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 1.1  ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

   ในปี2550บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้ 

(หน่วย:บาท)

ลำดับ รายชื่อ                             ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 

1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ -

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร -

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร -

4. นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 276,000

5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 253,000

6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 253,000

 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ  กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและมีเงินเดือนประจำด้วย

จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

  ในปี 2550 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท รวม 8ท่าน ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้ต่างหาก

ส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมในหัวข้อนี้แล้ว) มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้ง

สิ้น20,415,800บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น 

 -ไม่มี-

 
การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่งจึงมี

นโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับโดยกำหนดให้ผู้รับรู้จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

 ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535

 อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขาย โอนหรือ

รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่กรรมการผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯทุกครั้ง

ที่ทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็น

หลักฐานทุกครั้ง

 นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรม

อย่างสม่ำเสมอและไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัททั้งนี้หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ

ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนบริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของ

บริษัทต่อไป
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Remuneration of Directors 

1.  Monetary Remuneration. 

 1.1 Director Remuneration 

   In 2007, the company paid as the following table: 

No. Name Position Baht 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee  Chairman and Chief Executive Officer -

2. Mrs. Niphapat  Romerattanaphun  Executive Director -

3. Mr. Thun  Thiensuwan Executive Director -

4. Mr. Chalit  Satidthong Independent Director and Chairman of Audit Committee 276,000

5. Mr. Wanchai  Tantikul  Independent Director and Audit Committee  253,000

6. Mr. Preecha  Boonyakida Independent Director and Audit Committee  253,000

 The remuneration was given in term of a meeting allowance and annual premium. The directors who act as The Executive 
Committee will not be paid. 

 1.2 Remuneration of the Executive committee and Management  

In 2007, the company spent Baht 20,415,800. including salary, bonus and provident fund on eight members for the 
Executives Committee and Management Team. The compensation included the two resigned executives who resign in 
the middle and end of the year. 

 
2.  Other Remuneration 

 – None – 
 
Monitoring the Usage of Insider Information 

 Board of Directors has realized about defense to be misused by someone with self-exploitation. They are stipulated 
information confidentiality policy to limit access to information within company for authorized staffs solely. 

 The company informs executives, including executive’s spouses and minor children to report their holding or changing the 
company’s securities to the Securities and Exchange Commission (the office) under the rule and procedures of the Securities and 
Exchange Act B.E. 25�5 section 59 and its punishment of section 275. 

 Also, such mentioned persons as directors, management and employees including their spouse and minor children, are 
prohibited to make any security transaction; either purchasing, or selling, or transferred by taken advantage of the internal 
confidential information, which has not yet been disclose to the public. However, in case of the transactions occur in normal 
business, directors and management including their spouse and minor children, he/she had to report to the office within three 
working days since the event takes place, and copy to documents will be handled to company as evidence. 

In addition, the company provides ethical policy that director, management and employees are always expected to observe honestly 
and virtuously, and should not participate to any immoral behaviors deteriorating company recognition. If any evidence has shown 
that company information confidentiality are disclosed by self – exploitation insiders, it’s doomed that such a person is accused of 
severe disciplinary violation and may be deserved condemnation according to employee regulation. 
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การควบคุมภายใน        

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ และ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในด้านต่างๆ5องค์ประกอบคือ

 1.องค์กรและสภาพแวดล้อม

 2.การบริหารความเสี่ยง

 3.การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

 4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 5.ระบบการติดตาม

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมี

ประสิทธิผลและได้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี2550แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่1/2551เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551

 บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุม

ภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย ระดับอำนาจการ

บริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยรวมโดยผลการ

ตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดบัญชี 2550 ได้ประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯตามที่เห็นว่าจำเป็นซึ่งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ในปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้การ

จ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น

ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและ

การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายการให้ความสำคัญต่อระบบ

การตรวจสอบและควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบ

การประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการ

ดำเนินการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกันอีกทั้งบริษัทยังมีเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นให้สามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการ

อิสระอย่างน้อย1ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ประเมินอิสระภาครัฐ และชุมชนใกล้เคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ “Areeya admireYou”  เพื่อให้ผู้ที่มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ตัองการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจนอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

พลังงานอีกด้วย
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Internal Control    

 In the Audit Committee Meeting No. 1/2008 held on February 28, 2008, Audit Committee had evaluated the sufficient and 
appropriated internal control system. This annual evaluation based on summary data of 5 main categories as follows: 

 1. Organization and Environment 
 2. Risk Management 
 �. Management Control 
 4. Information Technology System 
 5. Monitoring System 

 The Audit Committee give an opinion that the company’s Internal Control System is sufficient and all of functions work 
effectively. The 2007 Annual Evaluation Questionnaire of Sufficient of an Internal Control System is submitted to Board of Directors 
for consideration in the Board of Directors’ Meeting No. 1/2008 held on February 28, 2008. 

 The Company provides effective management and internal control system where executives have contributed to be aware of 
the importance on internal control by providing effective organizational supervision, definitely assign roles and responsibilities, 
including regulations, rules, policies, management level, and authorization level in written form. 

 The Company also provides Internal Control Department, whose independently follow-up and evaluate internal control 
system and report directly to Audit Committee, to review operating systems to meet overall corporate objectives and goals. In 
previous audit, there are no mistake found that affect internal control substantially. 

 Furthermore, the Audit Committee has frequently organized meetings with our external auditors (KPMG Phoomchai Auditor, 
Ltd.) to review the efficiency of company’s internal control, and found no significantly deficiencies in the company’s internal control 
system. 
 

Dividend Policy 

 The company has the policy to pay dividend in the amount of approximately 40% of the Company’s net profit after corporate 
income tax and all kinds of reserve fund, provided that such dividend payment must not materially affect the Company’s normal 
operation and shall depend on the Company’s results of operations and financial condition, liquidity, business growth, the necessity 
and other appropriate matters in the future, as well as other factors related to the management of the Company as the Board of 
Directors considers appropriate or advisable for the maximum benefits of the shareholders. 
 
Corporate Governance   

1.  The corporate governance policy 

 The company considers on fair-treated to all the shareholders, internal control system, internal audit risk management, and 
justice implementation to assure the consistent growth of the company. 

2.  The right of the shareholders  

 As it has been mentioned, the company gives priority to fair-treated with all the shareholders. That is when the company 
conducts the shareholder’s meeting, the business information details will be given in advance according to law and regulation. 
Moreover, the shareholders are able to examine the company’s implementation, raise any questions, and propose their suggestions 
during the meetings. However, if the shareholders are not able to attend the meeting, the company will appoint the independent 
director at least 1 person to be authorized by the shareholders. 

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. This is because it will respond to the company’s policy, “Areeya admire You.” Moreover, the company also gives the 
priority to energy saving and conserve environment policy. 

 The customer: All our customers are our supporters. In order to please them the best, the company has continued trying to 
develop the quality and efficient project; moreover, the company also have 24-hour repairing services in case of emergency. In 
addition, all the project’s details, house planning and standard materials will be prepared in advanced to help the customers make 
the decision easily. However, some of the decorated-materials can be changed if they want. As a favor to the customers, the company 
also organizes other special activities so that both current customers and new prospects can join together. 

 



60 61

 ลูกค้า : บริษัทฯมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งอยู่ในฐานะทั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนับสนุนบริษัท โดยการพัฒนาโครงการ

ที่มีศักยภาพและคุณภาพอีกทั้งบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานซ่อมด่วนตลอด24ชั่วโมงเพื่อบริการลูกค้ากรณีบ้านลูกค้าเกิดปัญหานอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียม

รายละเอียดโครงการ รูปแบบบ้าน วัสดุมาตรฐานที่กิจการเลือกใช้โดยละเอียดให้ลูกค้าได้พิจารณาก่อนตัดสินใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถ

เปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่งบางรายการได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามาร่วมพบปะสังสรรค์กันทั้งลูกค้าที่รับโอน

กรรมสิทธิ์แล้วและลูกค้าใหม่ในวาระพิเศษมีการส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมสนุกกัน เช่นการแจกของละเล่นในวันสงกรานต์หรือแจกไอศครีมของรางวัล

ในวันเด็กให้กับลูกค้าในโครงการเป็นต้น

 คู่ค้า : บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า)อย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัดและพิจารณาถึง

ปัญหาต่างๆที่เกิดกับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่งเงินกู้ให้โดยเจรจา

กับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำใบส่งงานไปค้ำประกันเงินกู้และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลน

 คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับ

ทั่วไปและหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

 พนักงาน : บริษัทได้ให้การดูแลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังนี้

l จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี 

l จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานมีการส่งพนักงานและผู้บริหารไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และติดตาม

เทคโนโลยี่ใหม่ๆในอุตสาหกรรมทั้งการก่อสร้างและการออกแบบผลิตภัณฑ์

l ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันทุกปีบริษัทจะจัดกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ทั้งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเกมการแข่งขัน

มีการจัดสนามแบดมินตันให้พนักงานและผู้บริหารได้ใช้ออกกำลังกายร่วมกัน

 สังคม : บริษัทมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เช่นการสนับสนุนด้านการกีฬาและจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า

ในการช่วยเหลือสังคม ในปี 2548 ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานเทศบาลในการบำรุงรักษารอบชุมชน โดยทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ในบริเวณถนน

สาธารณะในปี2549 -2550ในการจัดงานขายโครงการเอสเปซคอนโดมีเนียม เปิดให้มีการประมูลห้องชุดโดยนำราคาส่วนต่างของห้องชุดไปบริจาคเพื่อ

การกุศลนอกจากนี้บริษัทออกสื่อโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้สังคมรับรู้ถึงความยากลำบากของผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติเป็นต้น

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีกรรมการเข้าร่วมประชุม

ด้วยตามรายชื่อที่เปิดเผยในรายงานการประชุม และมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง โดยระหว่างการประชุมประธานในที่

ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ

อย่างเท่าเทียมกันและได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนด

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มี

ส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย

7.  จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม(CodeofConduct)และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจ บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารพนักงาน เพื่อให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน6ท่านประกอบด้วย

 l กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน3ท่าน

 l กรรมการอิสระจำนวน3ท่านซึ่งคิดเป็น3ใน6ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
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 Contractor : The Company has a fair and transparency policy to select a contractor. The company seriously follows trade 
condition and consistently consider about the problem happens with our contractor so that the company can solve it along. For 
example, organize a training to increase their knowledge, find the loaning source by negotiating with the bank so that our contractor 
can use an invoice to guarantee of loan, and provide some construction materials which are not available in the market. 

 Competitor: The company supports and encourages a fair and trade competition according to the acceptable rules and 
avoids the dishonest trading. 

 Employee: The company takes care, pays attention on employee developing, and gives a reasonable remuneration. Moreover, 
the company also encourages participating in the following activities by: 

 l planning to have a training plan and employee developing program annually 

 l Planning to have a training and seminar to increase their knowledge 

 l Encouraging employees’ relationship by set a Sport day 

 Society : The company consistently takes responsibility and pays attention on society. For example, support the sport 
activities and cooperate with our customers to organize activities for social contributions. In year 2005 the company also cooperate 
with the municipal office to maintenance around community by cleaning and planting around public road 

4. Shareholders’ Meeting    

 A shareholder’s meeting is a very important process for the Board. The directors shall attend in every meeting (as the names 
mentioned in the meeting report). During the meeting, the chairperson proposes the opportunity to the shareholders to review the 
company’s operation. Question, and given opinions are recorded in the meeting report already. 

5.  Leadership and Vision  

 The Board participates in approving the company polices, managing direction and supervising the management to follow the 
company’s policies effectively in order to get the highest wealth to the shareholders as well. Furthermore, the company has defined 
scope of duty and authority of the Board, the Executive Committee and the Audit Committee clearly. 

6.  Conflict of Interest   

 The company set up the Audit Committee in order to consider about revelation of company information which some 
transactions may impact or cause a conflict of interest. The disclosed information must be accuracy and adequacy to prevent those 
conflicts among all stakeholders. 

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 cause 
of the conflict of interest. The company adds more ethical notices about the code of conduct of the Board of management and 
employees to work honesty and justice. 

8.  Balanced Power of the Committee (Non-Executive Directors)  

 The Board’s members consist of 6 persons who are: 

 l � member of Executive Directors (with position in the management team) 

 l � members of Independent Directors (�/6 of the Board’s members) 
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9.  การรวมหรือการแยกตำแหน่ง 

 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตามการทำรายการต่างๆที่ไม่ใช่การดำเนินงาน

ตามปกติของบริษัทจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย 3 ใน6ของคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งการตัดสินใจ

ลงทุนในโครงการต่างๆจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้งสิ้นรวมถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

10.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในรูปของบำเหน็จกรรมการ สำหรับค่าตอบแทน

ผู้บริหารจะจ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัสซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

11.  การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีวาระ

พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำบริษัทมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า7วัน

เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2550คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11ครั้ง และได้มีการ

จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

12.  คณะอนุกรรมการ 

 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง โปร่งใสและเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน3ท่านโดยอย่างน้อย1ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

 ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้ง เนื่องจากเห็นว่า

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่มากนักและสามารถเรียกประชุมเพื่อดำเนินงานในส่วนของงานทั้งสองที่ว่าได้ในการประชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว

13.  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลมีการ

จัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน (InternalAuditManual) เพื่อการตรวจสอบทางการเงินการปฏิบัติการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนด (ComplianceAuditing) การตรวจสอบพิเศษและรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแนะนำและ

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

14.  รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน

ประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

15.  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใสและทันเวลามีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน

ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ทันเวลาและในขณะเดียวกันนักลงทุน

สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทได้ทางwww.areeya.co.th
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9.   Combination and Separation of Authority 

 The Chairman and the CEO of the company is the same person, however the Board of Directors which consists of � 
Independent Directors must approve all kinds of special business activities.  Any decision to invest in each project also requires an 
approval from the Board of Directors, including decision to acquire some lands for future development. 

10.  Directors and management Remuneration  

 The company’s policy of remuneration for the committee is rather the same as in industrial business that is being paid in 
terms of a premium and meetings’ allowance only to none Executive Directors and shall be approved by the resolution of the 
shareholders’ meeting. The Executive Committee and management remuneration shall be paid in term of salary, bonus and 
provident fund, but depend on the company’s profits and an achievement of each person. 

11.  Board of Director’s Meeting  

 The Board of Directors has regular meetings and special meetings (as needed) by fixing the agendas and business monitoring 
agendas. The company will send out an invitation letter with meeting agendas and all related information document at least 7 days 
before meeting so that the committee members have enough time to prepare for the meeting.  In year 2007, the Board held 11 
meetings and all meeting details were recorded in the reports. 

12.  The Sub-Committee 

 The Audit Committee has been appointed to assist in handling company’s business and to ensure the correctness, 
transparency and adequacy of information disclosure in the company’s financial statements. The scope of duty and responsibility is 
determined by The Stocks Exchange of Thailand. The committee consists of � Independent Directors. At least one member will be a 
specialist in finance or accounting. 

 The company has not yet established the Nominating Committee and Remuneration Determination Committee because the 
Company can have the meeting of mentioned Committee at the same time of the Board of Directors’ meeting. 

13.  Internal Control and Internal Audit 

 The company pays significant attention to our internal control system by setting an Internal Audit Officer as an independent 
unit. The committee has an authority to audit and evaluate other departments. There was an internal audit manual for auditing 
finance, operation, administration, information technology, execute company’s regulation, compliance auditing and report directly to 
the CEO and Audit Committee. There duties are for advising and marking other people can work effectively and it is also one of the 
risk management methods. 

14.  The Board of Directors’ report  

 The Board takes a responsibility to the consolidated financial statement of the company and its subsidiary disclosing together 
with the report of certified public accountant, which is provided in an annual report. The financial report is made conformity with 
the Generally Accepted Accounting Standard in Thailand. The proper accounting polices are carefully judged and the best budgeting 
are consistently followed and it is also appropriate disclosed information in the notes to financial statements. 

15.  Investor Relations 

 The company has a policy to disclose accurate, transparent, timely and adequate information. The Investor Relations 
Department has been set up to take responsibility in providing company’s information to stakeholders. This unit shall be a 
representative to give the complete, reliable and timely information to analysts, investors, shareholders and government officers. At 
the same time, all investors can access to the company’s basic information via www.areeya.co.th 
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The Thought of Transactions 
Related Transactions 


รายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันในปี2550แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1.  รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท 

 รายการขายสินค้าและบริการที่เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปบริษัทมีการขายที่ดินและรับจ้างสร้างบ้านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

l นางวรญาภิญโญซึ่งเป็นพี่สาวของนายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษีและเป็นน้องสาวของนางนิภาพัฒน์โรมรัตนพันธ์ได้มีการโอนที่ดินและรับรู้รายได้

ค่าที่ดินในปี 2547 และรับรู้รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านในปี 2548 ปี 2549  และปี 2550 จำนวน 3.27 ล้านบาท 0.67 ล้านบาทและ

0.18ล้านบาทตามลำดับ

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการซื้อขายดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติของบริษัทตามราคาตลาดทั่วไปเช่นเดียวกับลูกค้าอื่นของ

 บริษัท

2.  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  

 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า



64 65

 Related transactions in the year 2007 classified by categories are as follow:  

1.  An ordinary and usual course of business transaction           

  An ordinary and usual course of business transaction with normal commercial terms. The company made the related   

 transactions as the following.  

l The company sold land to Mrs. Woraya Pinyo who is the elder sister of Mr. Wisit Laohapoonrungsee, the major 
shareholder, Chairman and CEO and the younger sister of Mrs. Niphapat Romerattanaphun, the Executive Director. The 
prices are properly charged at the same normal rate as other ordinary customer. The price of land was recognized in year 
2004 and the price of construction work was Baht 6.6 million. The company recognized construction income in year 
2005, year 2006, and year 2007 as follows: 

	 lBaht �.27 million in 2005 

	 lBaht 0.67 million in 2006 

	 lBaht 0.18 million in 2007 

 Such transaction was under the normal term of business.  
 
2.  An asset or service transaction    

  The company has related transactions with the director and subsidiary as disclosed in the Note no. 4 to the financial   
 statements.   

  Comments of independent directors on these related transactions are the ordinary and usual course of business transaction    
 with normal commercial terms. The related transactions created the benefits to the Company.  
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3.  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 

 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4และข้อ12

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน 

 สำหรับบริษัทย่อยและกรรมการ เป็นรายการที่กระทำเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของ

บริษัท เป็นรายการที่มีการกำหนดราคาตามราคาตลาดทั่วไป ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคา

ตลาดทั่วไปณตอนกู้ยืมเงิน

 สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด

 
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

 สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่มากกว่า  51%อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึง

มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยรวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

 ทั้งนี้หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด

ในอนาคตบริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญพิเศษบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ

อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

ตามแต่กรณีทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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3.  A financial support transaction                     

 The company has related transactions with the director and subsidiary as disclosed in the note 4 and 12 to the financial 
statements.  

 Comments of independent directors on these related transactions are the ordinary and usual course of business transaction 
with normal commercial terms. The related transactions created the benefits to the Company.  
 
Reason(s) for making related transaction(s)    

 Transactions with the subsidiaries were created for the company’s benefit so that the company can successfully achieve its 
business strategies and objectives. In case of lending/borrowing between parent company and subsidiary, the interest rate is an 
agreed rate based on market rate at the time of lending/borrowing. 

 The transaction with the relating person is the ordinary and usual course of business transaction with normal commercial 
terms.  
 

Policy and Trend of Related Transaction(s)  

 The related transaction with our subsidiary, at least own 51% by the company, are made as part of normal business 
operations. Therefore, it is likely that such transactions will occur in the future on the continual basis. However, the company will 
obey the security law, rules & regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Generally-Accepted Accounting Standard in 
Thailand. Moreover, the company will consider the reasonable reason of the transactions.  

 If the company makes related transaction with any person with possibility of creating any conflict of interest, the company 
will consult with the Audit committee who will review and comment the necessity and suitability of that related transaction(s).  
In case that the Audit Committee does not have expertise in any specific area, the company will arrange to hire an expert or 
company’s auditor to provide comments to the Audit Committee or shareholders for approving the transaction(s). The company also 
discloses the related transaction(s) in the Notes to Financial Statement as part of the Audited Financial Statements.  
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The Summary Thoughts 
Statement of Analysis from Management 


คำอธิบายและวิเคราะห์จากผู้บริหาร

1)  ข้อมูลทั่วไป  

 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543ต่อมาในปี 2546บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี

2547นอกจากนี้ในปีเดียวกันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัทอารียา เซอร์วิส จำกัด) โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ99.99 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการ

หลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์ และในปี 2550บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัทวันอัพจำกัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ64.99 เพื่อดำเนินธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมด

ต่อมาในปี 2548บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขายทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น และในปี 2549-2550บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก อีก 2 ประเภท

คือคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่และทาวน์เฮ้าส์2ชั้นตกแต่งพร้อมอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด

 
2)  สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  

 ในวันที่19กรกฎาคม2548ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ2บาทเป็นหุ้นละ1บาทซึ่งทำให้

จำนวนหุ้นเพิ่มจากเดิมจำนวน379,000,000หุ้นเป็น758,000,000หุ้น

 ในวันที่ 29มิถุนายน 2550ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อ

ผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ โดยเสนอให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัททั้งในขณะนี้และในอนาคตจำนวนไม่เกิน 40,000,000หน่วย และผู้ถือหุ้น

เดิมจำนวน151,600,000หน่วยในสัดส่วนหุ้นสามัญเดิม 5หุ้น จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน1หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

มีอายุ36 เดือนนับแต่วันที่ออกและได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม758,000,000บาท เป็น949,600,000บาท(949.6ล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

 ในปี2550บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน12โครงการได้แก่สวนา(เกษตร-นวมินทร์),บุษบา(ลาดพร้าว130),ชบาExclusive

(เกษตร-นวมินทร์),สวนา1,สวนา2,สวนา3,เมทโทร(เกษตร),โมวา(เกษตร),แมนดารีนา(รัชดา),เอสเปซ(เกษตร),เอสเปซ(อโศก-รัชดา),แอทโฮม,

เดอะคัลเลอร์ส (ติวานนท์)และ เดอะคัลเลอร์ส (เกษตร)โดยโครงการที่เพิ่งเปิดในปี2550คือโครงการแอทโฮม, เดอะคัลเลอร์ส (ติวานนท์)และ เดอะ

คัลเลอร์ส(เกษตร)

3)  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

 l	รายได้และต้นทุน 

 รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินและบ้านซึ่งรับรู้เมื่อได้รับชำระครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้

กับผู้ซื้อแล้ว และรายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านซึ่งรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายที่ดินและบ้าน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2548ที่บริษัทเริ่มขายบ้านสร้างก่อนขายและทาวน์เฮาส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทำให้สัดส่วนรายได้จากการขายที่ดิน

และบ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ65.34ในปี2548เป็นร้อยละ89.08ในปี2549และเป็นร้อยละ89.02ในปี2550ซึ่งมีสาเหตุจากในระหว่างปี

2549–2550บริษัทเปิดขายโครงการทาวน์เฮาส์ใหม่เพิ่มอีก3โครงการและคอนโดมิเนียมอีก2โครงการโดยยังไม่มีโครงการใหม่ที่เป็นการรับจ้างสร้างบ้าน

 ในปี2550บริษัทมีรายได้รวม839.22ล้านบาทลดลงจากปี2549จำนวน46.55ล้านบาทลดลงในอัตราร้อยละ5.26ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายได้

จากการรับจ้างสร้างบ้านในปี 2550ที่ลดลงจากปี 2549จำนวน25.10ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ32.33 เนื่องจากความต้องการของลูกค้าสำหรับบ้านราคา

5ล้านบาทขึ้นไปชะลอตัวลงดังนั้นบริษัทจึงยังคงชะลอการเปิดโครงการใหม่คือโครงการสวนา4และริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้รายได้จากการรับจ้างสร้าง

บ้านส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าในงานก่อสร้างบ้านของโครงการเมทโทรเพียงโครงการเดียว ในขณะเดียวกันรายได้จากการขายที่ดิน

และบ้านในปี2550ลดลงจากปี2549จำนวน41.97ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ5.32เนื่องจากในปี2550บริษัทได้มีการพัฒนาทาวน์เฮาส์3โครงการใหม่

คือ แอท โฮม (เกษตร-นวมินทร์), เดอะคัลเลอร์ส (ติวานนท์) และเดอะคัลเลอร์ส (เกษตร-นวมินทร์) และคอนโดมิเนียม 2 โครงการใหม่ คือ เอสเปซ

(เกษตร-นวมินทร์) และ เอสเปซ-อโศก-รัชดาแต่โครงการที่เปิดใหม่ทั้ง 5 โครงการยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า จึงยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ใน

ปี 2550 โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้โอนกรรมสิทธิ์แล้วในปี2551และปีถัดๆ ไป ในส่วนของต้นทุน

ขายที่ดินและบ้านและต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านในปี2550นั้นลดลงจากปี2549ในสัดส่วนเดียวกับรายได้ที่ลดลง
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1)  General Information  

 The company was founded in 2000.  Later in 200�, the company has transformed into a public limited company and 
registered its stocks in the stock market in 2004. In addition, the subsidiary (Areeya Service Co., Ltd.) has been formed to provide 
after-sale services for property with 99.99% ownership interest.   In 2007, the company has established a subsidiary company (One 
Up Co., Ltd.) with 64.99% ownership interest to provide construction services to Areeya’s projects and outside customers.  

 The company business is real estate development business; land for sale and house construction, which all are single house 
projects. Since 2005, the company has started to sell the pre-built house and �-storey townhouse and additionally in 2006-2007 the 
company has introduced two new products to the market.  They are fully-furnished modern condominium and fully-furnished 2-
storey townhouse.  

 
2)  Overview Summary and Significant Change  

 At the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on July 19, 2005, the shareholders approved the resolution to change the 
company’s par value from Baht 2 per share to Baht 1 per share, resulting in the increase of share number from �79,000,000 shares to 
758,000,000 shares.   

 In addition, on 29th June 2007, the 1/2007 Extraordinary General Meeting has resolved to issue 191.6 million units of Warrant 
to be offered to (1) institutional lender(s) of the company for not more than 40 million units; and (2) existing shareholders for 151.6 
million units in proportion of existing 5 shares to 1 unit of warrant at no cost.  The newly issued warrant has �6-month useful life 
after issuing date.  The EGM also resolved to increase registered capital and share from 758 million shares to 949.6 million shares to 
cope up with the future exercise of Warrant.  

 In 2007, the company have 12 current projects: Sawana (Kaset-nawamintr), Bussaba (Ladprao 1�0), Chaba Exclusive (Kaset-
nawamintr), Sawana 1, Sawana 2, Sawana � (Kaset-nawamintr), Metro (Kaset), Mova (Kaset), Mandarina (Ratchada), a space 
(Kaset), a space (Asoke-Ratchada), At Home, The Colors (Tiwanond), and The Colors (Kaset).  

 
3)  Previous Performance Results 

 l	Revenue and Cost 

  The Company’s revenues consist of revenue from Sales of land and houses which are recognized upon full payment and 
the land title deeds and constructions had been transferred to the buyers. And Service income on house constructions which are 
recognized in proportion to the stage of completion of the contract. Since the company has sold the pre-built houses and townhouses 
in 2005 to maximize the customer satisfaction, the portion of Revenue from Sales of land and houses have increased continuously 
from 65.�4% of Total Revenue in 2005 to 89.08% in 2006 and slightly decreased to 89.02% in 2007.  The main reason was that 
during 2006-2007 the company launched additional � townhouse and 2 condominium projects without any new project for the house 
construction. 

  In 2007, the company had Total Revenue of Baht 8�9.22 million, decreased by Baht 46.55 million or 5.26% from our 
number in 2006, due to the decline in real estate industry and the political unrest which affected the buyer’s decision making 
especially customers of high-priced house over Baht 5 million.  Moreover, the company’s decision to postpone the opening of 
Sawana 4 Housing Project and Chao Phraya River Housing Project also affected the Revenue from Sales of Land and Houses.  As a 
result, the Revenue from Sales of Land and Houses in 2007 decreased from 2006 for Baht 41.97 million (5.�2%).   

 In 2007, the company has started the pre-sales of � new townhouse projects (At Home, The Colors Tiwanond, and The 
Colors Kaset) and 2 condominium projects (a space Kaset-Navamin and a space Asoke-Ratchada).  The pre-sale amount was 
recorded as “Unrecognized Income from Installment” in the company’s Balance Sheet.  According to the company’s accounting 
policy, the sales revenue of condominium and townhouse will only be recognized after the transfer of ownership to buyers is 
completed and the company gets full payment from the customers.  The company expects to start transferring ownership of these  
5 projects to the buyers from the third quarter of 2008.   
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ตารางแสดงยอดขายและรับรู้รายได้สะสมในปี 2550 และปี 2549 ของบริษัท 

หน่วย(ล้านบาท)

ปี 2550 ขายที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รับจ้างสร้างบ้าน รวมทั้งสิ้น 

มูลค่าโครงการณ31ธันวาคม2550 10,406 2,060 12,471

ยอดขายสะสม 7,953 1,817 9,770

ยอดขายที่รับรู้รายได้สะสม 3,726 1,786 5,512

ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ 4,227 31 4,258

หน่วย(ล้านบาท)

ปี 2549 ขายที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รับจ้างสร้างบ้าน รวมทั้งสิ้น 

มูลค่าโครงการณ31ธันวาคม2549 6,417 2,074 8,491

ยอดขายสะสม 3,905 1,761 5,666

ยอดขายที่รับรู้รายได้สะสม 3,005 1,721 4,726

ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ 900 40 940

	 l	อัตรากำไรขั้นต้น 

  บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2550 เท่ากับร้อยละ 27.76 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 28.56 ในปี 2549 เนื่องจากต้นทุนในการ

ก่อสร้างและดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่จัดสรรซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่สูงขึ้น

	 l	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2550 มีจำนวน 329.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.37 ล้านบาทจากปี 2549  (คิดเป็นร้อยละ 36.10) โดยมี

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น64.79ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการใหม่ที่เปิดขายในปี2550โดย

เฉพาะคอนโดมิเนียมโครงการเอสเปซอโศก-รัชดาที่บริษัทเปิดขายอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2550ซึ่งมีการใช้สื่อหลายช่องทางทั้งโทรทัศน์

วิทยุป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆส่งผลให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่อรายได้รวมนั้นเป็นร้อยละ 16.05สูงกว่าร้อยละ

7.89 ในปี2549 เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมได้ตามมาตรฐานการบัญชีทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ต่อรายได้รวมสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2550มากกว่าปี 2549จำนวน14.22ล้านบาท เนื่องจากการรับพนักงานใหม่เข้า

มารองรับการขยายเข้าสู่ตลาดคอนโดมีเนียม

 l	อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

  แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานในปี 2550 จะลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.80 จากปี 2549 แต่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารถึงร้อยละ36.10(ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับคอนโดมิเนียมเอสเปซ)ในขณะที่บริษัทยังไม่สามารถรับรู้รายได้

จากการขายคอนโดมิเนียมในปี2550ส่งผลให้เกิดอัตราขาดทุนสุทธิที่ร้อยละ9.37ในปี2550ลดลงจากกำไรสุทธิร้อยละ0.93ในปี2549

 l	ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต 

  ภายหลังจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากภาวะความไม่สงบต่างๆทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงและการซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย์อาจชะลอตัวลงโดยเฉพาะบ้านที่มีระดับราคาค่อนข้างสูงซึ่งบ้านของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบ้านในระดับราคานี้ ในขณะที่ความต้องการของ

ผู้บริโภคจะยังคงมีอยู่แต่สัดส่วนในปี2550จะเป็นสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองมากขึ้นกว่าในปีก่อนดังนั้นในปี2549บริษัทจึงมีการเพิ่มสินค้าเพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภาวะโดยการขยายสินค้าเพิ่มคือคอนโดมิเนียมทำเลในเมืองโดยได้ทยอยเปิดขายโครงการในไตรมาส4ในปี2549ไปแล้วซึ่งโครงการทั้ง

สองจะเริ่มทยอยแล้วเสร็จและเริ่มการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้ประมาณปี2551นอกจากนี้ในปี2550บริษัทยังเปิดขายทาวน์เฮาส์เพื่อตอบสนองกลุ่ม

ลูกค้าที่ต้องการทาวน์เฮาส์ในเมืองราคาปานกลางเพิ่มอีก3โครงการ
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Table : Accumulated Sales and Recognized Revenue of Company in 2007 and 2006 

Unit (Million Baht) 

Year 2007 Land and House Sales 
House 

Construction 
Total 

Project Value on December �1, 2007 10,406 2,060 12,471

Accumulated Sales 7,95� 1,817 9,770

Sales Recognized to date �,726 1,786 5,512

Unrecognized Sales  4,227 �1 4,258

Unit (Million Baht) 

Year 2006 Land and House Sales 
House 

Construction 
Total 

Project Value on December �1, 2006 6,417 2,074 8,491 

Accumulated Sales �,905 1,761 5,666 

Sales Recognized to date �,005 1,721 4,726 

Unrecognized Sales  900 40 940 

	 l	Gross Profit Margin 

  In 2007, the company had Gross Profit Margin at 27.76% of Total Sales Revenue, slightly decreased from 28.56% in 2006 
because of the increase in construction cost and interest expense on the land for development. 

 • Selling and Administrative Expenses 

  In 2007, the Selling and Administrative Expenses amounted to Baht �29.�9 million, increased by Baht 87.�7 million 
(�6.10%) from the expenses in 2006. The main reason was the Marketing Expenses increased by Baht 64.79 million for the 
advertisement and promotion of new projects which were open in 2007 (a space Asoke-Ratchada project, which the company 
launched the grand opening in February 2007 through several Medias including television, radio, billboard, and other publications).  
This resulted in the marketing-expense-to-sales-revenue ratio increase to 16.05% in 2007 from 7.89% in 2006. Moreover, the 
company paid additional 14.22 million Baht in staff’s Salary and Welfare Expenses in 2007 to cope up with hiring more staffs to take 
care of business expansion of new townhouse and condominium projects. 

 • Net Profit Margin 

  The Total Revenue of 2007 was lower than the number of 2006. Gross Profit Margin decreased by 0.80%, but the Selling 
and Administration Expense increased by �6.10%.  Most of the increase was from the spending of advertisement and public relation 
expenses to extensively promote a space condominium project.  Due to the company’s accounting policy, it could not recognize the 
sales revenue until the ownership of the sold unit be transferred to buyers.   The company’s Net Loss was 78.64 million Baht or 
9.�7% of total revenue, compared to the Net Profit Margin of 0.9�% in 2006. 

 • Factor and Influences affecting future operating performance  

  As a result of economic slowdown and exacerbating situations, the consumer confidence and real estate trading have been 
heavily affected, especially the high-value houses.  While the customer demand still exists, demand in 2007 shifted towards 
condominium market. Therefore, the company shifted to respond to the growing market demand by offering fully-furnished modern 
condominiums and fully-furnished 2-storey townhouses in suitable locations at affordable prices. These projects will be ready for 
transferring ownership to buyers in 2008. 
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4)  ฐานะการเงิน 

 4.1. สินทรัพย ์

  l	สินทรัพย์รวมของบริษัทณวันที่ 31ธันวาคม2550มีจำนวนทั้งสิ้น 5,084.12ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549จำนวน789.34ล้านบาท

(คิดเป็นร้อยละ 18.38) โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินโครงการเอสเปซอโศก-รัชดาและค่าพัฒนาที่ดินเพื่อขยายโครงการใหม่ของบริษัท

โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หลักดังนี้

  l	ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ   

   ณวันที่31ธันวาคม2550ลดลงจากสิ้นปี2549จำนวน4.8ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ59.25(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ6)

ยอดลูกหนี้ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ 3.06 ล้านบาท และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ 1.73 ล้านบาททำให้อัตราส่วน

หมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น56.56 เท่าและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเป็น3วันซึ่งเร็วขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ยในปี 2549ประมาณ4วันลูกหนี้ส่วนใหญ่ของ

บริษัทค้างชำระประมาณ1-3เดือนซึ่งเป็นปกติของบริษัทณวันที่31ธันวาคม2550บริษัทมีลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญไว้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน1.64ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับสิ้นปี2549

  l	ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา 

   ณวันที่31ธันวาคม2550ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2549จำนวน793.19ล้านบาทสาเหตุหลักมาจาก

การซื้อที่ดินจำนวน830.86ล้านบาทค่าพัฒนาโครงการและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับโครงการต่างๆรวมทั้งค่าวัสดุและค่าก่อสร้างทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม

เพิ่มเติม 519.29ล้านบาทแต่บริษัทมีส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขายสุทธิจำนวน556.96ล้านบาท ในขณะที่ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549จำนวน

5.91ล้านบาทมาจากดอกเบี้ยจ่าย

  l	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ณวันที่ 31ธันวาคม2550จำนวน91.67ล้านบาทลดลงจากปี2549จำนวน1.28ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ

1.38)

  l	อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สำคัญ  

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสำหรับปี2550ลดลงจากปี2549จากร้อยละ0.19เป็นร้อยละ

(1.68) และจากร้อยละ 25.66 เป็นร้อยละ (68.38)ตามลำดับทั้งนี้เป็นไปตามขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขาย

โครงการใหม่ 5 โครงการที่เปิดขายในปี 2550คือคอนโดมิเนียม เอสเปซ2 โครงการและทาวน์เฮ้าส์ 3 โครงการซึ่งมีมูลค่าตามสัญญาที่ลูกค้าจองซื้อและ

ทำสํญญาจะซื้อจะขายแล้วจำนวน4,136ล้านบาทในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วจำนวน70.51ล้านบาท

 4.2 สภาพคล่อง  

  l	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

   ในปี 2550บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ (312.98)ล้านบาท ในขณะที่ปี 2549บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 239.87 ล้านบาทสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบเนื่องมาจากต้นทุนการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 659.34ล้านบาทซึ่งบริษัทมีการซื้อที่ดินโครงการเอสเปซอโศก-รัชดารวมทั้งมีการพัฒนาสาธารณูปโภคและงานก่อสร้าง

ต่างๆ ในโครงการ ในปีเดียวกันบริษัทสามารถเก็บค่างวดจากลูกค้าได้เป็นจำนวนเงิน 242.39ล้านบาทจะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ส่วนใหญ่จะใช้ไปในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการที่เปิดขายใหม่ในปี2550

  l	กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนปี 2550 เท่ากับ (20.76) ล้านบาท เกิดจากการซื้อทรัพย์สินถาวร (ส่วนใหญ่เป็นสำนักงานขาย

โครงการเอสเปซ–อโศกรัชดา)และการนำเงินไปฝากบัญชีออมทรัพย์เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันให้กับธนาคารสำหรับวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและการ

ออกหนังสือค้ำประกันค่าสาธารณูปโภค

  l	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2550 เท่ากับ 319.05ล้านบาท เกิดจากบริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินสุทธิจากส่วนที่ต้องชำระคืนตามสัญญาเงินกู้ยืมจำนวน474.58ล้านบาทและได้มีการจ่ายดอกเบี้ยจำนวน146.83ล้านบาท

  l	อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ  

   บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก1.41เท่าในปี2549เป็น2.75เท่าในปี2550มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ในปี 2550ลดลงจากปี 2549 เป็นจำนวน1,155.11ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ60.88)ทำให้

บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากบริษัทสามารถตกลงกับผู้ให้กู้ในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เนื่องจากโครงการทั้งหมดมียอดขายและยอด

การจ่ายชำระคืนเงินกู้อย่างสม่ำเสมอ
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4) Financial Status 

 4.1) Assets 

  l	Total Assets as at December �1, 2007, accounted for Baht 5,084.12 million, increase by Baht 789.�4 million 
(18.�8%) from the number in 2006.  The increase was mainly based on the land acquisition and development cost to accommodate 
condominium project and townhouse project. Major company assets are as follows: 

  l	Trade accounts receivable and unbilled completed work 

  The Trade Accounts Receivable Balance at the end of 2007 was lower than the balance 2006 for Baht 4.80 million or 
59.25% (please see Notes 6 to Financial Statement). The main decreases were Baht �.06 million of Receivables on installments due 
and Baht 1.7� million of Unbilled Completed Work, which made the Accounts receivable turnover increased from 2006 for 56.56 
times and the average collection period was � days, better than the 2006 average collection period of 4 days. That happened because 
in 2007 the company sold the pre-built houses in higher proportion. Customers paid the installments as indicated in the contracts.  
At the end of 2007, the company had doubtful accounts and entirely set up the allowance for doubtful accounts amounting to Baht 
1.64 million (same as in 2006) 

  • Development costs of Real Estate Projects and Land Held for Development 

  The balance at the end of 2007 was higher than 2006 for Baht 79�.19 million. The major reason of higher 
Development costs of Real Estate Projects were from Baht 8�0.�6 million increase in land cost and capitalized interest on land 
development increased by Baht 519.29 million. The company has the Net Cost of Land for Sale equal to Baht 556.96 million.  For the 
Land Held for Development, the incremental expense of Baht 5.91 million in 2007 was mainly from the capitalized interest cost. 

  • Property and Equipment 

   Property and Equipment at the end of 2007 of Baht 91.67 million decreased from 2006 by Baht 1.28 million or 
1.�8%. 

  • Efficiency Ratios 

   Return On Assets in 2007 decreased from 0.19% in 2006 to (1.68%) in 2007 and Return On Fixed Assets decreased 
from 25.66% in 2006 to (68.�8)% in 2007 as a result of Baht 78.64 million Net Loss.  During late 2006 till 2007, the company has 
opened 2 condominium projects-- a space Kaset and a space Asoke-Ratchada and � townhouse projects.  The company has generated 
Baht 4,1�6 million worth of Sales Booking Contracts with customers from these 5 projects.  However, the company has already spent 
Baht 70.51 million for advertising and public relations expenses in these projects. 

 4.2) Liquidity 

  • Cash Flow from Operating Activities 

   Cash Flow from Operating Activities at end of 2007 was equal to Baht (�12.98) million.  Compared with 2006, the 
company had Cash Flows from Operating Activities equal to Baht 2�9.87 million.  The main reason of negative balance was the 
payment of Baht 659.�4 million for land acquisition, development and infrastructure costs for projects that were launched in 2007.  
In 2007, the company also collected additional Baht 242.�9 million of Unrecognized Revenue from customer’s installments. 

  • Cash Flow from Investing Activities 

   Cash Flow from Investing Activities of 2007 was Baht (20.76) million which affected from the company’s purchase 
of long-term assets (i.e. sales office of a space Asoke-Ratchada) and the use of saving deposits as collateral for the banks to issue the 
letter of guarantee to government agencies for construction and maintenance the utilities in the Company’s projects. 

  • Cash Flow from Financing Activities 

   Cash Flow from Financing Activities of 2007 was Baht �19.05 million which came from the refinance of loan due in 
2007 to long-term loan resulting in receiving cash of Baht 474.58 million and paying interest expense of Baht 146.8� million. 

  • Liquidity Ratios 

   Liquidity Ratio increased from 1.41 times in 2006 to 2.75 times in 2007. The decrease in current portion of long-term 
loans by Baht 1,155.11 million (by 60.88%) resulted in more liquidity to the company. Moreover, the company could negotiate with 
the bank/creditors to extend the period of loan repayment in some projects. The company believes the due date of repayment of 
remaining project loans could be extended since all projects had generated constant sales volume and the company has maintained 
consistent good loan repayment in history. 
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   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก6.93วันในปี 2549 เป็น3.32วัน ในปี 2550 เนื่องจากยอดลูกหนี้เฉลี่ยลดลงและจากการที่บริษัทขาย

บ้านสร้างก่อนขายในสัดส่วนสูงขึ้นทำให้ลูกค้าจ่ายชำระค่างวดตามที่กำหนดในสัญญาโดยไม่ต้องรอการตรวจรับงวดงานตามสัญญารับจ้างสร้างบ้าน 

 4.3 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน 

  หนี้สินรวมณวันที่ 31ธันวาคม2550 มีจำนวน3,701.12ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2549จำนวน865.17ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ30.51)

โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าที่ดินและค่าพัฒนาที่ดินในโครงการต่างๆซึ่งค้ำประกันการกู้ยืมด้วยการจดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของแต่ละโครงการที่เสนอกู้ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยมีรายละเอียดของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินณ31ธันวาคม2550ดังนี้

ประเภทเงินกู้ 

มูลค่าการกู้ยืม  

(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาครบกำหนด 
หลักประกัน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(O/D)

68.97 MOR ต่อปี และ ดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ + ร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ

1.50ต่อปี

ไม่มีกำหนด เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทและ

ของกรรมการท่านหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะสั้น(P/N) 220 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ + ร้อยละ

1ต่อปี

ภายใน90วันนับจากวันที่

ออกตั๋ว

เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทและ

ของกรรมการท่านหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,693.33 MLR ลบร้อยละ 1 ถึง MLR

ต่อปี

ตามสัญญาจนถึงปี2554 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ

ต่างๆ

หนังสือสัญญาค้ำประกัน

(L/G)

45.3 ร้อยละ1.00ถึง2.50 ปี2550ถึงไม่มีกำหนด ที่ดินในโครงการต่างๆและ

เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัท

  l	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นณวันที่ 31ธันวาคม2550 เพิ่มขึ้นจากปี2549จำนวน113.79ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ

64.96)และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปี2549จำนวน360.80ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ15.47)เนื่องจากบริษัทได้ขอขยายเวลาการชำระคืนเงินกู้และได้มี

การทำสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ที่เปิดขายในปี 2550 ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้

ยืมตามสัดส่วนที่บริษัทได้ขายสินทรัพย์ให้กับลูกค้าและปลอดจำนองโฉนดเพื่อโอนให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้

  l	อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่สำคัญ 

   บริษัทได้มีการขยายเวลาชำระหนี้และได้มีการทำสํญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมสำหรับโครงการใหม่เป็นผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก1.94เท่าในปี2549เป็น2.68เท่าในปี2550ในขณะที่อัตราส่วนเงินกู้ธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ2.16เท่าเทียบกับ1.72เท่าใน

ปี 2549 เนื่องจากบริษัทได้มีการกู้เงินธนาคารเข้ามาเพื่อเปิดโครงการใหม่และขยายโครงการต่อเนื่องเพื่อเพิ่มยอดขายนอกจากนี้ในปี 2550บริษัทมี

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (2.12) เท่า เนื่องจากบริษัทนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานไปใช้ในการซื้อที่ดินและพัฒนา

โครงการต่างๆทำให้ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลง

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

และสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

    

สำนักงานสอบบัญชี:บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด หน่วย:บาท

รายละเอียด - ปี 2550 บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้ บจก. อารียา เซอร์วิส บจก. วันอัพ รวม 

ค่าสอบบัญชี 1,400,000.00 50,000.00 50,000 1,500,000.00

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 62,070.00 3,000.00 ยังไม่จัดส่งใบแจ้งหนี้ 65,070.00

รวม 1,462,070.00 53,000.00 50,000 1,565,070.00 
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 The average collection period decreased from 6.9� days in 2006 to �.�2 days in 2007 due to the decrease in average 
receivables. Moreover, as the company sold the pre-built houses in higher proportion, customers would then pay their installments 
as indicated in the house construction contracts. 

 4.3)  Liabilities and Source of Funds 

  Total liabilities as at December �1, 2007 accounted for Baht �,701.12 million, increased from total Liabilities as of end 
2006 by Baht 865.17 million or �0.51%.  This was mainly the long-term loan from financial institutions for Land and Land 
Development mortgaged by the land of such project as collateral. Since the company has no foreign exchange liabilities, the 
company has no exposure to foreign exchange rate fluctuation. Detailed loan from financial institutions as of December �1, 2007 are 
as follows:  

Loan Type 
Amount 

(Mil Baht) 
Interest rate / Fees (%) Due Date Collaterals 

Bank Overdraft  
(O/D) 

68.97 MOR, Saving Deposits  
Rate + 1.0% to 1.5% 

No Due Date Company Deposit, A Director 
Deposit 

Short-term Loans 
(P/N) 

220 Saving Deposits Rate + 1% Within 90 days after 
issuing date 

Company Deposit, A Director 
Deposit 

Long-term Loans 2,693.33 (MLR – 2%) to MLR As per loan agreements-- 
until Y201 

Project Lands 

Letter of Guarantee 
(L/G) 

45.3 1.00% to 2.50% Y2007 onwards--No  
Due Date 

Project Lands, Company 
Deposit 

 l	Loans from Financial Institutions 

 Bank Overdraft and Short-term loan at the end of 2007 increased from 2006 by Baht 11�.79 million or 64.96%, while Long-
Term Loan increased from 2006 by Baht �60.80 million or 15.47%.  It happened because the company extended the period of loan 
repayment and acquire additional long-term loan to finance the project development cost, especially for the condominium and 
townhouse projects which were launched and sold in 2007.  In addition, the company repaid the long-term loan proportionally when 
the properties were sold to customers. The company then redeemed the mortgage on the land for transferring ownership to 
customers following the loan agreements.  

 l	Financial Policy Ratios 

 The company’s Debt-to-Equity ratio of 2007 was 2.68 times which increased from 1.94 times in 2006.   However, Bank-Debt-
to-Equity ratio was 2.16 times in 2007 compared with 1.72 times in 2006 due to new projects and project expansion in that year.  
Furthermore, the company’s Interest Coverage ratio of 2007 was (2.12) times because the company used most of its cash flows from 
operating activities to pay for land acquisition and development cost which resulted in negative Interest Coverage ratio. 

Auditors’ Remuneration 

 l	Audit Fee 

 In year 2007, the company and subsidiary paid to the audit firm and/or its related parties as follows: 

Auditor: KPMG Phoomchai Audit Ltd. (Unit: Baht) 

Description Areey Property PCL. Areey Service Co., Ltd. One Up Co., Ltd.     Total 

Audit Fee 1,400,000.00 50,000.00 50,000.00 1,500,000.00 

Out-of-Pocket Expenses 62,070.00 �,000.00 N/A 65,070.00 

Total 1,462,070.00 53,000.00 50,000.00 1,565,070.00 
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สำนักงานสอบบัญชี:บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด หน่วย:บาท

รายละเอียด - ปี 2549 บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้ 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 

สำนักงานสอบบัญชี:บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด     หน่วย:บาท

รายละเอียด - ปี 2548 บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้ 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 

 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
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 In year 2006, the company and subsidiary paid to the audit firm and/or its related parties as follows: 

Auditor: KPMG Phoomchai Audit Ltd.  (Unit: Baht) 

Description Areey Property PCL. Areey Service Co., Ltd. Total 

Audit Fee 1,290,000.00 50,000.00 1,�40,000.00 

Out-of-Pocket Expenses 45,520.00 2,450.00 47,970.00 

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

 In year 2005, the company and subsidiary paid to the audit firm and/or its related parties as follows: 

Auditor: KPMG Phoomchai Audit Ltd.                                                                                                                           (Unit: Baht) 

Description Areey Property PCL. Areey Service Co., Ltd.     Total 

Audit Fee 1,290,000.00 50,000.00 1,�40,000.00 

Out-of-Pocket Expenses 97,880.00 2,550.00 100,4�0.00 

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

 l	Non-Audit Fee 

   In year 2007, the company and subsidiary did not have any services from audit firm and/or its related parties 
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The Thought of Responsibility  
Board of Directors’ Responsibility for Financial Reporting 


รายงานความรับผิดชอบคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทที่ปรากฎในรายงาน

ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจ

อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป



 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระ

สำคัญ



 งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายไวโรจน์จินดามณีพิทักษ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

3565แห่งบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชี

สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจำปีแล้ว



 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล

ได้ว่างบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ณวันที่ 31ธันวาคม2550มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฎิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง







นายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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 The Board of Directors of Areeya Property Public Co., Ltd. Is responsible for financial statements and consolidated financial 
statements presented in this annual report.  The aforementioned financial statements are prepared in accordance with generally 
accepted accounting principles, using careful judgment and the best estimations.  Important information is adequately and 
transparently disclosed in the notes to financial statements for the company’s shareholders and investors. 
 
 The Board of Directors has provided and maintained efficient internal controls to ensure that accounting records are 
accurate, reliable and adequate to protect its assets that may be presented in order to prevent fraud or materially irregular operations. 
  
 The financial statements of the company and the consolidated financial statements of the company have been examined by 
external auditor, KPMG Phoomchai Audit Ltd.  To conduct the audits and express an opinion in accordance with generally accepted 
auditing standards, the auditor was provided with all of the company’s records and related data as requested.  The auditors’ opinion 
is presented in the auditors’ report as part of this annual report. 
  
 The Board of Directors is satisfied that an efficient internal audit control is rendered credibility and reliability to financial 
statements of Areeya Property Public Co., Ltd. And its consolidated financial statements for the year ended �1 December 2007.   
The Board of Directors also believed that all these financial statements have been prepared in accordance with generally accepted 
accounting principles and related regulations. 
 
 
 
 
 
 

Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
Chairman & Chief Executive Officer 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผูถ้อืหุน้บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) 



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการและงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ

กจิการสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะปขีองบรษิทัอารยีาพรอพเพอรต์ี้ จำกดั (มหาชน)และบรษิทัยอ่ยและของเฉพาะบรษิทัอารยีาพรอพเพอรต์ี้ จำกดั

(มหาชน)ตามลำดับซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้



ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่กำหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่

งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม่การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปน็จำนวนเงนิและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

ซึง่ผูบ้รหิารเปน็ผูจ้ดัทำขึน้ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำเสนอในงบการเงนิโดยรวมขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่ว

ใหข้อ้สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้



ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการณวนัที่ 31ธนัวาคม2550และ2549

ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี

ของบริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตาม

ทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป



ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รับการปรับปรุงใหม่ อันเป็นผล

จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยจากวธิสีว่นไดเ้สยีเปน็วธิรีาคาทนุและเรยีกชือ่ใหมว่า่“งบการเงนิเฉพาะกจิการ”









(นายไวโรจน์จนิดามณพีทิกัษ)์

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เลขทะเบยีน3565



บรษิทัเคพเีอม็จีภมูไิชยสอบบญัชีจำกดั

กรงุเทพมหานคร

28กมุภาพนัธ์2551
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   (บาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรพัย ์ หมายเหต ุ 2550 2549 2550 2549 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5 27,663,646 42,356,480 27,186,986 42,297,668

ลกูหนีก้ารคา้และมลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 4, 6 3,317,955 8,142,383 3,317,955 8,142,383

อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา  4, 7, 27 (ค) 3,761,631,973 2,968,439,936 3,764,517,381 2,968,439,936

เงนิมดัจำคา่ทีด่นิ  - 10,000,000 - 10,000,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 4 39,864,887 29,749,179 35,176,831 30,242,738

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  3,832,478,461  3,058,687,978  3,830,199,153  3,059,122,725  

     

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 4, 8 - - 16,499,905 9,999,930

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 9 91,669,754 92,951,897 91,204,395 92,951,897

ทีด่นิรอการพฒันา 10 1,075,546,862 1,069,644,346 1,075,546,862 1,069,644,346

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชค้ำ้ประกนั 11 69,833,004 61,903,451 69,833,004 61,903,451

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  14,587,898 11,592,811 14,582,127 11,590,532

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   1,251,637,518  1,236,092,505  1,267,666,293  1,246,090,156  

     

รวมสนิทรพัย ์  5,084,115,979 4,294,780,483  5,097,865,446  4,305,212,881 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดลุ 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549



82 8�

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดลุ (ตอ่) 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549

   (บาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549 
(ปรบัปรงุใหม)่  

หนีส้นิหมนุเวยีน      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 288,971,785 175,182,774 288,971,785 175,182,774

ตัว๋เงนิจา่ยคา่วสัดกุอ่สรา้ง 13 100,000,000 - 100,000,000 -

เจา้หนีก้ารคา้ 4, 14 101,123,131 100,344,323 103,512,336 100,344,323

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ปี 12 453,279,987 1,722,184,650 453,279,987 1,722,184,650

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 4, 12 - - 12,700,000 9,700,000

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ปี 12 988,204 1,491,267 988,204 1,491,267

เงนิทดรองจากกรรมการ 4 - 10,000,000 - 10,000,000

เงนิประกนัการกอ่สรา้ง  41,457,290 43,677,634 41,420,807 43,677,634

คา่งวดทีย่งัไมร่บัรูเ้ปน็รายได้ 6 310,168,440 67,774,838 310,168,440 67,774,838

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 4, 15 99,040,708 49,015,197 98,356,259 49,240,300

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน  1,395,029,545  2,169,670,683  1,409,397,818  2,179,595,786  

     

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 2,240,046,550 610,352,387 2,240,046,550 610,352,387

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 12 592,565 1,580,769 592,565 1,580,769

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่  65,453,212 54,343,903 65,453,212 54,343,903

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน  2,306,092,327  666,277,059  2,306,092,327  666,277,059  

รวมหนีส้นิ  3,701,121,872  2,835,947,742  3,715,490,145  2,845,872,845  



82 8�

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดลุ (ตอ่) 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549

   (บาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549 
(ปรบัปรงุใหม)่  

สว่นของผูถ้อืหุน้      

ทนุเรอืนหุน้     

 ทนุจดทะเบยีน 16 949,600,000 758,000,000 949,600,000 758,000,000

 ทนุทีอ่อกและชำระแลว้ 16 758,000,000 758,000,000 758,000,000 758,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 17 524,909,894 524,909,894 524,909,894 524,909,894

กำไรสะสม     

 จดัสรรเปน็สำรองตามกฎหมาย 17 12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000

 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  84,387,305 163,022,781 86,565,407 163,530,142

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะบรษิทั   1,380,197,199   1,458,832,675   1,382,375,301   1,459,340,036  

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย  2,796,908 66 - -

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  1,382,994,107  1,458,832,741  1,382,375,301  1,459,340,036  

     

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้  5,084,115,979  4,294,780,483  5,097,865,446  4,305,212,881  



84 85

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำไรขาดทนุ 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549

   (บาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549 
(ปรบัปรงุใหม)่  

รายได้      

รายไดจ้ากการขายทีด่นิและบา้น 4 747,063,804 789,034,658 747,063,804 789,034,658

รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น 4 52,528,191 77,626,830 52,528,192 77,626,830

รายไดอ้ืน่ 4, 19 39,629,479 19,106,610 39,473,609 19,214,480

รวมรายได ้  839,221,474  885,768,098  839,065,605  885,875,968  

     

คา่ใชจ้า่ย      

ตน้ทนุขายทีด่นิและบา้น  534,858,532 555,449,596 534,858,532 555,449,596

ตน้ทนุรบัจา้งสรา้งบา้น  42,766,343 63,684,073 42,766,344 63,684,073

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 4, 20, 21 328,483,555 241,395,093 325,492,292 240,549,913

คา่ตอบแทนกรรมการ 4 915,000 622,000 915,000 622,000

รวมคา่ใชจ้า่ย  907,023,430  861,150,762  904,032,168  860,305,582  

     

กำไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้  (67,801,956) 24,617,336  (64,966,563) 25,570,386  

ดอกเบีย้จา่ย 4, 22 (6,636,337) (8,427,582) (7,097,806) (8,888,332)

ภาษเีงนิได้ 23 (4,900,366) (7,998,496) (4,900,366) (7,998,496)

     

กำไร (ขาดทนุ) หลงัภาษเีงนิได ้  (79,338,659) 8,191,258  (76,964,735) 8,683,558  

ขาดทนุสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 703,183 4 - -

     

กำไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ  (78,635,476) 8,191,262  (76,964,735) 8,683,558  

     

กำไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 24 (0.10) 0.01  (0.10) 0.01  



84 85

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

(บาท)


หมายเหต ุ

งบการเงนิรวม 

ทนุเรอืนหุน้ 
ทีอ่อกและ 
ชำระแลว้ 

สว่นเกนิ 
มลูคา่หุน้ 

กำไรสะสม 

รวมสว่นของ 
ผูถ้อืหุน้บรษิทั 

สว่นของผูถ้อื
หุน้สว่นนอ้ย 

รวมสว่น 
ของผูถ้อืหุน้ 

จดัสรรเปน็
สำรองตาม
กฎหมาย 

 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2549  758,000,000  524,909,894  12,450,000  155,281,519  1,450,641,413  70  1,450,641,483  

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

จดัสรรเปน็สำรองตามกฎหมาย 17 - - 450,000 (450,000) - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,022,781  1,458,832,675  66  1,458,832,741  

         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2550  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,022,781  1,458,832,675  66  1,458,832,741  

ขาดทนุสทุธิ  - - - (78,635,476) (78,635,476) (703,183) (79,338,659)

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเพิม่ขึน้
จากการลงทนุในบรษิทัยอ่ย  - - - - - 3,500,025 3,500,025

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550  758,000,000  524,909,894  12,900,000  84,387,305  1,380,197,199  2,796,908  1,382,994,107  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549



86 87

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 (บาท)


หมายเหต ุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ปรบัปรงุใหม)่ 

ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก 
และชำระแลว้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 

กำไรสะสม 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 
จดัสรรเปน็สำรอง

ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2549  758,000,000  524,909,894  12,450,000  155,281,519  1,450,641,413  

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 25 - - - 15,065 15,065

ยอดคงเหลอืทีป่รบัปรงุแลว้  758,000,000  524,909,894  12,450,000  155,296,584  1,450,656,478  

กำไรสทุธิ  - - - 8,683,558 8,683,558

จดัสรรเปน็สำรองตามกฎหมาย 17 - - 450,000 (450,000) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,530,142  1,459,340,036  

      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2550  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,022,781  1,458,832,675  

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 25 - - - 507,361 507,361

ยอดคงเหลอืทีป่รบัปรงุแลว้  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,530,142  1,459,340,036  

ขาดทนุสทุธิ  - - - (76,964,735) (76,964,735)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550  758,000,000  524,909,894  12,900,000  86,565,407  1,382,375,301  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่) 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549
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  (บาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 2550 2549 
(ปรบัปรงุใหม)่  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำเนนิงาน    

กำไร(ขาดทนุ)สทุธิ (78,635,476) 8,191,262 (76,964,735) 8,683,558

รายการปรบัปรงุ    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจำหนา่ย 15,517,564 15,664,787 15,515,891 15,664,787

ดอกเบีย้จา่ย 6,636,337 8,427,582 7,097,806 8,888,332

ขาดทนุ(กำไร)จากการจำหนา่ยเครือ่งใชส้ำนกังาน (461,881) 39,428 (461,881) 39,428

ภาษเีงนิได้ 4,900,366 7,998,496 4,900,366 7,998,496

 (52,043,090) 40,321,555 (49,912,553) 41,274,601

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดำเนนิงาน    

ลกูหนีก้ารคา้และมลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 4,824,428 17,094,812 4,824,428 17,094,812

อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา (659,337,228) 151,017,717 (662,222,636) 151,017,717

เงนิมดัจำคา่ทีด่นิ 10,000,000 (10,000,000) 10,000,000 (10,000,000)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (10,115,708) (9,828,758) (4,934,093) (9,982,195)

ทีด่นิรอการพฒันา - (48,150) - (48,150)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (3,932,745) 288,718 (3,929,253) 288,709

ตัว๋เงนิจา่ยคา่วสัดกุอ่สรา้ง 100,000,000 - 100,000,000 -

เจา้หนีก้ารคา้ 778,808 8,738,815 3,168,013 8,738,815

เงนิประกนัการกอ่สรา้ง (2,220,344) (2,006,128) (2,256,827) (2,006,128)

คา่งวดทีย่งัไมร่บัรูเ้ปน็รายได้ 242,393,602 25,007,359 242,393,602 25,007,359

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 50,464,424 24,160,819 49,122,027 24,107,351

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 11,109,309 3,118,432 11,109,309 3,118,432

จา่ยภาษเีงนิได้ (4,900,366) (7,998,496) (4,900,366) (7,998,496)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดำเนนิงาน (312,978,910) 239,866,695  (307,538,349) 240,612,827  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 

งบกระแสเงนิสด 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549
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  (บาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 2550 2549 
(ปรบัปรงุใหม)่  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ     

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชค้ำ้ประกนัเพิม่ขึน้ (7,929,553) (7,349,116) (7,929,553) (7,349,116)

เงนิรบัจากการจำหนา่ยเครือ่งใชส้ำนกังาน 700,935 - 700,935 -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - (6,499,975) -

ซือ้อาคารและอปุกรณ์ (13,536,817) (4,867,234) (13,069,785) (4,867,234)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (20,765,435) (12,216,350) (26,798,378) (12,216,350) 

    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     

จา่ยดอกเบีย้ (146,832,575) (169,610,360) (146,861,199) (170,210,360)

เงนิสดรบัจากการกูย้มื    

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 113,789,011 116,449,178 113,789,011 116,449,178

 เงนิทดรองจากกรรมการ (10,000,000) 10,000,000 (10,000,000) 10,000,000

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 847,471,000 366,208,000 847,471,000 366,208,000

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย - - 3,000,000 -

ชำระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (486,681,500) (543,012,075) (486,681,500) (543,012,075)

จา่ยชำระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ (1,491,267) (2,975,438) (1,491,267) (2,975,438)

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในบรษิทัยอ่ย 2,796,842 (4) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 319,051,511  (222,940,699) 319,226,045  (223,540,695) 

     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (14,692,834) 4,709,646  (15,110,682) 4,855,782  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดณวนัตน้ปี 42,356,480 37,646,834 42,297,668 37,441,886

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้ป ี 27,663,646  42,356,480  27,186,986  42,297,668  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549
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หมายเหต ุ สารบญั 

  

 1. ขอ้มลูทัว่ไป

 2. เกณฑก์ารจดัทำงบการเงนิ

 3. นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั

 4. รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

 5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

 6. ลกูหนีก้ารคา้และมลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็

 7. อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา

 8. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย

 9. ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์

 10. ทีด่นิรอการพฒันา

 11. เงนิฝากธนาคารทีใ่ชค้ำ้ประกนั

 12. หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้

 13. ตัว๋เงนิจา่ยคา่วสัดกุอ่สรา้ง

 14. เจา้หนีก้ารคา้

 15. หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่

 16. ทนุเรอืนหุน้

 17. สำรอง

 18. ขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงาน

 19. รายไดอ้ืน่

 20. คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

 21. คา่ใชจ้า่ยพนกังาน

 22. ดอกเบีย้จา่ย

 23. ภาษเีงนิได้

 24. กำไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้

 25. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

 26. เครือ่งมอืทางการเงนิ

 27. ภาระผกูพนัทีม่กีบับคุคลหรอืกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั

 28. หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้

 29. เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบดลุ

 30. มาตรฐานการบญัชไีทยทีย่งัไมไ่ดใ้ช้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนินีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกงบการเงนิจากกรรมการเมือ่วนัที่28กมุภาพนัธ์2551

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 67/4ถนนลาดพร้าว

แขวงวงัทองหลางเขตวงัทองหลางกรงุเทพมหานคร

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่เดอืนเมษายน2547

บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ใหญ่2กลุม่ไดแ้ก่กลุม่เลาหพนูรงัษี(ถอืหุน้รอ้ยละ26.46)และกลุม่พรเจรญิชยัศลิป์(ถอืหุน้รอ้ยละ23.82)

 บรษิทัดำเนนิธรุกจิหลกัเกีย่วกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย มดีงันี ้

ชือ่กจิการ ลกัษณะธรุกจิ ประเทศทีก่จิการจดัตัง้ 
บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 

2550 2549 

บรษิทัยอ่ยทางตรง    

บรษิทัอารยีาเซอรว์สิจำกดั บรกิารหลงัการขายดา้นอสงัหารมิทรพัย์ ไทย 99.99 99.99

บรษิทัวนัอพัจำกดั บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง ไทย 64.99 -

   

2. เกณฑก์ารจดัทำงบการเงนิ  

งบการเงนินีน้ำเสนอเพือ่วตัถปุระสงคข์องการรายงานเพือ่ใชใ้นประเทศและจดัทำเปน็ภาษาไทยงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทำขึน้เพือ่ความสะดวก

ของผูอ้า่นงบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกบัภาษาไทย

งบการเงนินีจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย (“มาตรฐานการบญัช”ี)รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชฯี

(“สภาวชิาชพีบญัช”ี)และจดัทำขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทย

ในระหว่างปี 2550สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรอืหลงัวนัที่1มกราคม2550คอืมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่44(ปรบัปรงุ2550)เรือ่งงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

การใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่เหล่านี้ ทำให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับส่วนได้เสียของ

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วไดเ้ปดิเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้25

นอกจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2550สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ

ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1มกราคม 2551และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้

มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดอ้อกและปรบัปรงุใหมเ่หลา่นีไ้ดเ้ปดิเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้30

งบการเงนินีแ้สดงหนว่ยเงนิตราเปน็เงนิบาท และมกีารปดัเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ใหแ้สดงเปน็หลกัพนับาทงบการเงนินีไ้ดจ้ดัทำขึน้โดย

ถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทนุเดมิยกเวน้ทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชี

ในการจดัทำงบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชีผูบ้รหิารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบตอ่การกำหนดนโยบาย

และการรายงานจำนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย์หนีส้นิรายได้และคา่ใชจ้า่ยการประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณใ์นอดตีและปจัจยัตา่งๆ

ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์ซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นินัน้ๆดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งจากทีป่ระมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่

การประมาณการดงักลา่วไดร้บัการทบทวนหากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ๆและจะบนัทกึในงวดทีป่รบัและงวดในอนาคตหากการปรบั

ประมาณการกระทบทัง้งวดปจัจบุนัและอนาคต

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549
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3. นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั 

(ก) เกณฑใ์นการทำงบการเงนิรวม

 งบการเงนิรวมประกอบดว้ยงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย(รวมกนัเรยีกวา่“กลุม่บรษิทั”) 

 รายการทีม่สีาระสำคญัซึง่เกดิขึน้ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดถ้กูตดัรายการในการทำงบการเงนิรวม

 บรษิทัยอ่ย 

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนด

นโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน

งบการเงนิรวมนบัแตว่นัทีม่กีารควบคมุจนถงึวนัทีก่ารควบคมุสิน้สดุลง

(ข) เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารซึง่จะตอ้งชำระคนืเมือ่ทวงถามถอืเปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมจดัหาเงนิในงบกระแสเงนิสด

(ค) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่แสดงในราคาตามใบแจง้หนีห้กัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัด

จำหนา่ยบญัชเีมือ่ทราบวา่เปน็หนีส้ญู

(ง) อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา

 อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา 

 อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันาแสดงในราคาทนุของแตล่ะโครงการรวมตน้ทนุการกูย้มืตน้ทนุการพฒันาคา่วตัถแุละวสัดทุีใ่ช้ คา่แรงงานและ

ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆหักด้วยค่าเผื่อใดๆที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็น อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แลว้แตร่าคาใดจะตำ่กวา่

 สญัญากอ่สรา้ง

 เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือต้นทุนการก่อสร้างจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนโดยอ้างอิงกับ

ขัน้ความสำเรจ็ของงานกอ่สรา้งณวนัทีใ่นงบดลุเมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีต่น้ทนุการกอ่สรา้งทัง้สิน้จะสงูกวา่รายไดค้า่กอ่สรา้งทัง้สิน้กจิการ

จะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันทีหากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานการก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ

กจิการจะรบัรูต้น้ทนุการกอ่สรา้งเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุในงวดทีต่น้ทนุนัน้เกดิขึน้

(จ) เงนิลงทนุ 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีซึง่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดเ้ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้25

(ฉ) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์

 สนิทรพัยท์ีเ่ปน็กรรมสทิธิข์องกจิการ

 ทีด่นิอาคารและอปุกรณแ์สดงดว้ยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่

 สนิทรพัยท์ีเ่ชา่ 

 การเชา่ซึง่กลุม่บรษิทัไดร้บัสว่นใหญข่องความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ชา่นัน้ๆ ไดจ้ดัประเภทเปน็สญัญาเชา่ทางการเงนิ

ทีด่นิอาคารและอปุกรณท์ีไ่ดม้าโดยทำสญัญาเชา่การเงนิบนัทกึเปน็สนิทรพัยด์ว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืมลูคา่ปจัจบุนัของจำนวนเงนิขัน้ตำ่ทีต่อ้งจา่ยตาม

สญัญาเชา่แลว้แตจ่ำนวนใดจะตำ่กวา่หกัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ คา่เชา่ทีช่ำระจะแยกเปน็สว่นทีเ่ปน็คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ

และสว่นทีจ่ะหกัจากหนีต้ามสญัญา เพือ่ทำใหอ้ตัราดอกเบีย้แตล่ะงวดเปน็อตัราคงทีส่ำหรบัยอดคงเหลอืของหนีส้นิคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึ

โดยตรงในงบกำไรขาดทนุ
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 คา่เสือ่มราคา

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ

ประมาณการอายกุารใชง้านของสนิทรพัยแ์สดงไดด้งันี้

 สว่นปรบัปรงุสญัญาเชา่ 5 ปี

 อาคารคลบัเฮา้ส์  20 ปี

 อาคารชัว่คราว  2ถงึ5 ปี

 เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้และเครือ่งใชส้ำนกังาน 3ถงึ5 ปี

 เครือ่งมอืกอ่สรา้ง  5 ปี

 ยานพาหนะ  5 ปี

 กลุม่บรษิทัไมค่ดิคา่เสือ่มราคาสำหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง

(ช) ทีด่นิรอการพฒันา

 ทีด่นิรอการพฒันาแสดงในราคาทนุของแตล่ะโครงการรวมตน้ทนุการกูย้มืตน้ทนุการพฒันาคา่วตัถดุบิและวสัดทุีใ่ช้คา่แรงงานและคา่ใชจ้า่ยทางตรง

อืน่ๆ

(ซ) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีก่ลุม่บรษิทัซือ้มาแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจำหนา่ยสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่

 คา่ตดัจำหนา่ย

 คา่ตดัจำหนา่ยบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุคำนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัย์

ไมม่ตีวัตนแตล่ะประเภทคา่ลขิสทิธิซ์อฟทแ์วรต์ดัจำหนา่ยโดยวธิเีสน้ตรงเปน็ระยะเวลา5ปี

(ฌ) การดอ้ยคา่

 ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองกลุม่บรษิทัไดร้บัการทบทวนณทกุวนัทีใ่นงบดลุวา่มขีอ้บง่ชีเ้รือ่งการดอ้ยคา่หรอืไม่ในกรณทีีม่ขีอ้บง่ชีจ้ะทำการประมาณ

มลูคา่สนิทรพัยท์ีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึในงบกำไรขาดทนุเวน้แตเ่มือ่มกีารกลบัรายการการประเมนิมลูคา่ของสนิทรพัยเ์พิม่ของสนิทรพัยช์ิน้เดยีวกนัทีเ่คยรบัรูใ้น

สว่นของผูถ้อืหุน้และมกีารดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มาในกรณนีีใ้หร้บัรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 การคำนวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ

ประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษี

เงนิไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตีอ่สนิทรพัย์สำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกระแส

เงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ืน่ๆ ใหพ้จิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้มคีวามเกีย่วขอ้ง

ดว้ย

 การกลบัรายการดอ้ยคา่

 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการหากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ชใ้นการคำนวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ

คา่ตดัจำหนา่ยเสมอืนหนึง่ไมเ่คยมกีารบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มากอ่น

(ญ) หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้

 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมลูคา่ยตุธิรรมหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีส้นิภายหลงัจากการบนัทกึหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จะบนัทกึ

ตอ่มาโดยวธิรีาคาทนุตดัจำหนา่ย ผลตา่งระหวา่งยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบกำหนดไถถ่อนจะบนัทกึในงบกำไรขาดทนุตลอดอายกุารกูย้มื

โดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ
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(ฎ) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่แสดงในราคาทนุ

(ฎ) ผลประโยชนพ์นกังาน 

 โครงการสมทบเงนิ

 ภาระหนีส้นิตามโครงการสมทบเงนิจะบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุเมือ่เกดิขึน้

(ฐ) ประมาณการหนีส้นิ 

 การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว  และสามารถ

ประมาณจำนวนภาระหนีส้นิไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอืถา้ผลกระทบดงักลา่วมจีำนวนทีเ่ปน็สาระสำคญัประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลดกระแส

เงนิสดทีจ่ะจา่ยในอนาคตโดยใชอ้ตัราคดิลดในตลาดปจัจบุนักอ่นคำนงึภาษเีงนิได้  เพือ่ใหส้ะทอ้นจำนวนทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจบุนัซึง่แปรไป

ตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตีอ่หนีส้นิ

(ฑ) รายได ้

 รายไดท้ีร่บัรูไ้มร่วมภาษมีลูคา่เพิม่หรอืภาษขีายอืน่ๆและแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้

 การขายทีด่นิและบา้นและรายไดจ้ากการขายหนว่ยในอาคารชดุพกัอาศยั

 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายที่ดินและบ้านและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอน

กรรมสทิธิใ์หผู้ซ้ือ้หลงัจากไดร้บัชำระจากผูซ้ือ้ครบถว้นแลว้

 รายไดต้ามสญัญากอ่สรา้ง

 เมือ่ผลงานการกอ่สรา้งตามสญัญาสามารถประมาณไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอืรายไดต้ามสญัญาและตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จะถกูรบัรูใ้นงบกำไรขาดทนุโดยคำนวณ

จากความสำเรจ็ของกจิกรรมงานกอ่สรา้งตามสญัญาณวนัทีใ่นงบดลุขัน้ความสำเรจ็ของงานกอ่สรา้งคำนวณโดยวธิกีารสำรวจงานทีท่ำในกรณทีีม่ี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็น

คา่ใชจ้า่ยทนัทใีนงบกำไรขาดทนุ

 ดอกเบีย้รบัและรายไดอ้ืน่ 

 ดอกเบีย้รบัและรายไดอ้ืน่บนัทกึในงบกำไรขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง

(ฒ) คา่ใชจ้า่ย 

 สญัญาเชา่ดำเนนิงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ใน

งบกำไรขาดทนุเปน็สว่นหนึง่ของคา่เชา่ทัง้สิน้ตามสญัญาคา่เชา่ทีอ่าจเกดิขึน้จะบนัทกึในงบกำไรขาดทนุในรอบบญัชทีีม่รีายการดงักลา่ว

 รายจา่ยทางการเงนิ

 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุน

สว่นหนึง่ของสนิทรพัย์อนัเปน็ผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหากอ่สรา้งหรอืการผลติสนิทรพัยด์งักลา่วกอ่นทีจ่ะนำมาใชเ้องหรอืเพือ่ขาย

ดอกเบีย้ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของคา่งวดตามสญัญาเชา่การเงนิบนัทกึในงบกำไรขาดทนุโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ

(ณ) ภาษเีงนิได ้

 ภาษเีงนิไดจ้ากกำไรหรอืขาดทนุสำหรบัปปีระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจบุนัซึง่ไดแ้กภ่าษทีีค่าดวา่จะจา่ยชำระโดยคำนวณจากกำไรหรอืขาดทนุประจำปี

ที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ณวันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คำนวณภาษีเงินได้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ

รายการในปกีอ่นๆ



4. รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดแ้กบ่คุคลหรอืกจิการตา่งๆทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบักลุม่บรษิทัและบรษิทัโดยการเปน็ผูถ้อืหุน้หรอืมผีูถ้อืหุน้รว่มกนัหรอืมี

กรรมการรว่มกนั รายการทีม่ขีึน้กบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดก้ำหนดขึน้โดยใชร้าคาตลาดหรอืในราคาทีต่กลงกนัตามสญัญาหากไมม่รีาคาตลาด

รองรบั
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รายละเอยีดความสมัพนัธท์ีบ่รษิทั/กลุม่บรษิทัมกีบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่มกีารควบคมุหรอืควบคมุรว่มกนัในบรษิทัหรอืเปน็กจิการทีบ่รษิทั

ควบคมุหรอืควบคมุรว่มกนัหรอืเปน็บคุคลหรอืกจิการทีม่รีายการบญัชกีบับรษิทั/กลุม่บรษิทั



ชือ่กจิการ 
ประเทศทีจ่ดัตัง้  

/สญัชาต ิ
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัอารยีาเซอรว์สิจำกดั ไทย เปน็บรษิทัยอ่ยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ99.99กรรมการเกนิกึง่หนึง่เปน็ผูแ้ทนของบรษิทั

บรษิทัวนัอพัจำกดั ไทย เปน็บรษิทัยอ่ยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ64.99กรรมการเกนิกึง่หนึง่เปน็ผูแ้ทนของบรษิทั

กลุม่เลาหพนูรงัษีและกลุม่พรเจรญิชยัศลิป์ ไทย กลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่

นายวศิษิฏ์เลาหพนูรงัษี ไทย เปน็กรรมการของบรษิทั/กลุม่บรษิทั

นโยบายการกำหนดราคาสำหรบัรายการแตล่ะประเภทอธบิายไดด้งัตอ่ไปนี้

   นโยบายการกำหนดราคา  

รายไดจ้ากการขายทีด่นิและบา้น ราคาตลาดทัว่ไป

รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น ราคาตลาดทัว่ไป

รายไดอ้ืน่  ราคาตลาดทัว่ไป

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ราคาตลาดทัว่ไป

ดอกเบีย้จา่ย อตัราทีต่กลงกนั

รายการทีส่ำคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549มดีงันี้

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 2550 2549 

บรษิทัยอ่ย     

รายไดอ้ืน่  - - 3 143

งานระหวา่งกอ่สรา้ง  - - 8,142 -

คา่ใชจ้า่ยอืน่  - - - 113

ดอกเบีย้จา่ย  - - 461 461

     

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขายทีด่นิและบา้น  - 24,420 - 24,420

รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น  180 2,073 180 2,073

คา่ตอบแทนกรรมการ  915 622 915 622



   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ลกูหนีก้ารคา้ 2550 2549 2550 2549 

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

กลุม่เลาหพนูรงัษแีละกลุม่พรเจรญิชยัศลิป์  913 913 913 913

  913 913 913 913

หกัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู  - - - -

สทุธ ิ  913 913 913 913 
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   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ลกูหนีอ้ืน่ 2550 2549 2550 2549 

บรษิทัยอ่ย     

บรษิทัอารยีาเซอรว์สิจำกดั  - - 494 494

  - - 494 494

หกัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู  - - - -

สทุธ ิ  - - 494 494 

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 2550 2549 2550 2549 

บรษิทัยอ่ย     

บรษิทัอารยีาเซอรว์สิจำกดั  - - 10,000 10,000

บรษิทัวนัอพัจำกดั  - - 6,500 -

รวม  - - 16,500 10,000 

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เจา้หนีก้ารคา้ 2550 2549 2550 2549 

บรษิทัยอ่ย     

บรษิทัวนัอพัจำกดั  - - 8,712 -

     

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

นายวศิษิฎ์เลาหพนูรงัษี  459 - 459 -

รวม  459 - 9,171 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย

 อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

 (รอ้ยละตอ่ป)ี (พนับาท) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้      

บรษิทัยอ่ย      

บรษิทัอารยีาเซอรว์สิจำกดั 4.75 4.75 - - 9,700 9,700

บรษิทัวนัอพัจำกดั 1.75 - - - 3,000 -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   - - 12,700 9,700 
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รายการเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำหรบัแตล่ะปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มดีงันี ้

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 2550 2549 

บรษิทัยอ่ย     

ณวนัที่1มกราคม  - - 9,700 9,700

เพิม่ขึน้  - - 3,000 -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  - - 12,700 9,700 

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิทดรองจากกรรมการ - ไมค่ดิดอกเบีย้ 2550 2549 2550 2549 

นายวศิษิฎ์เลาหพนูรงัษี  - 10,000 - 10,000

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 2550 2549 2550 2549 

บรษิทัยอ่ย     

บรษิทัอารยีาเซอรว์สิจำกดั  - - 270 331

บรษิทัวนัอพัจำกดั  - - 1 -

รวม  - - 271 331 

เนือ่งจากขอ้จำกัดตามพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิพ.ศ. 2543 ในระหวา่งปี2546ถงึ 2547บรษิทัไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิบางสว่นทีใ่ช้เปน็ทางเขา้

โครงการซึ่งมียอดสะสมณวันที่ 31 ธันวาคม 2550และ 2549 จำนวน  57.4ล้านบาท ให้แก่กรรมการท่านหนึ่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มี

ชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเข้าทำนิติกรรมเพื่อถือที่ดินแทนบริษัท ซึ่งข้อกำหนดตามสัญญาดังกล่าวกรรมการไม่สามารถ

ดำเนนิการใดๆบนทีด่นิดงักลา่วได้ทัง้นีก้รรมการไดจ้ดภาระจำยอมในทีด่นิดงักลา่วทัง้หมดใหแ้กโ่ครงการของบรษิทัแลว้เพือ่ดำเนนิการดา้นสาธารณปูโภค

โดยไมม่คีา่ตอบแทนและไมม่กีำหนดเวลา

นอกจากนีใ้นระหวา่งปี2547ถงึ2550บรษิทัยงัไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิบางสว่นทีใ่ชเ้ปน็ทางเขา้โครงการทีด่นิจดัสรรซึง่มยีอดสะสมณวนัที่31ธนัวาคม

2550และ2549จำนวน79.1ล้านบาทและ74.4ล้านบาทตามลำดับ ให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์

แทนบรษิทัทัง้นี้บรษิทัยอ่ยไดจ้ดภาระจำยอมในทีด่นิดงักลา่วทัง้หมดใหแ้กโ่ครงการของบรษิทัแลว้เพือ่ดำเนนิการดา้นสาธารณปูโภคโดยไมม่คีา่ตอบแทน

และไมม่กีำหนดเวลา

ณวันที่ 31ธันวาคม 2550บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อยแห่ง เป็นจำนวน

208.6ลา้นบาท



5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ลกูหนีอ้ืน่ 2550 2549 2550 2549 

เงนิสดในมอื  253 297 253 297

เงนิฝากธนาคาร-ประเภทกระแสรายวนั  (335) 8,159 (79) 8,158

เงนิฝากธนาคาร-ประเภทออมทรพัย์  27,746 33,900 27,013 33,843

รวม  27,664 42,356 27,187 42,298 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมดของกลุม่บรษิทัและบรษิทัณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549เปน็สกลุเงนิบาท



96 97

6. ลกูหนีก้ารคา้และมลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไม่ ไดเ้รยีกเกบ็ 

 ณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549ลกูหนีก้ารคา้และมลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็และคา่งวดทีย่งัไมร่บัรูเ้ปน็รายได้ประกอบดว้ย 

 (พนับาท)

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 

จำนวนเงนิตามทีไ่ดท้ำสญัญาจะซือ้จะขายแลว้ 9,769,821 5,667,881

  

คา่งวดทีถ่งึกำหนดชำระ 5,820,104 4,790,519

หกัรายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ถงึปจัจบุนั (5,511,820) (4,726,390)

มลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 1,884 3,646

คา่งวดทีย่งัไมร่บัรูเ้ปน็รายได้ 310,168 67,775

  

คา่งวดทีถ่งึกำหนดชำระ 5,820,104 4,790,519

หกัคา่งวดรบัชำระ (5,818,059) (4,785,053)

ลกูหนีค้า่งวดคา้งชำระ 2,045 5,466

มลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 1,884 3,646

ลกูหนีอ้ืน่ 1,027 668

รวม 4,956 9,780

หกัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (1,638) (1638)

สทุธ ิ 3,318 8,142 

   

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูสำหรบัป ี - 1,167 

การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหนีก้ารคา้มดีงันี้


 (พนับาท)

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

นอ้ยกวา่3เดอืน - 913

3-6เดอืน - -

6-12เดอืน 913 -

มากกวา่12เดอืน - -

 913 913

หกั คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - -

สทุธ ิ 913 913 

บคุคลหรอืกจิการอืน่ๆ  

นอ้ยกวา่3เดอืน 2,244 4,339

3-6เดอืน - 394

6-12เดอืน 129 1,621

มากกวา่12เดอืน 1,670 2,513

 4,043 8,867

หกัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (1,638) (1,638)

สทุธ ิ 2,405 7,229 

รวม 3,318 8,142 

ลกูหนีก้ารคา้และมลูคา่งานทีเ่สรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ทัง้หมดของกลุม่บรษิทัและบรษิทัณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549เปน็สกลุเงนิบาท
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7. อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา   

  (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2550 2549 2550 2549 

ทีด่นิและคา่พฒันาโครงการเพือ่ขาย  5,416,430 4,520,971 5,416,430 4,520,971

บา้นตวัอยา่ง  126,710 150,052 126,710 150,052

งานระหวา่งกอ่สรา้ง  1,606,682 1,395,509 1,609,567 1,395,509

วสัดกุอ่สรา้ง  11,948 3,680 11,948 3,680

รวม  7,161,770 6,070,212 7,164,655 6,070,212

สว่นทีโ่อนเปน็ตน้ทนุขายสทุธิ  (3,400,138) (3,101,772) (3,400,138) (3,101,772)

สทุธ ิ  3,761,632 2,968,440 3,764,517 2,968,440 

     

ตน้ทนุการกูย้มืทีร่วมเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุ
 การพฒันาระหวา่งปี 22 133,854 117,706 133,854 117,706

อตัราดอกเบีย้ของตน้ทนุเงนิกูย้มื (รอ้ยละตอ่ป)ี  6.0-7.8 5.5-7.8 6.0-7.8 5.5-7.8

ณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งสำหรบัทกุโครงการของบรษิทัไดจ้ดจำนองเปน็หลกัประกนัเงนิกูย้มืและสนิเชือ่อืน่จาก
สถาบนัการเงนิตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ12


8. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549และเงนิปนัผลรบัสำหรบัแตล่ะปมีดีงันี้



งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สดัสว่นความเปน็เจา้ของ ทนุชำระแลว้ วธิรีาคาทนุ เงนิปนัผลรบั 

2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

(รอ้ยละ) (พนับาท)    

บรษิทัยอ่ย        

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

บรษิทัวนัอพัจำกดั 64.99 - 10,000 - 6,500 - - -

รวม   20,000 10,000 16,500 10,000 - - 
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9. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 

  (พนับาท)

  งบการเงนิรวม 



ทีด่นิ 

สว่น
ปรบัปรงุ 
สญัญาเชา่ 

คลบัเฮา้ส์
และอาคาร
ชัว่คราว 

เครือ่งตกแตง่   
ตดิตัง้ และ 

เครือ่งใชส้ำนกังาน 
เครือ่งมอื 
กอ่สรา้ง ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง 
กอ่สรา้ง รวม 





 ราคาทนุ        

 ยอดคงเหลอืณวนัที่1มกราคม2549 9,623 7,292 25,623 15,018 1,003 22,078 31,058 111,695

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

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

 จำหนา่ย - - - - (146) - - (146)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2549  
    และ 1 มกราคม 2550 32,112 7,386 47,702 16,887 872 24,658 4,774 134,391 

 เพิม่ขึน้ - - 5 3,320 291 - 9,693 13,309

 โอน-สทุธิ - - 9,951 - - - (9,951) -

 จำหนา่ย - - - - - (1,465) - (1,465)

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 32,112 7,386 57,658 20,207 1,163 23,193 4,516 146,235 

 คา่เสือ่มราคาสะสม         

 ยอดคงเหลอืณวนัที่1มกราคม2549 - 2,483 6,729 5,387 405 11,899 - 26,903

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

 จำหนา่ย - - - - (19) - - (19)

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549        

    และ 1 มกราคม 2550 - 3,950 11,639 8,538 541 16,771 - 41,439 

 คา่เสือ่มราคาสำหรบัปี - 1,477 5,613 3,687 164 3,410 - 14,351

 จำหนา่ย - - - - - (1,225) - (1,225)

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 - 5,427 17,252 12,225 705 18,956 - 54,565 

 มลูคา่สทุธทิางบญัชี         

 ภายใตก้รรมสทิธิข์องกลุม่บรษิทั 32,112 3,436 36,063 8,349 331 4,787 4,774 89,852

 ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - - - - - 3,100 - 3,100

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 32,112 3,436 36,063 8,349 331 7,887 4,774 92,952 

 ภายใตก้รรมสทิธิข์องกลุม่บรษิทั 32,112 1,959 40,406 7,982 458 2,151 4,516 89,584

 ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - - - - - 2,086 - 2,086

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 32,112 1,959 40,406 7,982 458 4,237 4,516 91,670 
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  (พนับาท)

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทีด่นิ 

สว่น
ปรบัปรงุ 
สญัญาเชา่ 

คลบัเฮา้ส์
และอาคาร
ชัว่คราว 

เครือ่งตกแตง่   
ตดิตัง้ และ 

เครือ่งใชส้ำนกังาน 
เครือ่งมอื 
กอ่สรา้ง ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง 
กอ่สรา้ง รวม 

 

 ราคาทนุ        

 ยอดคงเหลอืณวนัที่1มกราคม2549 9,623 7,292 25,623 15,018 1,003 22,078 31,058 111,695

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

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

 จำหนา่ย - - - - (146) - - (146)

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549  
     และ 1 มกราคม 2550 32,112 7,386 47,702 16,887 872 24,658 4,774 134,391 

 เพิม่ขึน้ - - 5 3,320 35 - 9,481 12,841

 โอน-สทุธิ - - 9,951 - - - (9,951) -

 จำหนา่ย - - - - - (1,465) - (1,465)

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 32,112 7,386 57,658 20,207 907 23,193 4,304 145,767 

 คา่เสือ่มราคาสะสม         

 ยอดคงเหลอืณวนัที่1มกราคม2549 - 2,483 6,729 5,387 405 11,899 - 26,903

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

 จำหนา่ย - - - - (19) - - (19)

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549  
   และ 1 มกราคม 2550 - 3,950 11,639 8,538 541 16,771 - 41,439 

 คา่เสือ่มราคาสำหรบัปี - 1,477 5,613 3,687 162 3,410 - 14,349

 จำหนา่ย - - - - - (1,225) - (1,225)

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 - 5,427 17,252 12,225 703 18,956 - 54,563 

 มลูคา่สทุธทิางบญัช ี        

 ภายใตก้รรมสทิธิข์องบรษิทั 32,112 3,436 36,063 8,349 331 4,787 4,774 89,852

 ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - - - - - 3,100 - 3,100

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 32,112 3,436 36,063 8,349 331 7,887 4,774 92,952 

         

 ภายใตก้รรมสทิธิข์องบรษิทั 32,112 1,959 40,406 7,982 204 2,151 4,304 89,118

 ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - - - - - 2,086 - 2,086

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 32,112 1,959 40,406 7,982 204 4,237 4,304 91,204 

 

10. ทีด่นิรอการพฒันา   

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2550 2549 2550 2549 

ตน้ทนุทีด่นิ  907,932 907,932 907,932 907,932

คา่พฒันาทีด่นิ  167,615 161,712 167,615 161,712

รวม  1,075,547 1,069,644 1,075,547 1,069,644 

     

ตน้ทนุการกูย้มืทีร่วมเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุการพฒันาระหวา่งปี 22 5,903 44,048 5,903 44,048

อตัราดอกเบีย้ของตน้ทนุเงนิกูย้มื(รอ้ยละตอ่ป)ี  6.0-7.5 5.5-7.5 6.0-7.5 5.5-7.5

ณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549ทีด่นิรอการพฒันาทัง้หมดไดถ้กูจำนองเปน็หลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิขอ้12
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11. เงนิฝากธนาคารทีใ่ชค้ำ้ประกนั 

บญัชนีีเ้ปน็เงนิฝากออมทรพัยท์ีใ่ชเ้ปน็หลกัประกนัสำหรบัวงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารจำนวนเงนิ55ลา้นบาทวงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ5ลา้นบาทและ

ใชเ้ปน็หลกัประกนัใหก้บัธนาคารในการออกหนงัสอืคำ้ประกนัการจดัทำและบำรงุรกัษาสาธารณปูโภคในโครงการของบรษิทัจำนวนเงนิ8ลา้นบาท

 

12. หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

   (พนับาท)

 หมายเหต ุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2550 2549 2550 2549 

สว่นทีห่มนุเวยีน     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร     

- สว่นทีม่หีลกัประกนั  68,972 65,183 68,972 65,183

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     

- สว่นทีม่หีลกัประกนั  220,000 110,000 220,000 110,000

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ      288,972     175,183 288,972       175,183 



เงนิกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงนิสว่นทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ปี    

-  สว่นทีม่หีลกัประกนั  453,280 1,722,185 453,280 1,722,185 

     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย     

-  สว่นทีไ่มม่หีลกัประกนั 4 - - 12,700 9,700 

     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึชำระภายในหนึง่ป ี  988 1,491 988 1,491 

     

สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

-  สว่นทีม่หีลกัประกนั  2,240,047 610,352 2,240,047 610,352 

      

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ  593 1,581 593 1,581 

ณวนัที่ 31ธนัวาคม2550บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารในประเทศสามแหง่เปน็จำนวนเงนิรวม75ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2549: 75 ลา้นบาท) 

วงเงนิเบกิเกนิบญัชคีดิดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้MORและดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยบ์วกรอ้ยละ1.0ถงึรอ้ยละ1.5ตอ่ปี

ณวันที่ 31ธันวาคม2550บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน220ล้านบาท (31 ธันวาคม 2549: 110 ล้านบาท) ให้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง

โดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกร้อยละ 1 ต่อปีและมีกำหนดชำระภายใน 90 วัน วงเงินสินเชื่อนี้ค้ำประกันโดยเงินฝาก

ออมทรัพย์ของบริษัทและของกรรมการท่านหนึ่ง  นอกจากนี้ ภายใต้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศอีกหลายแห่งบริษัทสามารถออก

ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ภายในวงเงนิไมเ่กนิ500ลา้นบาทภายในระยะเวลา3ปีนบัตัง้แตว่นัทีอ่อกตัว๋ครัง้แรกโดยไมจ่ำกดัจำนวนครัง้

ในปี2547บรษิทัไดท้ำสญัญากูย้มืเงนิกบับรษิทัยอ่ย“บรษิทัอารยีา เซอรว์สิจำกดั”จำนวน9.7ลา้นบาทซึง่คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ4.75ตอ่ปีและมี

กำหนดชำระเมือ่ทวงถาม

ในปี 2550 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทย่อย “บริษัท วันอัพ จำกัด” จำนวน 3.0 ล้านบาทซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75ต่อปี และมี

กำหนดชำระเมือ่ทวงถาม

ณวนัที่ 31ธนัวาคม2550บรษิทัมสีญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารในประเทศหลายแหง่เปน็เงนิรวมประมาณ4,870ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2549: 

3,708 ลา้นบาท)  ซึง่บรษิทัไดเ้บกิเงนิกูย้มืดงักลา่วแลว้เปน็จำนวนเงนิ3,572ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2549: 3,104 ลา้นบาท)เงนิกูย้มืระยะยาวดงักลา่วขา้งตน้

มอีตัราดอกเบีย้MLRหกัรอ้ยละ1ถงึMLRตอ่ปีโดยมเีงือ่นไขการชำระคนืตามระยะเวลาและเงือ่นไขทีก่ำหนดในสญัญาจนถงึปี2554ในปี2549บรษิทัได้

ทำบันทึกเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้โดยขยายเวลาการชำระหนี้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งสำหรับสัญญาเงินกู้บางโครงการซึ่งจากเดิมจะครบกำหนดในปี

2549มาครบกำหนดในปี 2551ซึ่งธนาคารได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการขยายเวลาในอัตราร้อยละ 0.5ของยอดหนี้รวมกับส่วนที่ยังไม่ได้เบิกใช้วงเงิน
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นอกจากนี้ ในระหวา่งปี2550บรษิทัไดท้ำบนัทกึเพิม่เตมิสญัญาเงนิกูโ้ดยขยายเวลาการชำระหนีข้องหลายสญัญาวงเงนิกู้กบัธนาคารหลายแหง่ซึง่จากเดมิ

จะครบกำหนดในปี2550และ2551มาครบกำหนดในปี2552และ2553ซึง่ธนาคารไดม้กีารคดิคา่ธรรมเนยีมในการขยายเวลาตามทีร่ะบใุนสญัญาดงักลา่ว

สาํหรบับางวงเงนิณวนัทีม่กีารทำสญัญาขยายเวลาชำระเงนิกู้

เมื่อวันที่ 28มิถุนายน 2550บริษัทได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน 1,807ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โดยมี

รายละเอยีดดงันี้

  (ลา้นบาท)

 จำนวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ ยอดเบกิจนถงึ 31 ธนัวาคม 2550 

1. คา่ทีด่นิ 748 ปทีี่1 ยกเวน้ 748

  ปทีี่2-3 MLRหกัรอ้ยละ2 

  ปทีี่4ขึน้ไป MLRหกัรอ้ยละ1 

2. คา่พฒันาโครงการและกอ่สรา้ง 945 MLRหกัรอ้ยละ0.5 58

3. หนงัสอืคำ้ประกนัสาธารณปูโภคและอาวลัตัว๋เงนิคา่กอ่สรา้ง 114 - -

 รวม 1,807 - -



นอกจากนี้สัญญาเงินกู้กำหนดให้มีการชำระคืนเป็นสัดส่วนเมื่อบริษัทได้ขายสินทรัพย์ให้กับลูกค้าและบริษัทได้ปลอดจำนองโฉนด เพื่อโอนโฉนดให้แก่

ลกูคา้เงนิกูย้มืนีค้ำ้ประกนัโดยการจดจำนองทีด่นิของแตล่ะโครงการทีเ่สนอกูท้ัง้หมดและโดยกรรมการของบรษิทับางทา่นและบรษิทัยอ่ย

ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญาเงนิกูย้มืขา้งตน้บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้จำกดัตา่งๆทีก่ำหนดไวใ้นสญัญาดงักลา่ว

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549มรีายละเอยีดดงันี้

(พนับาท)



งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2550 2549 

เงนิตน้ ดอกเบีย้ ยอดจา่ยชำระ เงนิตน้ ดอกเบีย้ ยอดจา่ยชำระ 

ครบกำหนดชำระภายในหนึง่ปี 988 57 1,045 1,491 147 1,638

ครบกำหนดชำระหลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิสามปี 593 18 611 1,581 75 1,656

รวม 1,581 75 1,656 3,072 222 3,294 

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับรถยนต์ โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี2550ถึงปี 2552ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่านี้บริษัทต้องปฏิบัติตาม

เงือ่นไขบางประการในสญัญา

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมดของกลุม่บรษิทัและบรษิทัณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549เปน็สกลุเงนิบาท



13. ตัว๋เงนิจา่ยคา่วสัดกุอ่สรา้ง 

บญัชนีีเ้ปน็ตัว๋เงนิจา่ยทีบ่รษิทัออกใหแ้กผู่ร้บัเหมากอ่สรา้งหลายรายเพือ่ซือ้วสัดกุอ่สรา้งเปน็จำนวนเงนิ100ลา้นบาทซึง่จะครบกำหนดระยะเวลาไมเ่กนิ

180วนัตัว๋เงนิจา่ยดงักลา่วอาวลัโดยธนาคารในประเทศแหง่หนึง่
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 14. เจา้หนีก้ารคา้ 

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2550 2549 2550 2549 

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 459 - 9,171 -

บคุคลหรอืกจิการอืน่ๆ  100,664 100,344 94,341 100,344

รวม  101,123 100,344 103,512 100,344 

เจา้หนีก้ารคา้ทัง้หมดของกลุม่บรษิทัและบรษิทัณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549เปน็สกลุเงนิบาท


15. หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ห 

   (พนับาท)

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2550 2549 2550 2549 

คา่รกัษาสทิธิต์ามสญัญาซือ้ขายทีด่นิคา้งจา่ย  26,630 15,405 26,630 15,405

คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดคา้งจา่ย  35,068 9,468 35,068 9,468

อืน่ๆ  37,343 24,142 36,658 24,367

รวม  99,041 49,015 98,356 49,240 

 

16. ทนุเรอืนหุน้ 



มลูคา่หุน้ ตอ่หุน้ 
(บาท) 

2550 2549 

จำนวนหุน้ มลูคา่ จำนวนหุน้ มลูคา่ 

   (พนัหุน้/พนับาท) 

ทนุจดทะเบยีน     

ณวนัที่1มกราคม     

- หุน้สามญั 1 758,000 758,000 758,000 758,000

ออกหุน้ใหม่ 1 191,600 191,600 - -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม     

-  หุน้สามญั 1 949,600 949,600 758,000 758,000 

     

หุน้ทีอ่อกและเรยีกชำระเตม็มลูคา่แลว้     

ณวนัที่1มกราคม     

- หุน้สามญั 1 758,000 758,000 758,000 758,000

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม      

-  หุน้สามญั 1 758,000 758,000 758,000 758,000 

ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัที่29มถินุายน2550ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตดิงันี้

(ก) อนมุตัใิหอ้อกและเสนอขายใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและเปลีย่นมอืได้ โดยเสนอใหแ้กส่ถาบนัการเงนิซึง่เปน็

เจา้หนีส้ามญัของบรษิทัทัง้ในขณะนีแ้ละในอนาคตจำนวนไมเ่กนิ40,000,000หนว่ยและผูถ้อืหุน้เดมิจำนวน151,600,000หนว่ยในสดัสว่นหุน้สามญั

เดมิ5หุน้จะไดร้บัใบสำคญัแสดงสทิธจิำนวน1หนว่ยโดยไมค่ดิมลูคา่ใบสำคญัแสดงสทิธดิงักลา่วมอีายุ36เดอืนนบัแตว่นัทีอ่อกและมเีงือ่นไขการใช้

สทิธดิงันี้

อตัราการใชส้ทิธิ : ใบสำคญัแสดงสทิธิ1หนว่ยมสีทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัได้1หุน้
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ราคาใชส้ทิธิ : 3.50บาทตอ่1หุน้สามญัเวน้แตใ่นกรณทีีร่าคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัถวัเฉลีย่30วนัยอ้นหลงันบัจาก5วนั
กอ่นวนัครบกำหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกตำ่กวา่ราคาการใชส้ทิธขิองใบสำคญัแสดงสทิธิใหร้าคาการใชส้ทิธปิรบัลดให้
เทา่กบัราคาตลาดถวัเฉลีย่30วนัยอ้นหลงันบัจาก5วนักอ่นวนัครบกำหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรก

ระยะเวลาใชส้ทิธิ : เดอืนที่1ถงึเดอืนที่14-ไมส่ามารถใชส้ทิธไิด้
เดอืนที่15ถงึเดอืนที่36-ใชส้ทิธติามใบสำคญัแสดงสทิธไิดท้ัง้จำนวน

วนัทีใ่ชส้ทิธิ : ในวนัที่1มนีาคมวนัที่1มถินุายนวนัที่1กนัยายนและวนัที่1ธนัวาคม

(ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 758,000,000บาท (จำนวน 758,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1บาท) เป็น 949,600,000บาท (จำนวน

949,600,000หุน้มลูคา่หุน้ละ1บาท) เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัซึง่จะออกและเสนอใหแ้กส่ถาบนั

การเงนิซึง่เปน็เจา้หนีส้ามญัของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เดมิ

 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทนุจดทะเบยีนดงักลา่วกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้เมือ่วนัที่12กรกฎาคม2550

 เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2550บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากสำนักคณะกรรมการกำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์อยา่งไรกต็ามบรษิทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพือ่จดัสรรใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว

 

17. สำรอง 

 สว่นเกนิมลูคา่หุน้

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้บริษัทต้อง

นำคา่หุน้สว่นเกนินีต้ัง้เปน็ทนุสำรอง(“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”)สว่นเกนิมลูคา่หุน้นีจ้ะนำไปจา่ยเปน็เงนิปนัผลไมไ่ด้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดัพ.ศ.2535มาตรา116บรษิทัจะตอ้งจดัสรรทนุสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”)อยา่งนอ้ยรอ้ยละ5

ของกำไรสทุธปิระจำปจีนกวา่สำรองดงักลา่วมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ10ของทนุจดทะเบยีนเงนิสำรองนีจ้ะนำไปจา่ยเปน็เงนิปนัผลไมไ่ด้

 

18. ขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงาน 

กลุม่บรษิทัไมไ่ดแ้สดงขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงานธรุกจิและสว่นงานภมูศิาสตรไ์วใ้นงบการเงนินี้ เนือ่งจากกลุม่บรษิทัดำเนนิธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

เพยีงธรุกจิเดยีวและมโีครงการพฒันาภายในจงัหวดักรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเทา่นัน้



19. รายไดอ้ืน่ 

(พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 2550 2549 

คา่ออกแบบงานสถาปตัยกรรม 25,063 - 25,063 -

คา่บรหิารโครงการ 6,657 14,539 6,657 14,539

อืน่ๆ 7,909 4,568 7,754 4,675

รวม 39,629 19,107 39,474 19,214 
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20. คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

  (พนับาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2550 2549 2550 2549 

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 73,258 64,456 70,266 63,611

คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด 134,679 69,888 134,679 69,888

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับคุคลากร 91,823 77,603 91,823 77,603

ภาษธีรุกจิเฉพาะและคา่ใชจ้า่ยในการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 28,724 29,448 28,724 29,448

รวม 328,484 241,395 325,492 240,550 



21. คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 

  (พนับาท)



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2550 2549 2550 2549 

เงนิเดอืนและคา่แรง 80,349 63,965 80,349 63,965

จา่ยสมทบเขา้กองทนุสำรองเลีย้งชพี 2,396 1,837 2,396 1,837

อืน่ๆ 9,078 11,801 9,078 11,801

รวม 91,823 77,603 91,823 77,603 

  (จำนวนคน)  

จำนวนพนกังานณวนัที่31ธนัวาคม 216 170 216 170

บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีสำหรบัพนกังานของบรษิทับนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเปน็สมาชกิของกองทนุ โดยพนกังานจา่ยเงนิ

สะสมในอัตราร้อยละ3ถึงอัตราร้อยละ7ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ3ถึงอัตราร้อยละ7ของเงินเดือนของพนักงาน

ทกุเดอืนกองทนุสำรองเลีย้งชพีนีไ้ดจ้ดทะเบยีนเปน็กองทนุสำรองเลีย้งชพีตามขอ้กำหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุทีไ่ด้

รบัอนญุาต



22. ดอกเบีย้จา่ย 

   (พนับาท)

 หมายเหต ุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2550 2549 2550 2549 

ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กีย่วกบั     

-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 - - 461 461

-สถาบนัการเงนิและอืน่ๆ  146,394 170,181 146,394 170,181

  146,394 170,181 146,855 170,642

     

สว่นทีบ่นัทกึเปน็ตน้ทนุของอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา 7 (133,854) (117,706) (133,854) (117,706)

สว่นทีบ่นัทกึเปน็ตน้ทนุของทีด่นิรอการพฒันา 10 (5,903) (44,048) (5,903) (44,048)

สทุธ ิ  6,637 8,427 7,098 8,888 



23. ภาษเีงนิได ้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5กันยายน2544 ให้สิทธิทางภาษีแก่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ30 เป็นร้อยละ25สำหรับกำไรสุทธิทางภาษี
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เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน300ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้

บงัคบับรษิทัไดค้ำนวณภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลตามสว่นของกำไรหรอืขาดทนุทางภาษสีำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549ในอตัรารอ้ยละ25

24. กำไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ 

กำไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550คำนวณจากขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุนรวม

และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน78.6ล้านบาทและ77.0ล้านบาทตามลำดับ (2549:กำไรสุทธิ 8.2ล้านบาทและ8.7

ล้านบาทตามลำดับ) และหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน758,000,000หุ้น

(2549:  758,000,000 หุน้)

25. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชขีองบรษิทัตอ่ไปนีไ้มม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิรวมของกลุม่บรษิทั 

จนถงึวนัที่31ธนัวาคม2549บรษิทับนัทกึเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิของบรษิทัโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี

ในระหวา่งปี2550สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุใหม่ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรอืหลงัวนัที่1มกราคม2550คอืมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่44(ปรบัปรงุ2550)เรือ่ง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

มาตรฐานการบญัชทีีป่รบัปรงุใหมเ่หลา่นีก้ำหนดใหบ้รษิทัใหญซ่ึง่มเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีไ่มจ่ดัจำแนกเปน็การลงทนุสำหรบั “การถอืเพือ่ขาย”บนัทกึ

เงนิลงทนุดงักลา่วตามวธิรีาคาทนุหรอืตามเกณฑก์ารรบัรูแ้ละการวดัมลูคา่ตราสารทางการเงนิ(เมือ่มกีารบงัคบัใช)้แทนวธิสีว่นไดเ้สยีซึง่ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั

ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม2550บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินของบริษัทจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทำให้ต้องมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย้อนหลัง และงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2549ที่นำไปแสดง

เพือ่การเปรยีบเทยีบจงึไดร้บัการปรบัปรงุใหม่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชตีอ่งบการเงนิทีจ่ดัทำในระหวา่งปี2550และ2549มดีงันี้

 (พนับาท)


งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2550 2549 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย  

ยอดคงเหลอืณวนัที่1มกราคมกอ่นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 9,493 9,985

กำไรสะสมเพิม่ขึน้ 507 15

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม หลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี 10,000 10,000

  

กำไรสะสม  

ยอดคงเหลอืณวนัที่1มกราคมกอ่นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 163,023 155,282

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีเพิม่ขึน้สทุธิ 507 15

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม หลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี 163,530 155,297

  

กำไร(ขาดทนุ)สทุธิ  

กำไร(ขาดทนุ)สทุธกิอ่นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี (76,965) 8,192

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีเพิม่ขึน้สทุธิ - 492

กำไร (ขาดทนุ) สทุธหิลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี (76,965) 8,684

กำไรตอ่หุน้เพิม่ขึน้ (ลดลง) (บาท) - -
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26. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา

กลุม่บรษิทัไมม่กีารถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปน็ตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเกง็กำไรหรอืการคา้

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้หมายถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาดซึง่สง่ผลกระทบตอ่การดำเนนิงาน

และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีดอกเบี้ยใน

อตัราลอยตวั

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของหนีส้นิทางการเงนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ณวนัที่ 31ธนัวาคม2550และ2549และระยะทีค่รบกำหนดชำระหรอืกำหนดอตัราใหมม่ี

ดงันี้

 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 

ภายใน 1 ป ี หลงัจาก 1 ป ีแตภ่ายใน 5 ป ี รวม 

 (รอ้ยละตอ่ป)ี  (พนับาท)  

2550    

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 6.0-7.5 742,252 2,240,047 2,982,299

เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.8,4.8 12,700 - 12,700

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ  988 593 1,581

รวม  755,940 2,240,640 2,996,580 

    

2549    

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 5.5-7.5 1,897,368 610,352 2,507,720

เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4.8 9,700 - 9,700

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ  1,491 1,581 3,072

รวม  1,908,559 611,933 2,520,492 

ความเสีย่งทางดา้นสนิเชือ่

ความเสีย่งทางดา้นสนิเชือ่คอืความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถชำระหนีแ้กก่ลุม่บรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไวเ้มือ่ครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า

ทกุรายทีข่อวงเงนิสนิเชือ่ในระดบัหนึง่ๆณวนัทีใ่นงบดลุไมพ่บวา่มคีวามเสีย่งจากสนิเชือ่ทีเ่ปน็สาระสำคญัความเสีย่งสงูสดุทางดา้นสนิเชือ่แสดงไวใ้นราคา

ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิแตล่ะรายการณวนัทีใ่นงบดลุอยา่งไรกต็ามเนือ่งจากกลุม่บรษิทัมฐีานลกูคา้จำนวนมากฝา่ยบรหิารไมไ่ดค้าดวา่จะเกดิผล

เสยีหายทีม่สีาระสำคญัจากการเกบ็หนีไ้มไ่ด้

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่ง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของ

กลุม่บรษิทัและเพือ่ทำใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดลดลง

มลูคา่ยตุธิรรม

มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปลีย่นกนั ในการพจิารณามลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ กลุม่บรษิทัมกีารพจิารณาสถานการณป์จัจบุนัของตน้ทนุที่

เกดิจากการแลกเปลีย่นหรอืชำระหนีส้นิภายใตเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิพรอ้มทัง้มลูคา่ตามบญัชตีามทีป่รากฏในงบดลุณวนัที่31ธนัวาคม2550และ2549มดีงันี้

n เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดใน

ระยะเวลาอนัสัน้
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n เจา้หนีแ้ละเงนิกูย้มืระยะสัน้มรีาคาตามบญัชขีองหนีส้นิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรมเนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนินีจ้ะครบกำหนดในระยะเวลา

สัน้

n เงนิกูย้มืระยะยาวมรีาคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรมเนือ่งจากมอีตัราดอกเบีย้ในอตัราลอยตวั

 

27. ภาระผกูพนัทีม่กีบับคุคลหรอืกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

 ณวนัที่31ธนัวาคม2550บรษิทัมี

(ก) ภาระผกูพนัจากสญัญาเชา่ดำเนนิงานทีย่กเลกิไมไ่ด้

 (พนับาท)

 งบการเงนิรวม/ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 

ภายในระยะเวลาหนึง่ปี 1,270 910

ระยะเวลามากกวา่หนึง่ปถีงึหา้ปี 700 1,900

รวม 1,970 2,810 

บรษิทัมสีญัญาเชา่ทีด่นิและอาคาร เพือ่ใชเ้ปน็สำนกังานของบรษิทัโดยมรีะยะเวลาสามปสีิน้สดุในป ี2552

(ข) ภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิตามสญัญาเกีย่วกบัโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ปน็จำนวน 243 ลา้นบาท 

(ค) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายรายหนึ่งจำนวนเงินรวม 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินมัดจำแล้วจำนวน 50 ล้านบาท ทั้งนี ้ บริษัทมีต้นทุน 

คา่พฒันาบนทีด่นิขา้งตน้จำนวนเงนิ 57.4 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดบ้นัทกึเงนิมดัจำและตน้ทนุคา่พฒันาดงักลา่ว ไวภ้ายใตบ้ญัชอีสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่ง 

การพฒันาในงบดลุ ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญาจะซือ้จะขายดงักลา่ว ผูจ้ะขายยนิยอมใหบ้รษิทัเขา้ทำการพฒันาและทำประโยชนใ์นทีด่นิได ้  

 เมื่อวันที ่ 8 พฤษภาคม 2549  บริษัทได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขาย โดยบริษัทจะรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวภายในวันที ่ 8 

พฤศจกิายน 2549 และบรษิทัจะตอ้งจา่ยคา่รกัษาสทิธิต์ัง้แตว่นัทีน่ดัโอนกรรมสทิธิเ์ดมิจนถงึวนัทีท่ำบนัทกึแนบทา้ยสญัญาเปน็จำนวนเงนิ 23,000,000 

บาท โดยจ่ายชำระในวันทำบันทึกแนบท้ายสัญญา จำนวน 3,000,000 บาท ที่เหลือจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ ์ และค่ารักษาสิทธิตั้งแต่วันที่ทำบันทึก 

แนบทา้ยสญัญาจนถงึวนัโอนกรรมสทิธิเ์ปน็รายวนัตามอตัราทีก่ำหนดในบนัทกึแนบทา้ยสญัญา  และในระหวา่งป ี2549 ถงึ 2550 คูส่ญัญาไดท้ำบนัทกึ 

แนบท้ายสัญญาหลายฉบับโดยตกลงขยายเวลาการชำระเงินค่าที่ดินและส่วนที่เหลือและขยายเวลาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นวันที ่ 11 

พฤศจกิายน 2551  โดยบรษิทัตอ้งชำระคา่รกัษาสทิธใินอตัราเดมิทีก่ำหนดจนถงึวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

(ง) มสีญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ทีย่งัไมไ่ดใ้ชก้บัธนาคารในประเทศแหง่หนึง่ เพือ่คุม้ครองสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารตา่งประเทศอกีแหง่หนึง่ 

ในวงเงนิจำนวน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา

28. หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหนา้จากหนงัสอืคำ้ประกนัทีธ่นาคารในประเทศหลายแหง่ออกเพือ่คำ้ประกนับรษิทัตอ่หนว่ย

งานราชการสำหรบัการจดัทำและบำรงุสาธารณปูโภคในโครงการของบรษิทัเปน็จำนวนเงนิรวม 45.3 ลา้นบาท   

29. เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบดลุ

เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2551 บรษิทัไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิทั อารยีา แมเนจเมน้ท ์จำกดั จำนวน 999,993 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท รวมเปน็จำนวนเงนิ 

10 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 99.99 ของทนุทีอ่อกและเรยีกชำระ 

30. มาตรฐานการบญัชไีทยทีย่งัไมไ่ดใ้ช้

กลุม่บรษิทัยงัไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานการบญัชตีอ่ไปนี ้ณ วนัทีใ่นงบดลุ เนือ่งจากยงัไมม่กีารบงัคบัใช ้ มาตรฐานการบญัชตีอ่ไปนีก้ำหนดใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิ

สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2551 เปน็ตน้ไป 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง	 สญัญาเชา่

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง ตน้ทนุการกูย้มื

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่35 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง	 การนำเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่39 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช	ีและขอ้ผดิพลาด	

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่41 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง งบการเงนิระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่49 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง สญัญากอ่สรา้ง

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่51 เรือ่ง สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

บรษิทัคาดวา่การกำหนดใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชดีงักลา่วขา้งตน้ จะไมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะกจิการอยา่งมสีาระสำคญั
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To the shareholders of Areeya Property Public Company Limited 


I have audited the accompanying consolidated and separate balance sheets as at �1 December 2007 and 2006, 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 subsidiaries, 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   
assessing 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 �1 December 2007 and 2006 and the results of operations and cash flows for the years then ended of Areeya 
Property Public Company Limited and its subsidiaries and of Areeya Property Public Company Limited, respectively, in accordance   
with generally accepted accounting principles. 
 
As described in note 25 to the financial statements, the Company’s financial statements for the year ended �1 December 2006 have   
been restated for the effects of the change in accounting policy for investments in the subsidiary from the equity method of accounting   
to the cost method, and are now termed ‘separate’ financial statements. 
 
 
 
 
 
 
(Vairoj Jindamaneepitak) 
Certified Public Accountant 
Registration No. �565 
 
KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
Bangkok 
28 February 2008 





The Thought of the Certified Public Accountant 
Auditor’s Report  
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   (in Baht) 

  
Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

Assets Note 2007 2006 2007 2006 
(Restated) 

Currentassets      

 
Cash and cash equivalents 5 27,66�,646  42,�56,480  27,186,986  42,297,668  

Trade accounts receivable and  
   unbilled construction work in progress 4, 6 �,�17,955  8,142,�8�  �,�17,955  8,142,�8�  

Properties under development  4, 7, 27 (c) �,761,6�1,97�  2,968,4�9,9�6  �,764,517,�81  2,968,4�9,9�6  

Deposit for land  - 10,000,000  - 10,000,000  

Other current assets 4 �9,864,887  29,749,179  �5,176,8�1  �0,242,7�8  

Total current assets  3,832,478,461  3,058,687,978  3,830,199,153  3,059,122,725  

      

Non-currentassets      

Investment in subsidiaries  4, 8  -   -  16,499,905  9,999,9�0  

Property, plant and equipment 9 91,669,754  92,951,897  91,204,�95  92,951,897  

Land held for development 10 1,075,546,862  1,069,644,�46  1,075,546,862  1,069,644,�46  

Deposits at banks used as collateral 11 69,8��,004  61,90�,451  69,8��,004  61,90�,451  

Other non-current assets  14,587,898  11,592,811  14,582,127  11,590,5�2  

Total non-current assets  1,251,637,518  1,236,092,505  1,267,666,293  1,246,090,156  

      

Total assets  5,084,115,979 4,294,780,483  5,097,865,446  4,305,212,881 

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

Balance sheets 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at �1 December 2007 and 2006 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Balance sheets (Cont.) 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at �1 December 2007 and 2006 

 

   (in Baht) 

 
 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

Liabilities and shareholders’ equity Note 2007 2006 2007 2006 
(Restated)  

Currentliabilities      

Bank overdrafts and short-term loans  
   from financial institutions 12 288,971,785 175,182,774  288,971,785 175,182,774  

Notes payable for construction materials 13 100,000,000  - 100,000,000  - 

Trade accounts payable 4, 14 101,12�,1�1  100,�44,�2�  10�,512,��6  100,�44,�2�  

Current portion of long-term loans 
   from financial institutions 12 45�,279,987  1,722,184,650  45�,279,987  1,722,184,650  

Short-term loans from subsidiaries 4, 12 - - 12,700,000  9,700,000  

Current portion of finance lease liabilities   12 988,204  1,491,267  988,204  1,491,267  

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

Construction retentions  41,457,290  4�,677,6�4  41,420,807  4�,677,6�4  

Unrecognised income on installments due 6 �10,168,440  67,774,8�8  �10,168,440  67,774,8�8  

Other current liabilities 4, 15 99,040,708  49,015,197  98,�56,259  49,240,�00  

Total current liabilities  1,395,029,545  2,169,670,683  1,409,397,818  2,179,595,786  

      

Non-currentliabilities      

Long-term loans from financial institutions 12 2,240,046,550  610,�52,�87  2,240,046,550  610,�52,�87  

Finance lease liabilities 12 592,565  1,580,769  592,565  1,580,769  

Other non-current liabilities  65,45�,212  54,�4�,90�  65,45�,212  54,�4�,90�  

Total non-current liabilities  2,306,092,327  666,277,059  2,306,092,327  666,277,059  

Total liabilities  3,701,121,872  2,835,947,742  3,715,490,145  2,845,872,845  
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Balance sheets (Cont.) 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at �1 December 2007 and 2006 

 

   (in Baht) 

 
 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

Liabilities and shareholders’ equity Note 2007 2006 2007 2006 
(Restated)  

Shareholders’ equity      

Share capital      

 Authorised share capital 16  949,600,000   758,000,000   949,600,000   758,000,000  

 Issued and paid-up share capital   16  758,000,000   758,000,000   758,000,000   758,000,000  

Share premium 17  524,909,894   524,909,894   524,909,894   524,909,894  

Retained earnings       

 Appropriated to legal reserve  17  12,900,000   12,900,000   12,900,000   12,900,000  

 Unappropriated   84,�87,�05   16�,022,781   86,565,407   16�,5�0,142  

Total equity attributable to the Company’s shareholders  1,380,197,199   1,458,832,675   1,382,375,301   1,459,340,036  

Minority interest   2,796,908   66  - - 

Total shareholders’ equity   1,382,994,107  1,458,832,741  1,382,375,301  1,459,340,036  

      

Total liabilities and shareholders’ equity  5,084,115,979  4,294,780,483  5,097,865,446  4,305,212,881  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liabilities and shareholders’ equity 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Statements of income 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended �1 December 2007 and 2006 

   (in Baht) 

 
Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 Note 2007 2006 2007 2006 
(Restated)  

Revenues      

Revenue from sales of land and houses 4 747,06�,804  789,0�4,658  747,06�,804  789,0�4,658  

Service income on house construction 4 52,528,191  77,626,8�0  52,528,192  77,626,8�0  

Other income 4, 19 �9,629,479  19,106,610  �9,47�,609  19,214,480  

Total revenues  839,221,474  885,768,098  839,065,605  885,875,968  

      

Expenses      

Cost of sales of land and houses  5�4,858,5�2  555,449,596  5�4,858,5�2  555,449,596  

Cost of service on house construction  42,766,�4�  6�,684,07�  42,766,�44  6�,684,07�  

Selling and administrative expenses 4, 20, 21 �28,48�,555  241,�95,09�  �25,492,292  240,549,91�  

Directors’ remuneration 4 915,000  622,000  915,000  622,000  

Total expenses  907,023,430  861,150,762  904,032,168  860,305,582  

      

Profit (loss) before interest and income tax expenses  (67,801,956) 24,617,336  (64,966,563) 25,570,386  

Interest expense 4, 22 (6,6�6,��7) (8,427,582) (7,097,806) (8,888,��2) 

Income tax expense 23 (4,900,�66) (7,998,496) (4,900,�66) (7,998,496) 

      

Profit (loss) after tax  (79,338,659) 8,191,258  (76,964,735) 8,683,558  

Net loss of minority interest 70�,18�  4  - - 

      

Net profit (loss)  (78,635,476) 8,191,262  (76,964,735) 8,683,558  

      

Basic earnings (loss) per share  24 (0.10) 0.01  (0.10) 0.01  
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

(in Baht)


Note 

Consolidated financial statements 

Issued and 
paid-up 

share capital 
share 

premium 

Retained earnings Total equity 
attributable  

to the 
Company’s 

shareholders 
Minority 
interest 

Total 
shareholders’ 

equity 

Appropriated 
to legal 
reserve Unappropriated 

Balance at 1 January 2006  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  

Appropriated to legal reserve 17 - - 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  

         

Balance at 1 January 2007  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,022,781  1,458,832,675  66  1,458,832,741  

Net loss  - - - (78,6�5,476) (78,6�5,476) (70�,18�) (79,��8,659) 

Increase in minority interests from  
   investment in subsidiary  - - - - - �,500,025  �,500,025  

Balance at 31 December 2007  758,000,000  524,909,894  12,900,000  84,387,305  1,380,197,199  2,796,908  1,382,994,107  

Statements of changes in shareholders’ equity 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended �1 December 2007 and 2006 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

 
(in Baht) 

 
Note 

Separtate financial statements (Restated) 

Issued and  
paid - up  

share capital share premium 

Retained earnings 
Total 

shareholders’ 
equity 

Appropriated to 

legal reserve Unappropriated 

Balance at 1 January 2006  758,000,000  524,909,894  12,450,000  155,281,519  1,450,641,413  

Change in accounting policy 25 - - - 15,065  15,065  

Restated balance  758,000,000  524,909,894  12,450,000  155,296,584  1,450,656,478  

Net profit  - - - 8,68�,558  8,68�,558  

Appropriated to legal reserve 17 - - 450,000  (450,000) - 

Balance at 31 December 2006  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,530,142  1,459,340,036  

       

Balance at 1 January 2007  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,022,781  1,458,832,675  

Change in accounting policy 25 - - - 507,�61  507,�61  

Restated balance  758,000,000  524,909,894  12,900,000  163,530,142  1,459,340,036  

Net loss  - - - (76,964,7�5) (76,964,7�5) 

Balance at 31 December 2007  758,000,000  524,909,894  12,900,000  86,565,407  1,382,375,301  

Statements of changes in shareholders’ equity (Cont.)  

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended �1 December 2007 and 2006 
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(in Baht)

 
Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2007 2006 2007 2006 

(Restated)  

Cashflowsfromfinancingactivities     

Net profit (loss) (78,6�5,476) 8,191,262  (76,964,7�5) 8,68�,558  

Adjustments for     

Depreciation and amortisation 15,517,564  15,664,787  15,515,891  15,664,787  

Interest expense 6,6�6,��7  8,427,582  7,097,806  8,888,��2  

Loss (gain) on disposal of office equipment (461,881) �9,428  (461,881) �9,428  

Income tax expense 4,900,�66  7,998,496  4,900,�66  7,998,496  

 (52,04�,090) 40,�21,555  (49,912,55�) 41,274,601  

Changes in operating assets and liabilities     

Trade accounts receivable and unbilled construction  
work in progress 4,824,428  17,094,812  4,824,428  17,094,812  

Properties under development (659,��7,228) 151,017,717  (662,222,6�6) 151,017,717  

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

Other current assets (10,115,708) (9,828,758) (4,9�4,09�) (9,982,195) 

Land held for development - (48,150) - (48,150) 

Other non-current assets (�,9�2,745) 288,718  (�,929,25�) 288,709  

Notes payable for construction materials 100,000,000  - 100,000,000  - 

Trade accounts payable 778,808  8,7�8,815  �,168,01�  8,7�8,815  

Construction retentions (2,220,�44) (2,006,128) (2,256,827) (2,006,128) 

Unrecognised income on installments due 242,�9�,602  25,007,�59  242,�9�,602  25,007,�59  

Other current liabilities 50,464,424  24,160,819  49,122,027  24,107,�51  

Other non-current liabilities 11,109,�09  �,118,4�2  11,109,�09  �,118,4�2  

Income tax paid (4,900,�66) (7,998,496) (4,900,�66) (7,998,496) 

Net cash provided by (used in)  
   operating activities (312,978,910) 239,866,695  (307,538,349) 240,612,827  

Statements of cash flows   

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended �1 December 2007 and 2006 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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(in Baht)

 
Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2007 2006 2007 2006 

(Restated)  

Cashflowsfrominvestingactivities    

Increase in deposits at bank used as collateral (7,929,55�) (7,�49,116) (7,929,55�) (7,�49,116) 

Proceeds from disposal property, plant and equipment 700,9�5  - 700,9�5  - 

Investment in subsidiary - - (6,499,975) - 

Purchases of property, plant and equipment (1�,5�6,817) (4,867,2�4) (1�,069,785) (4,867,2�4) 

Net cash used in investing activities (20,765,435) (12,216,350) (26,798,378) (12,216,350) 

     

Cashflowsfromfinancingactivities     

Interest paid (146,8�2,575) (169,610,�60) (146,861,199) (170,210,�60) 

Proceeds from borrowings:     

 Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 11�,789,011  116,449,178  11�,789,011  116,449,178  

 Advance from director (10,000,000) 10,000,000  (10,000,000) 10,000,000  

 Long-term loans from financial institutions 847,471,000  �66,208,000  847,471,000  �66,208,000  

 Short-term loan from subsidiary - - �,000,000  - 

Repayment of long-term loans (486,681,500) (54�,012,075) (486,681,500) (54�,012,075) 

Repayment of finance lease liabilities (1,491,267) (2,975,4�8) (1,491,267) (2,975,4�8) 

Minority interest in subsidiaries 2,796,842  (4) - - 

Net cash provided by (used in) financing activities 319,051,511  (222,940,699) 319,226,045  (223,540,695) 

     

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (14,692,834) 4,709,646  (15,110,682) 4,855,782  

Cash and cash equivalents at beginning of year 42,�56,480  �7,646,8�4  42,297,668  �7,441,886  

Cash and cash equivalents at end of year 27,663,646  42,356,480  27,186,986  42,297,668  

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

Statements of cash flows (Cont.)  

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended �1 December 2007 and 2006 
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These notes form an integral part of the financial statements. 

 The financial statements were authorised for issue by the directors on 28 February 2008. 

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 Company’s major shareholders during the financial year were Laohapoonrungsee (26.46% of shareholdings) and 
Porncharoenchaisilp (2�.82% of shareholdings). 

The principal business of the Company is the development of real estate projects. Details of the Company’s subsidiaries were as 

follows: 

Name of the entities Type of business Country of incorporation 
Ownership interest 

2007 2006 

   (%) 

Directsubsidiaries     

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

One Up Co., Ltd Construction service  Thailand 64.99 -

 
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. 

During 2007, the FAP issued the revised TAS relevant to the Group’s operations and effective for accounting periods beginning on or 
after 1 January 2007 : TAS 44 (revised 2007) “Consolidated and Separate Financial Statements”. 

The adoption of these revised TAS has resulted in a change in the Company’s accounting policy for interests in subsidiary in the 
separate financial statements of the Company.   The effects of this change are disclosed in note 25. 

In addition to the above revised TAS, the FAP has issued during 2007 a number of other new and revised TAS which are only 
effective for financial statements beginning on or after 1 January 2008 and have not been adopted in the preparation of these 
financial statements.   These new and revised TAS are disclosed in note �0. 

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 except as stated in the accounting policies. 

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.  Accordingly, actual results may differ from these estimates. 

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) Basisofconsolidation

 The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”).    

Notes to the financial statements   

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at �1 December 2007 and 2006 
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 Significant intra-group transactions between the Company and its subsidiaries are eliminated on consolidation. 

 Subsidiaries

 Subsidiaries are those companies controlled by the Company.  Control exists when the Company has the power, directly or 
indirectly, to govern the financial and operating policies of a company so as to obtain benefits from its activities.  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. 

(b) Cashandcashequivalents

 Cash and cash equivalents in the statements of cash flows 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) Tradeandotheraccountsreceivable

 Trade and other accounts receivable 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 future expectations of customer 
payments. Bad debts are written off when incurred. 

(d) Propertiesunderdevelopment

 Properties under development 

 Properties under development are stated at specifically identified cost, including borrowing costs capitalised, aggregate cost of 
development, materials and supplies, wages and other direct expenses, less any allowance considered necessary by the 
management.  Properties held for sale are stated at the lower of cost and their estimated net realisable value. 

 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 subsidiaries 

 Investment in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost method. This 
is a change of accounting policy, the effects of which are disclosed in note 25. 

(f) Property,plantandequipment

 Owned assets 

 Property, plant 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. 

 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, plant and equipment.  The estimated useful lives are as follows: 

 Leasehold improvements 5 years 
 Club house  20 years 
 Temporary building 2to5 years 
 Furniture, fixtures and office equipment 3to5 years 
 Construction equipment 5 years 
 Vehicles  5 years 



120 121



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

(g)	 Land	held	for	development	

	 Land held for development is stated at specifically identified cost, including borrowing costs capitalised, 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 amortisation and impairment losses. 

 Amortisation

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

 Calculationofrecoverableamount

 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. 

 Reversalsofimpairment

 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 amortisation, if no impairment loss had been recognised.   

(j)	 Interest-bearing	liabilities	

 Interest-bearing liabilities are recognised 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 
recognised 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 accounts payables are stated at cost. 

(l)	 Employee	benefits	

	 Definedcontributionplans

 Obligations for contributions to defined contribution pension plans are recognised as an expense in the statement of income as 
incurred. 

(m)	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. 
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(n)	 Revenues	

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

 Salesoflandandhousesandsalesofresidentialcondominiumunits

 Sales of land and houses and sales of residential condominium units are recognised as revenue when the construction works 
are completed and the ownerships have been transferred to buyers after all payments received from the buyers. 

 Constructioncontracts

 When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and expenses are recognised in the 
statement of income in by reference to the stage of completion of the contract activity at the balance sheet date.  The stage of 
completion is assessed by reference 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 recognised immediately as an expense in the statement of income. 

 Interestandotherincome

 Interest and other income are recognised in the statement of income as it accrues. 

(o)	 Expenses		

	 Operatingleases

 Payments made under operating leases are recognised in the statement of income on a straight-line basis over the term of the 
lease. Lease incentives received are recognised 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. 

 Financecosts

 Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for 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. 

(p)	 Income	tax	

	 Income tax on the profit or loss for the year comprises current tax. Current tax is the expected tax payable on the taxable 
income or loss for the year, using tax rates enacted at the balance sheet date and applicable to the reporting period, and any 
adjustment to tax payable in respect of previous years. 

	
4.	 Related	party	transactions	and	balances	

Related parties are those parties linked to the Group and the Company as shareholders or by common shareholders or directors.  
Transactions with related parties are conducted at prices based on market prices or, where no market prices exist, at contractually 
agreed prices. 

The followings are relationships with related parties that control the Company or are being controlled by the Company or have 
transactions with the Group.   


Name	of	entities	

Country	of	
incorporation/	

nationality	
Nature	of	relationships	

Areeya Service Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding, more than 50% of 
directors are representatives of the Company 

One Up Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 64.99% shareholding more than 50% of 
directors are  representatives of the Company 

Laohapoonrungsee and Porncharoenchaisilp groups Thailand The group of major shareholders 

Wisit Laohapoonrungsee Thailand A Director of the Company/Group 
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The pricing policies for particular types of transactions are explained further below: 

  Transactions Pricing	policies	

Revenue from sale of lands and houses Market prices 

Service income from house construction Market prices 

Other income Market prices 

Cost of house construction Market prices 

Interest expense Contractually agreed rates 

Significant transactions for the years ended 31 December 2007 and 2006 with related parties were as follows: 

  	 (in thousand Baht) 

	 
Consolidated	

financial	statements	

Separate		

financial	statements	

	 2007	 2006	 2007	 2006	

Subsidiaries	     

Other income  - - 3 143 

Construction in progress  - - 8,142 - 

Selling and administrative expense  - - - 113 

Interest expense  - - 461 461 

      

Other	related	parties	      

Revenue from sales of land and houses  - 24,420 - 24,420 

Service income on house construction  180 2,073 180 2,073 

Director’s remuneration  915 622 915 622 

Balances as at 31 December 2007 and 2006 with related parties were as follows: 

  	 (in thousand Baht) 

	 
Consolidated	

financial	statements	

Separate		

financial	statements	

Trade	accounts	receivable	 2007	 2006	 2007	 2006	

Other	related	parties	 	     

Laohapoonrungsee and Porncharoenchaisilp groups  913 913 913 913 

  913	 913	 913	 913	

Lessallowance for doubtful accounts  - - - - 

Net	  913	 913	 913	 913	

  	 (in thousand Baht) 

	 
Consolidated	

financial	statements		
Separate		

financial	statements	

Other	accounts	receivable	 2007	 2006	 2007	 2006	

Subsidiary	 	      

Areeya Service Co., Ltd.  - - 494 494 

  -	 -	 494	 494	

Lessallowance for doubtful accounts  - - - - 

Net	  -	 -	 494	 494	
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   (in thousand Baht) 

  
Consolidated 

financial statements 

Separate  

financial statements 

Investmentinsubsidiaries 2007 2006 2007 2006 

Subsidiaries      

Areeya Serivce Co., Ltd.  - - 10,000 10,000 

One Up Co., Ltd.  - - 6,500 - 

Total  - - 16,500 10,000 

   (in thousand Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 

Separate  

financial statements 

Tradeaccountspayable 2007 2006 2007 2006 

Subsidiary      

One Up Co., Ltd.  - - 8,712 - 

      

Other related party       

Wisit Laohapoonrungsee  459 - 459 - 

Total  459 - 9,171 - 



 
Interest rate  

Consolidated 

financial statements 

Separate  

financial statements 

Short-termloansfromsubsidiaries 2007 2006 2007 2006 2007 2006 

 (% per annum)  (in thousand Baht)  

Short-termloans       

Subsidiaries        

Areeya Service Co., Ltd. 4.75 4.75 - - 9,700 9,700 

One Up Co., Ltd. 1.75 - - - �,000 - 

Total   - - 12,700 9,700 

Movements during the years ended �1 December 2007 and 2006 of loans from related parties were as follows: 

   (in thousand Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2007 2006 2007 2006 

Subsidiaries      

At 1 January  - - 9,700 9,700 

Increase  - - �,000 - 

At 31 December  - - 12,700 9,700 
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   (in thousand Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate  

financial statements 

Advancefromdirector-noninterestbearing 2007 2006 2007 2006 

Wisit Laohapoonrungsee  - 10,000 - 10,000 

   (in thousand Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate  

financial statements 

Othercurrentliabilities 2007 2006 2007 2006 

Subsidiaries      

Areeya Service Co., Ltd.  - - 270 ��1 

One Up Co., Ltd.  - - 1 - 

Total  - - 271 331 

Due to the requirements of the Land Development Act B.E. 254�, during 200� to 2004 the Company transferred the title on certain 
parcels of land used for entrance ways roading and utilities with a cumulative value at �1 December 2007 and 2006 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 2007, the Company also transferred the title of certain parcels of land used as site entrance roads of 
development projects with a cumulative value at �1 December 2007 and 2006 of Baht 79.1 million and Baht 74.4 million, 
respectively, to a 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. 

As at �1 December 2007, the Company had outstanding commitments relating to projects developments contracts with a subsidiary 

amounting to Baht 208.6 million. 


5. Cash and cash equivalents 

   (in thousand Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2007 2006 2007 2006 

Cash on hand  25� 297 25� 297 

Cash at banks – current accounts  (��5) 8,159 (79) 8,158 

Cash at banks – saving accounts  27,746 ��,900 27,01� ��,84� 

Total  27,664 42,356 27,187 42,298 

 Cash and cash equivalents of the group and the Company as at �1 December 2007 and 2006 were denominated in Thai Baht. 
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6 Trade accounts receivable and unbilled construction work in progress 

 As at �1 December 2007 and 2006, trade accounts receivable and unbilled completed work and unrecognised income on installment   
 due consisted of: 

 (in thousand Baht) 
 

Consolidated / Separate 
financial statements 

 2007 2006 

Sales amount under the agreements to buy and sell 9,769,821 5,667,881 

   

Installments due 5,820,104 4,790,519 

Less  sales recognised to date (5,511,820) (4,726,�90) 

Unbilled construction work in progress 1,884 �,646 

Unrecognised income �10,168 67,775 

   

Installments due 5,820,104 4,790,519 

Less payments received on installments due (5,818,059) (4,785,05�) 

Receivables on installments due  2,045 5,466 

Unbilled construction work in progress 1,884 �,646 

Other receivables 1,027 668 

Total 4,956 9,780 

Less  allowance for doubtful accounts (1,6�8) (1,6�8) 

Net 3,318 8,142 
   
Bad and doubtful debt expense for the year - 1,167 

Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:  


 (in thousand Baht) 

 Consolidated / Separate financial statements 

 2007 2006 

Related parties    

Less than � months  - 91� 

�-6 months - - 

6-12 months  91� - 

Over 12 months - - 

 91� 91� 

Less allowance for doubtful accounts - - 

Net 913 913 

Other parties   

Less than � months  2,244 4,��9 

�-6 months - �94 

6-12 months 129 1,621 

Over 12 months 1,670 2,51� 

 4,04� 8,867 

Less allowance for doubtful accounts (1,6�8) (1,6�8) 

Net 2,405 7,229 

Total 3,318 8,142 
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Trade accounts receivable and unbilled completed work of the group and the Company as at �1 December 2007 and 2006 were 
denominated in Thai Baht. 

7. Properties under development 

   (in thousand Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 

Separate  

financial statements 

 Note 2007 2006 2007 2006 

Land and development costs of projects for sale  5,416,4�0 4,520,971 5,416,4�0 4,520,971 

Show houses   126,710 150,052 126,710 150,052 

Construction in progress  1,606,682 1,�95,509 1,609,567 1,�95,509 

Construction materials   11,948 �,680  11,948 �,680 

Total  7,161,770 6,070,212 7,164,655 6,070,212 

Portion transferred to cost of sales  (�,400,1�8) (�,101,772) (�,400,1�8) (�,101,772) 

Net  3,761,632 2,968,440 3,764,517 2,968,440 

      

Finance costs capitalised during the year 22 1��,854 117,706 1��,854 117,706 

Rates of interest capitalised (% Per annum)   6.0-7.8 5.5-7.8 6.0-7.8 5.5-7.8 

As at �1 December 2007 and 2006, land and construction thereon of the Company’s projects have been mortgaged as collateral for 
loans and credit facilities from financial institutions as described in note 12. 


8.  Investment in subsidiaries 

 Investment in subsidiaries as at �1 December 2007 and 2006, and dividend income from those investments for the years then   

 ended were as follows: 

 

Separate financial statements (Restated) 

Ownership interest Paid-up capital Cost method Dividend 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 

(%) (in thousand Baht)     

Subsidiaries         

Areeya Service Co., Ltd 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 

One Up Co., Ltd 64.99 - 10,000 - 6,500 - - - 

Total   20,000 10,000 16,500 10,000 - - 



128 129

9. Property, plant and equipment 

  (in thousand Baht) 





Consolidated financial statements 



Land 
Leasehold 

improvements 

Club house 
and 

temporary 
building 

Furniture, 
fixtures and 

office 
equipment 

Construction 
equipment Vehicles 

Construction 
in progress Total 





 Cost        

 At 1 January 2006 9,62� 7,292 25,62� 15,018 1,00� 22,078 �1,058 111,695 

 Additions - 94 998 1,869 15 2,580 1,5�5 7,091 

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

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


At 31 December 2006 and         
  1 January 2007 32,112 7,386 47,702 16,887 872 24,658 4,774 134,391 

 Additions - - 5 �,�20 291 - 9,69� 1�,�09 

 Transfers, net - - 9,951 - - - (9,951) - 

 Disposals - - - - - (1,465) - (1,465) 

 At 31 December 2007 32,112 7,386 57,658 20,207 1,163 23,193 4,516 146,235 

          

 Accumulateddepreciation         

 At �1 December 2007 - 2,48� 6,729 5,�87 405 11,899 - 26,90� 

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

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

 
At 31 December 2006 and        
  1 January 2007 - 3,950 11,639 8,538 541 16,771 - 41,439 

 Depreciation charge for the year - 1,477 5,61� �,687 164 �,410 - 14,�51 

 Disposals - - - - - (1,225) - (1,225) 

 At 31 December 2007 - 5,427 17,252 12,225 705 18,956 - 54,565 

          

 Netbookvalue         

 Owned assets �2,112 �,4�6 �6,06� 8,�49 ��1 4,787 4,774 89,852 

 Assets under finance leases - - - - - �,100 - �,100 

 At 31 December 2006 32,112 3,436 36,063 8,349 331 7,887 4,774 92,952 

          

 Owned assets �2,112 1,959 40,406 7,982 458 2,151 4,516 89,584 

 Assets under finance leases - - - - - 2,086 - 2,086 

 At 31 December 2007 32,112 1,959 40,406 7,982 458 4,237 4,516 91,670 
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Separate financial statements 

Land 
Leasehold 

improvements 

Club house 
and 

temporary 
building 

Furniture, 
fixtures and 

office 
equipment 

Construction 
equipment Vehicles 

Construction 
in progress Total  

 Cost         

 At 1 January 2006 9,62� 7,292 25,62� 15,018 1,00� 22,078 �1,058 111,695 

 Additions - 94 998 1,869 15 2,580 1,5�5 7,091 

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

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

 
At 31 December 2006 and 
    1 January 2007  32,112 7,386 47,702 16,887 872 24,658 4,774 134,391 

 Additions - - 5 �,�20 �5 - 9,481 12,841 

 Transfers, net - - 9,951 - - - (9,951) - 

 Disposals - - - - - (1,465) - (1,465) 

 At 31 December 2007  32,112 7,386 57,658 20,207 907 23,193 4,304 145,767 

          
 Accumulateddepreciation         

 At 1 January 2006 - 2,48� 6,729 5,�87 405 11,899 - 26,90� 

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

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

 
At 31 December 2006 and   
      1 January 2007 - 3,950 11,639 8,538 541 16,771 - 41,439 

 Depreciation charge for the year - 1,477 5,61� �,687 162 �,410 - 14,�49 

 Disposals - - - - - (1,225) - (1,225) 

 At 31 December 2007 - 5,427 17,252 12,225 703 18,956 - 54,563 

          
 Netbookvalue         

 Owned assets �2,112 �,4�6 �6,06� 8,�49 ��1 4,787 4,774 89,852 

 Assets under finance leases - - - - - �,100 - �,100 

 At 31 December 2006 32,112 3,436 36,063 8,349 331 7,887 4,774 92,952 

          
 Owned assets �2,112 1,959 40,406 7,982 204 2,151 4,�04 89,118 

 Assets under finance leases - - - - - 2,086 - 2,086 

 At 31 December 2007 32,112 1,959 40,406 7,982 204 4,237 4,304 91,204 

 
10. Land held for development  

   (in thousand Baht) 

  Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

 Note 2007 2006 2007 2006 

Cost of land  907,9�2 907,9�2 907,9�2 907,9�2 

Land development costs  167,615 161,712 167,615 161,712 

Total  1,075,547 1,069,644 1,075,547 1,069,644 

      

Finance costs capitalised during the year  22 5,90� 44,048 5,90� 44,048 

Rates of interest capitalised (% per annum)  6.0-7.5 5.5-7.5 6.0-7.5 5.5-7.5 

As at �1 December 2007 and 2006, 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, promissory notes line amounting to Baht 5 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 8 million. 

 
12. Interest-bearing liabilities 

   (in thousand Baht) 

  Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

 Note 2007 2006 2007 2006 

Current     

Bank overdrafts      

-secured  68,972 65,183 68,972 65,183

Short-term loans from financial institutions     

-secured   220,000 110,000 220,000 110,000

Bank overdrafts and short-term loans from financial   
  institutions       288,972     175,183 288,972       175,183 


Current portion of long-term loans from financial institutions    

- secured  453,280 1,722,185 453,280 1,722,185 

     
Short-term loans from subsidiaries     

- unsecured  4 - - 12,700 9,700 

     
Current portion of finance lease liabilities  988 1,491 988 1,491 

     
Non-current     

Long-term loans from financial institutions      

- secured  2,240,047 610,352 2,240,047 610,352 

      
Finance lease liabilities  593 1,581 593 1,581 

As at �1 December 2007, the Company had bank overdraft lines with three local banks totaling Baht 75 million (�1 December 2006: 
Baht 75 million).  Bank overdrafts bear interest at the MOR and the rates of saving deposits plus 1.0% to 1.5% per annum.   

As at �1 December 2007, the Company issued promissory notes amounting to Baht 220 million (31 December 2006: Baht 110 
million) to a bank which bear interest at the rate of saving deposit plus 1% per annum and are repayable within 90 days. This 
credit facility is guaranteed by savings deposit of the Company and saving deposit 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., a subsidiary, amounting to Baht 9.7 million.  This 
loan bears interest at 4.75% per annum and is repayable on demand. 

In 2007, the Company entered into loan agreement with One Up Co., Ltd., a subsidiary, amounting to Baht �.0 million.  This loan 
bears interest at 1.75% per annum and is repayable on demand. 

As at �1 December 2007, the Company had long-term loan agreements with various local banks for facilities totaling Baht 4,870 
million (31 December 2006: Baht 3,708 million), out of which the Company has drawn down loans amounting to Baht �,572 million 
(31 December 2006: Baht 3,104 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 2011.  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 to be up to 
2008.  The Company was charged a related extension fee calculated at 0.5% of the outstanding balances and the undrawn amount.           
In addition, during 2007 the Company has amended the loan agreements with various local banks by extension of the periods of 
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repayment which will be due in 2007 and 2008 to be up to 2009 and 2010, respectively.  The Company was charged a related 
extension fee as stipulated in the agreements for certain credit lines on the date of the extension agreements.  

On 28 June 2007, the Company entered into a loan agreement with a local bank for credit line of Baht 1,807 million for the 

construction of condominium, detail are as follows; 

  (in million Baht) 

 Amount Interest rate 
Amount draw down up 
to 31 December 2007 

1. Land  748 1st year - No interest charge 
2nd-�rd year-MLR less 2% 
4th year onward-MLR less 1% 

748

2. Project development and construction   945 MLR Less 0.5% 58

�. Utilities guarantee and construction note payable 114 - -

 Total 1,807 - - 

The loan agreements also provide that loan repayments are to be 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 the subsidiary. 

Under the terms of the above loan agreements, the Company has to comply with conditions and restrictions as specified in the 

agreements. 

Financeleaseliabilities

Finance lease liabilities as at �1 December 2007 and 2006 were as follows: 

(in thousand Baht) 



Consolidated / Separate financial statements  

2007 2006 

Principal  Interest Payment  Principal  Interest Payment 

Within one year 988 57 1,045 1,491 147 1,6�8 

After one year but within three years 59� 18 611 1,581 75 1,656 

Total 1,581 75 1,656 3,072 222 3,294 

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

Interest-bearing liabilities of the Group and the Company as at �1 December 2007 and 2006 were denominated in Thai Baht. 
 
14. Notes payable for construction materials 

This account represents notes payable for construction materials totaling Baht 100 million which were issued to various 

subcontractors and will be mature within 180 days. These notes payable are aval by a local bank.   

(in thousand Baht) 

 
 

Consolidated 
financial statements 

Separate  

financial statements 

 Note 2007 2006 2007 2006 

Related parties 4 459  - 9,171  - 

Other parties   100,664 100,�44 94,�41 100,�44 

Total  101,123 100,344 103,512 100,344 

Trade accounts payable of the Group and the Company as at �1 December 2007 and 2006 were denominated entirely in Thai Baht. 
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15. Other current liabilities 

(in thousand Baht) 

 

 

Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

2007 2006 2007 2006 

Fee on retaining the right according to land purchase contact 26,6�0 15,405 26,6�0 15,405 

Accrued marketing expenses   �5,068 9,468 �5,068 9,468 

Others  �7,�4� 24,142 �6,658 24,�67 

Total   99,041 49,015 98,356 49,240 

 
16. Share capital 



Par value 
per share 
(inBaht)

2007 2006 

Number Amount Number Amount 

(thousand shares / thousand Baht) 

Authorised     

At 1 January     

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

Increase of new shares 1 191,600 191,600 - -

At 31 December      

- ordinary shares 1 949,600 949,600 758,000 758,000 

     

Issuedandfullypaid      

At 1 January      

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

At 31 December       

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

At the extraordinary shareholders’ meeting held on 29 June 2007, the shareholders approved the following resolutions: 

a)  Approved the issuance and allotment of name - specific and transferable warrants, to be issued to the present and future 
financial institution creditors not exceeding 40,000,000 units, and to the Company’s existing shareholders of 151,600,000 units at 
the price of Baht 0 (zero) per unit at the allocation ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant. The warrants have maturity of 
�6 months from the issuance date and have conditions for exercising as follows: 

Exercising ratio  : 1 warrant to 1 common share 
Exercising price  : Baht �.50 per 1 common share except in the case that the average �0 - day market price at close of 

business on each day of the prior 5 days of the first exercise date is lower than the exercise price, the 
exercise price shall be the average �0 - day market price of the prior 5 days of the first exercise date. 

Exercising period : 1st to 14th  month -    non - exercising period 
15th  to �6th  month -    all warrants can be exercised 

Exercising date : Every 1st day of March, June, September and December 

b)  Approved the increase of the authorised share capital from Baht 758,000,000 (758,000,000 shares at Baht 1 par value) to Baht 
949,600,000 (949,600,000 shares at Baht 1 per value) to reserve for the right exercising of warrants to be issued to the existing 
shareholders and the financial institution creditors.  

 The Company registered the increase in authorised share capital with the Ministry of Commerce on 12 July 2007. 

On 27 November 2007 the warrant was approved by Securities and Exchange Commission and is in the process of allocation. 
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17. Reserves 

 Sharepremium

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 25�5 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”). Share premium is not available for dividend distribution. 

Legalreserve

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 25�5 Section 116 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual 
net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount 

not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. 

18. Segment information  

The Group does not present information on business segments and geographical segments in the financial statements since the 

Group is only engaged in real estate development in the Bangkok and broader metropolitan area.  

19. Other income 

(in thousand Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2007 2006 2007 2006 

Designing fee 25,06� - 25,06� - 

Projects management fee 6,657 14,5�9 6,657 14,5�9 

Others 7,909 4,568 7,754 4,675 

Total 39,629 19,107 39,474 19,214 

20. Selling and administrative expenses 

  (in thousand Baht) 



Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

2007 2006 2007 2006 

Administrative 7�,258 64,456 70,266 6�,611 

Marketing  1�4,679 69,888 1�4,679 69,888 

Personnel  91,82� 77,60� 91,82� 77,60� 

Specific business tax and cost of land transfer 28,724 29,448 28,724 29,448 

Total 328,484 241,395 325,492 240,550 

21. Personnel expenses  

  (in thousand Baht) 



Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

2007 2006 2007 2006 

Wages and salaries 80,349 63,965 80,349 63,965

Contribution to defined contribution plans 2,396 1,837 2,396 1,837

Others 9,078 11,801 9,078 11,801

Total 91,823 77,603 91,823 77,603 

  (number of employees)  

Number of employees as at �1 December 216 170 216 170
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The defined contribution plans comprise provident funds established by the Company for its employees.  Membership to the fund is 
on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at the rates ranging from �% to 7% of their basic salaries 
and by the Company at the rates ranging from �% 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.  

22. Interest expense 

   (in thousand Baht) 

 Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

2007 2006 2007 2006 

Interest paid and payable to:       

Related parties 4 - - 461 461 

Financial institutions and others   146,�94 170,181 146,�94 170,181 

  146,394 170,181 146,855 170,642 

      

Capitalised as cost of properties under development 7 (1��,854) (117,706) (1��,854) (117,706) 

Capitalised as cost of land hold for development 10 (5,90�) (44,048) (5,90�) (44,048) 

Net  6,637 8,427 7,098 8,888 



23. Income tax 

Royal Decree No. �87 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 �0% to 25% for taxable profit not exceeding Baht �00 million 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 �1 December 2007 and 2006 not exceeding Baht �00 million at the 25% corporate income tax rate. 

24. Earnings (loss) per share 

 Basicearnings(loss)pershare

The calculation of loss per share in the consolidated and separate financial statements for the year ended �1 December 2007 was 
based on the consolidated and separate financial net loss attributable to ordinary shareholders of Baht 78.6 million and Baht 77.0 
million, respectively, (2006: net profit Baht 8.2 million and Baht 8.7 million, respectively) and the weighted average number of 

shares outstanding during the year ended �1 December 2007 of 758,000,000 shares (2006: 758,000,000 shares). 

25. Change in accounting policy 

The following change of accounting policy by the Company has no effect on the consolidated financial statements of the Group. 

Until �1 December 2006, the Company accounted for its investments in subsidiary company in its financial statements using the 
equity method.   

During 2007, the FAP issued the following new TAS which are effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2007 : 
TAS 44 (revised 2007) Consolidated and Separate Financial Statements 

The revised TAS requires a parent company which has investments in a subsidiary 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.   

Starting from 1 January 2007, the Company has, accordingly, changed its accounting policy for its investment in subsidiary company 
in its financial statements from the equity method to the cost method. The change in accounting policy has been applied 
retrospectively and the Company’s 2006 financial statements for comparative purposes, have been restated accordingly.  The effects 

of the change in accounting policy on the Company’s 2007 and 2006 financial statements are as follows:
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 (in thousand Baht) 


Separate financial statements 

2007 2006 

Investmentinsubsidiary  

Balance at 1 January before change in accounting policy 9,49� 9,985 

Increase in retained earnings 507 15 

Balance at 1 January after change in accounting policy 10,000 10,000 

   

Retainedearnings   

Balance at 1 January before change in accounting policy 16�,02� 155,282 

Increase in share of loss from investment accounted for using the equity method, net 507 15 

Balance at 1 January after change in accounting policy 163,530 155,297 

   

Netprofit(loss)   

Net profit (loss) before change in accounting policy (76,965) 8,192 

Increase in share of loss from investment accounted for using the equity method, net - 492 

Net profit (loss) after change in accounting policy (76,965) 8,684 

Increase (decrease) in earnings per share (Baht) - - 

 
26. Financial instruments 

 Financialriskmanagementpolicies

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. 

Interestraterisk

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.  

The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at �1 December 2007 and 2006, and the periods in which those 
liabilities mature or reprice were as follows: 


Effective Interest 

rates 

Consolidated / Separate financial statements 

Within 1 year 
After 1 year but 
Within 5 year Total 

 (% per annum)  (in thousand Baht)  

2007    

Loans from financial institutions 6.0-7.5 742,252 2,240,047 2,982,299

Loans from related parties 1.8,4.8 12,700 - 12,700

Finance lease liabilities  988 593 1,581

Total  755,940 2,240,640 2,996,580 
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Effective Interest 

rates 

Consolidated / Separate financial statements 

Within 1 year 
After 1 year but 
Within 5 year Total 

 (% per annum)  (in thousand Baht)  

2006    

Loans from financial institutions 5.5-7.5 1,897,368 610,352 2,507,720

Loans from related parties 1.8,4.8 9,700 - 9,700

Finance lease liabilities  1,491 1,581 3,072

Total  1,908,559 611,933 2,520,492 

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. 

Liquidityrisk

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. 

Fairvalues

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. 

Fair values of financial assets and liabilities together with the carrying values shown in the balance sheets at �1 December 2007 and 

2006 were as follows: 

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

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

n Long-term loans - the carrying amount approximate fair value because the loans bear interest at floating market rates. 

 

27. Commitments with non-related parties 

 As at �1 December 2007, the Company had:  

(a) non-cancellable operating lease commitments 

 (in thousand Baht) 

 Consolidated / Separate financial statements 

 2007 2006 

Within one year 1,270 910 

After one year but within five years 700 1,900 

Total 1,970 2,810 

 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 24� million. 
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(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 57.4 million.  The 
Company has recorded the deposit and development costs in the properties under development 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. 

 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 2�,000,000. 
The Company paid Baht �,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.  During 2006 and 2007, both parties 
agreed to enter into an amendment of the agreements 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 11 November 2008 and the Company is subject to pay the retaining fee at the 
agreed rate until the land transfer date. 

(d) an unused forward exchange contract with a local bank covering a loan agreement of a foreign bank of USD 20 million. 

28. Contingent liabilities 

As at �1 December 2007, the Company was contingently liable for letters of guarantee issued by several local banks to government 

agencies for construction of the utilities in the Company’s projects totalling Baht 45.� million. 

29. Event after the balance sheet date 

On 4 February 2008, the Company invested in 9,999,99� common shares at Baht 10 par value at the amount of Baht 10 million  
(99.99% of issued and paid-up share capital) of Areeya Management Co., Ltd.  

30 Thai Accounting Standards (TAS) not yet adopted     

The Group has not adopted the following TAS that have been issued as of the balance sheet date but are not yet effective.  These TAS 

will become effective for financial periods beginning on or after 1 January 2008.  

TAS 25 (revised 2007) Cash Flows Statements 
TAS 29 (revised 2007) Leases 
TAS �� (revised 2007) Borrowing Costs 
TAS �5 (revised 2007) Presentation of Financial Statements 
TAS �9 (revised 2007) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 41 (revised 2007) Interim Financial Reporting 
TAS 49 (revised 2007) Construction Contracts 

TAS 51 Intangible Assets 

The adoption and initial application of these TAS is not expected to have any material impact on the consolidated or separate 

financial statements. 
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The General Thought 
General Information 


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ AreeyaPropertyPublicCompanyLimited

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 67/4อาคารไดนาสตี้คอมเพล็กซ์2ถนนลาดพร้าว71แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพฯ10310

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000431

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ949,600,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น949,600,000บาท

 ชำระแล้ว758,000,000บาท

Home Page www.areeya.co.th

 สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอนโดมีเนียมเอสเปซwww.aspace.co.th

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

โทรสาร 0-2955-9766

ผู้สอบบัญชี บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด

 ชั้น51เอ็มไพร์ทาวเวอร์195ถ.สาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพฯ10120

 โทรศัพท์02-677-2000โทรสาร02-677-2222

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

 62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ.รัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพฯ10110

 โทรศัพท์02-229-2800โทรสาร02-359-1262-3

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ

 72/2-3ถนนสุทธิสารวินิจฉัยซอยธรรมนูญสุขสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10310

 โทรศัพท์02-274-7529-30โทรสาร02-274-7638

 

ข้อมูลบริษัทย่อย  

ชื่อบริษัท บจก. อารียา เซอร์วิส 

ประเภทธุรกิจ บริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์

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

โทรสาร 0-2955-9766

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ1,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10บาทรวมเป็นทุนทั้งสิ้น10,000,000บาท

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 



ชื่อบริษัท บจก. วันอัพ 

ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง

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

โทรสาร 0-2955-9766

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ2,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10บาท

 รวมเป็นทุนทั้งสิ้น20,000,000บาทชำระแล้ว10,000,000บาท

สัดส่วนการถือหุ้น 64.99% 
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Company Name Areeya Property Public Company Limited 

Type of Business Real estate development and house construction service 

Head Office Address 67/4 Dynasty Complex 2, Ladprao 71 Road, Khwang Wangthonglang,  

 Khet Wangthonglang Bangkok 10�10  

Company Registration No. 01075460004�1 

Authorized Share Capital 949,600,000 common shares, Baht 1 per share, total Authorized share capital Baht 949,600,000 

 Paid-up share capital Baht 758,000,000 

Home Page www.areeya.co.th 

 For more details about a space condominium project, please visit www.aspace.co.th 

Telephone 0-29��-0���, 0-25�9-4000, 0-2789-1122 

Facsimile 0-2955-9766 

Auditor KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

 51st Floor, Empire Tower, 195 South Satorn Road 

 Khwang Yannawa, Khet Satorn, Bangkok 10120 

 Tel 66(02) 677-2000 Fax 66(02) 677-2222 

Security Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

 62 The Stock Exchange of Thailand Building,  

 Ratchadapisek Road, Khwang Klongtoey,  

 Khet Klongtoey, Bangkok 10110 

 Tel 66(02) 229-2800 Fax 66(02) �59-1262-� 

Legal Advisor Kunnatham Law Office 

 72/2-� Sutthisanwinitchai Road, Samsen-Nok,  

 Huay-Kwang, Bangkok 10�10 

 Tel 66(02) 274-7529-�0 Fax 66(02) 274-76�8 

 
Subsidiary  
Company Name Areeya Service Co., Ltd. 

Type of Business After-sale service for property 

Telephone 0-29��-0���, 0-25�9-4000, 0-2789-1122 

Facsimile 0-2955-9766 

Authorized Share Capital 1,000,000 common shares, Baht 10 per share 

 Total Authorized share capital Baht 10,000,000 

Shareholding Percentage 99.99%  

 

Company Name One Up Co., Ltd. 

Type of Business Construction Service 

Telephone 0-29��-0���, 0-25�9-4000, 0-2789-1122 

Facsimile 0-2955-9766 

Authorized Share Capital 2,000,000 common shares, Baht 10 per share 

 Total Authorized share capital Baht 20,000,000 

Paid-up Share Capital 1,000,000 common shares, Baht 10 per share 

 Total Paid-up share capital Baht 10,000,000 

Shareholding Percentage 64.99%  
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