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S H I N I N G  T R E A S U R E 
Financial Highlight 

จุดเด่นทางการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
As of December 31 

งบการเงินรวม 2552 
Consolidated 2009 

งบการเงินรวม 2551 
Consolidated 2008 

งบการเงินรวม 2550 
Consolidated 2007 

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 
Statement of Income (Million Baht)   

  
  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
Revenue from Sales of Real Estate 3,383 752 747 

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง
Service Income from House Construction and  
   Sales of Construction Materials 53 52 53 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
Cost of Sales of Real Estate 2,377 502 535 

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง
Cost of Service from House Construction and  
   Cost of Construction Materials 41 38 43 

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
Profit before Finance Costs 
Income Tax and Marketing Expense 788 141 67 

กำไรสุทธิ
Net Profit 518 28 -79 

งบดุล (ล้านบาท) 
Balance Sheet (Million Baht)  

  
  

  
  

สินทรัพย์
Total Assets 5,344 5,720 5,084 

หนี้สิน
Total Liabilities 3,418 4,312 3,701 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity 1,926 1,408 1,383 

อัตราส่วนทางการเงิน 
Financial Ratio  

  
  

  
  

อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
Bank-Debt-to-Equity Ratio (Time) 1.30 2.33 2.16 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
Debt-to-Equity Ratio (Time) 1.77 3.06 2.68 

อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและจากการรับจ้าง
Gross Profit Margin on Sales and Service Income 29.63% 32.83% 27.75% 

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin 14.98% 3.83% -9.88% 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Asset 9.36% 0.52% -1.55% 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity 31.07% 2.01% -5.71% 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
Book Value per Share (Baht) 2.54 1.86 1.82 

กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)
Basic Earning per Share (Baht) 0.68 0.04 -0.10 

จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว(ล้านหุ้น)
Issued and Paid-Up Share Capital (Million shares) 758.00 758.00 758.00 
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T H E  U N T O L D  S T O R Y
Message from the Chairman

สาส์นจากประธานกรรมการ

ตลอดปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังประสบภาวะความผันผวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและวิกฤตการณ์การเงินโลก
ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้การปรับตัวของต้นทุนการก่อสร้างตาม 
ราคาน้ำมันในปี2552และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และบุคคลผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่งผลให้
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยการลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองก็ตาม
 
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมานั้นแม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีความผันผวนและได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น 
แต่จากการปรับกลยุทธ์และพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจึงทำให้บริษัทฯมียอดขายรอรับรู้รายได้สูงรวมถึงมีผลประกอบการ 
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2552บริษัทมีรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า3เท่าตัวซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้แรงสนับสนุนและการทุ่มเทใน 
การทำงานจากพนักงานรวมถึงความร่วมมืออย่างดีเสมอมาจากพันธมิตรของบริษัทฯ
 
สำหรับปีพ.ศ.2553เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องบริษัทฯได้วางแผนเปิดตัวโครงการเพิ่ม5โครงการมูลค่าประมาณ4,350ล้านบาทอีกทั้งบริษัทฯ 
ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตอีกประมาณ15%จากโครงการใหม่และโครงการเดิมซึ่งยังคงมีการขายอย่างต่อเนื่องและจากประมาณการเจริญเติบโตดังกล่าวจะทำ
ให้บริษัทฯมียอดขายรอรับรู้รายได้ในปี2553ประมาณ2,400ล้านบาทซึ่งคิดเป็นประมาณ60%ของยอดทั้งปีบริษัทฯจึงมีความมั่นใจว่าในปีพ.ศ.2553จะเป็นอีก
ปีหนึ่งที่เรามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
ท้ายนี้กระผมในนามของบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นลูกค้าผู้สนับสนุนทางการเงินและผู้ร่วมงานที่เป็นแรงผลักดัน
และสนับสนุนบริษัทฯให้มีความแข็งแกร่งและสามารถขยายกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งนี้บริษัทฯจะยึดนโยบายการบริหารงานและบริหารเงินทุนอย่างเคร่งครัด
รอบคอบมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการสรรสร้างโครงการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายให้สมกับเจตนารมย์และ
ปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัท
 
 
 
 
 
นายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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Message from the Chairman 

สาส์นจากประธานกรรมการ

Throughout 2009, it was a volatile year for the property market. The Thai Economy’s growth and consumer confidence was 
affected by many factors like political instability and global financial crisis. In addition to this, construction cost paralleled the 
substantial rise oil price in 2009 and banks tightened up loans for both property developer and home buyers, resulting in the 
market slowdown despite the government’s measures at the beginning of the year stimulate the property sector by lowering 
specific business tax, transfer fee and mortgage fee 
 
Although the property market was volatile and impacted by these causes, continuous strategy adjustments and product 
development to fulfill customer’s need contributed to the company’s high backlog and constantly improving results. In 2009 
revenue increased triple more than the previous year this success would not have happened without the support and dedication of 
employees and good cooperation from the company’s partner. 
 
For the year 2010, the company plans to launch 5 projects worth a total of Baht 4.35 billion to facilitate continuous growth. In 
addition to, the company committed to grow more 15% of both new projects and existing project which consistently sell. From 
the estimated growth, In the year 2010 our backlog worth of (approximately) Baht 2.4 billion, as 60% of the balance of the year. 
So, the company has confidence in the continued growth in this year. 
 
Finally, on behalf of Areeya Property Public Company Limited, I would like to thank our shareholders, customers, financial 
supporters and partners for their supports which help strengthen the company and drive its continuous expansion. The company 
will carry on our policies to strictly, carefully and effectively manage our capital and business with transparency according to our 
commitment to corporate governance. Side by side we determine to continuously new project in order to answer our customers’ 
various needs as promised by our aspiration and philosophy. 
 
  
   
 
      
 
Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
Chairman and Chief Executive Officer 
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E P I C  H I S T O R Y
Audit Committee Report

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี2552

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ประกอบด้วยกรรมการบริษัท3ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินกฎหมายบัญชี 
การบริหารองค์กรและการบริหารบุคลากรโดยทั้ง3ท่านเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
และไม่เคยเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทมาก่อนดังนี้
นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ
นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี2552คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม4ครั้งโดยมีฝ่ายบริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมรวมทั้งได้เชิญผู้สอบ
บัญชีร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบและโครงสร้างการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆซึ่งสามารถ
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี2552ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็น 
 ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

2. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ 
 บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนายิ่งขึ้นไป

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยสอดคล้อง 
 กับมาตรฐานสากล

4. ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยพบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลและส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
 ระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป

5. พิจารณากรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและแสดงความเห็นว่า 
 รายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6. พิจารณาและให้ความเห็นเสนอแนะคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาววรรณาพร 
 จงพีรเดชานนท์ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4098และ/หรือนางสาวบุญศรีโชติไพบูลย์พันธ์ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่3756 
 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2552

คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนให้ทราบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะคณะกรรมการอย่างอิสระและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

นายชลิตสถิตย์ทอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่24กุมภาพันธ์2553
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Audit Committee Report 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี2552

The Audit Committee of Areeya Property Public Company Limited consists of 3 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 3 committee members are: 

Mr. Chalit   Satidthong Independent Director and Chairman of Audit Committee 
Mr. Wanchai  Tantikul Independent Director and Audit Committee 
Mr. Preecha Boonyakida Independent Director and Audit Committee 

In year 2009, the audit committee held 4 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 2009 to be presented fairly financial data and adequacy   
 disclosure, according to the generally accepted accounting principles.  In addition, the committee audit the related   
 transactions revealed between the company and subsidiary to assure that all activities are corresponding to the Stock Exchange   
 of Thailand regulations. 

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

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

4.  Assessing the company internal control system and found that the system was sufficient and appropriate for 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. Vannaporn Jongpeeradejanond, Certified Public Accountant   
 Registration Number 4098 and/or Ms. Boonsri Chotipaiboonphan, Certified Public Accountant Registration Number 3756,   
 KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the company’s auditor for 2009. 

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 
February  24 , 2010 
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ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย 

2 

7 

4 

1 

L E G E N D A R Y  K N I G H T S 

1.	 นายวิศิษฎ์	เลาหพูนรังษี	  
 Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
	 ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	 	
 Chairman and Chief Executive Officer 
 
2.	 นางนิภาพัฒน์		โรมรัตนพันธ์  
 Mrs. Niphapat Romerattanaphun 
	 กรรมการ		
 Director 

3.	 นายทัน	เทียนสุวรรณ  
 Mr. Thun Thiansuwan  
	 กรรมการ		
 Director 
 
4.	 นายชลิต	สถิตย์ทอง  
 Mr. Chalit Satidthong  
	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 	
 Independent Director and Chairman of the Audit Committee 
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The Board of Directors   รายนามคณะกรรมการ

5 

6 

3 

5. นายวันชัย ตันติกุล  
 Mr. Wanchai Tantikul 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 Independent Director and Audit Committee 
 
6. นายปรีชา บุณยกิดา  
 Mr. Preecha Boonyakida 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 Independent Director and Audit Committee 

7. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี
 Mr. Vanchai Sriherunrusmee  
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
 Director and Senior Executive Vice President 
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L E G E N D A R Y  K N I G H T S 
The Board of Directors

รายนามคณะกรรมการ

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี  
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 
การศึกษา 
•ปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 
ปัจจุบัน 
•ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
•กรรมการผู้จัดการบจก.อารียาเซอร์วิส
•กรรมการผู้จัดการบจก.อารียาแมนเนจเม้นต์
•กรรมการผู้จัดการบจก.คูลสเปซ
•กรรมการผู้จัดการบจก.วันอัพ
•กรรมการผู้จัดการบจก.ไวต์ลิฟวิง
•กรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
ประสบการณ์ 
•ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงินบมจ.โนเบิลดีเวลลอปเมนท์
•ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบจก.NKG
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 
ร้อยละ26.25 
 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
•คณะกรรมการ6ครั้งจาก6ครั้ง
•คณะกรรมการบริหาร12ครั้งจาก12ครั้ง
  
 
 

Mr. Wisit Laohapoonrungsee 
Chairman and Chief Executive Officer 
 
Education 
•Bachelor Degree in Accounting, Thammasart University 
•Master of Business Administration (Accounting),    
 Thammasart University 
•Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of  Directors Association 
 
Present  
•Chairman, Chief Executive Officer of Areeya Property PCL. 
•Managing Director, Areeya Service Co., Ltd. 
•Managing Director, Areeya Management Co., Ltd. 
•Managing Director, Cool Space Co., Ltd. 
•Managing Director, One up Co., Ltd. 
•Managing Director, White Living Co., Ltd. 
•Executive Director, Thai Real Estate Association 
 
Experience 
•Senior Vice President, Accounting and Financial Department,  
 Noble Development Public Co., Ltd. 
•Accounting Manager, NKG Co., Ltd. 
 
Percentage of shareholding as of December 30, 2009       
•26.25 %   
 
Meeting attendance              
•6 attendances of 6 Board meetings 
•12 attendances of 12 Executive Committee meetings 
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นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  
กรรมการ 
 
การศึกษา 
•ปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2548
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 
ปัจจุบัน 
•กรรมการบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
•กรรมการบจก.อารียาเซอร์วิส
•กรรมการบจก.อารียาแมนเนจเม้นต์
•กรรมการบจก.คูลสเปซ
•กรรมการบจก.ไวต์ลิฟวิง
 
ประสบการณ์ 
•กรรมการบริหารบจก.ริเวอร์ไซด์การ์เด้น
•ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบจก.มิตรภาพการค้า
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552  
ร้อยละ2.64 
 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
•คณะกรรมการ6ครั้งจาก6ครั้ง
•คณะกรรมการบริหาร12ครั้งจาก12ครั้ง
 

Mrs. Niphapat Romerattanaphun 
Director  
 
Education 
•Bachelor Degree in Political Science, 
 Ramkhamhaeng University 
•Master Degree in Political Science,  
 Ramkhamhaeng University 
•Directors Accreditation Program (DAP) 2005,  
 Thai Institute of Directors Association 
 
Present 
•Executive Director, Areeya Property PCL. 
•Director, Areeya Service Co., Ltd. 
•Director, Areeya Management Co., Ltd. 
•Director, Cool Space Co., Ltd.  
•Director, White Living Co., Ltd. 
 
Experience 
•Executive Director, Riverside Garden, Co., Ltd. 
•Human Resources Manager, Mitraprap Karnkaa, Co., Ltd. 
 
Percentage of shareholding as of December 30, 2009 
•2.64 % 
                       
Meeting attendance 
•6 attendances of 6 Board meetings 
•12 attendances of 12 Executive Committee meetings 
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นายทัน เทียนสุวรรณ  
กรรมการ 
 
การศึกษา 
•ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภา
•การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 
ปัจจุบัน 
•กรรมการบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
•กรรมการบจก.อารียาเซอร์วิส
•กรรมการบจก.อารียาแมนเนจเม้นต์
•กรรมการบจก.คูลสเปซ
•กรรมการบจก.ไวต์ลิฟวิง
•ที่ปรึกษาบจก.เลคการ์เด้น
 
ประสบการณ์ 
•กรรมการบจก.เอสทีซีคอปอร์เรชั่น
•ผู้ชำนาญการของบริษัทบงล.ธนสยาม
•หัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์  
•เจ้าพนักงานที่ดินกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552  
(ไม่มี) 
 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
•คณะกรรมการ6ครั้งจาก6ครั้ง
•คณะกรรมการบริหาร12ครั้งจาก12ครั้ง
 
 
 

Mr. Thun Thiansuwan 
Director  
 
Education  
•LL.B (Bachelor of Laws) Ramkhamhaeng University 
•Thai Barrister at Law Bar Association 
•Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 
 
Present 
•Executive Director, Areeya Property PCL. 
•Director, Areeya Service Co., Ltd. 
•Director, Areeya Management Co., Ltd. 
•Director, Cool Space Co., Ltd. 
•Director, White Living Co., Ltd. 
•Advisor, Lake Garden Co., Ltd. 
 
Experience 
•Director, STC Corporation Co., Ltd. 
•Specialist, Dhana Siam Finance and Securities PCL. 
•Chief, Juristic Act Credit, Siam Commercial Bank PCL. 
•Chief Land Officer, Department of Land,   
 Ministry of Interior 
 
Percentage of shareholding as of December 30, 2009 
•None              
 
Meeting attendance 
•6 attendances of 6 Board meetings 
•12 attendances of 12 Executive Committee meetings                     
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Mr. Vanchai  Sriherunrusmee 
Director and Senior Executive Vice President 
 
Education 
•Bachelor of Science, Accounting,  
 Thammasart University, Bangkok 
•Higher Diploma in auditing  
 Thammasart University, Bangkok 
•	Master	of	Business	Administration,	Finance,		
 Long Island University, New York, U.S.A. 
•Director Certificate Program (DCP)  
 from Thai Institute of Directors Present 2003 
•Capital Market Academy Program # 5 (CMA 5) 
 from the Stock Exchange of Thailand 2007  
 
Present 
•Senior Executive Vice President and Director,  
 Areeya Property PCL. 
•Certified Public Accountant issued  
 by Ministry of Commerce, Thailand 
 
Experiences 
•Director and President, Golden Land PCL. 
•Vice Chairman, Executive Director and Chief Financial Officer,   
 Nation Multimedia group Public Co., Ltd. 
 
Percentage of shareholding as of December 30, 2009 
•None 
                                            
Meeting attendance 
•6 attendances out of 6 Board meetings 
•12 attendances out of 12 Executive Committee meetings 
 
 

นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี  
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
 
การศึกษา 
•ปริญญาตรีสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาโทMBA(Finance),LongIslandUniversityNewYork,U.S.A.
•การอบรมDirectorsCertificateProgram(DCP)fromThaiInstituteof 
 DirectionAssociationสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ปี2546
•การอบรมผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน(หลักสูตรวตท.)
 รุ่นที่5จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี2550
 
ปัจจุบัน 
•รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
•ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประสบการณ์ 
•กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
 บมจ.แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์
•รองประธานกรรมการ,กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ฝ่ายการเงินบมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552    
(ไม่มี) 
 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
•คณะกรรมการ6ครั้งจาก6ครั้ง
•คณะกรรมการบริหาร12ครั้งจาก12ครั้ง 
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นายชลิต  สถิตย์ทอง  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
การศึกษา 
•ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภา
•การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 
ปัจจุบัน 
•กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
•ประธานกรรมการบจก.เพลินจิตแคปปิตอล
•กรรมการตรวจสอบบมจ.เอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้นท์
•ประธานกรรมการบจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเร้นท์อะคาร์
 
ประสบการณ์ 
•ประธานกรรมการบลจ.ไทยพาณิชย์
•ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
•ผู้จัดการธุรกิจทรัพย์สินขนาดใหญ่บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
•กรรมการบมจ.เอสซีบีลิสซิ่ง    
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 
(ไม่มี) 
 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
•คณะกรรมการ6ครั้งจาก6ครั้ง
•คณะกรรมการตรวจสอบ4ครั้งจาก4ครั้ง 
 

Mr. Chalit Satidthong 
Independent Director and  
Chairman of the Audit Committee 
 
Education 
•LL.B (Bachelor of Laws), Thammasart University 
•Thai Barristor at law, Bar Association  
•Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 
 
Present 
•Independent Director and Chairman of Audit Committee,    
 Areeya Property PCL. 
•Independent Director and Audit Committee,  
 Apex Development Public Co., Ltd. 
•Chairman, Ploenchit Capital Co., Ltd. 
•Chairman, Thai International Rent A car Co., Ltd. 
 
Experience 
•Chairman, SCB Assets Manager,  
 Siam Commercial Bank PCL. 
•Business Development Manager,  
 Siam Commercial Bank PCL. 
•Manager, Special Assets Corporate Sector,  
 Siam Commercial Bank PCL. 
•Director, SCB Leasing PCL. 
 
Percentage of shareholding as of December 30, 2009          
•None 
 
Meeting attendance 
•6 attendances out of  6 Board meetings 
•4 attendances out of  4 Audit Committee meetings 
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นายวันชัย  ตันติกุล  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
การศึกษา 
•ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 
ปัจจุบัน 
•กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
•กรรมการบจก.ไดโช(ประเทศไทย)
•กรรมการบจก.คณิตอัญชัญ
•กรรมการบจก.สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล
 
ประสบการณ์ 
•กรรมการบจก.เทพ
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552  
(ไม่มี)
  
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
•คณะกรรมการ6ครั้งจาก6ครั้ง
•คณะกรรมการตรวจสอบ4ครั้งจาก4ครั้ง
 
 

Mr. Wanchai Tantikul 
Independent Director and Audit Committee 
 
Education 
•LL.B (Bachelor of Laws), Thammasart University 
•Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 
 
Present 
•Independent Director and Audit Committee  
 Areeya Property Public Co., Ltd. 
•Director, Daisho  (Thailand)  Co., Ltd. 
•Director, Kanit Anchan Co., Ltd. 
•Director, Siam Bicent Commercial Co., Ltd. 
 
Experience 
•Director, Thep Co., Ltd. 
 
Percentage of shareholding as of December 30, 2009 
•None 
                
Meeting attendance                                                                                  
•6 attendances out of  6 Board meetings 
•4 attendances out of  4 Audit Committee meetings 
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นายปรีชา  บุณยกิดา  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
การศึกษา 
•ปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาโทสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•การอบรมDirectorsAccreditationProgram(DAP)2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 
ปัจจุบัน 
•กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ.อารียาพรอพเพอร์ตี้
•ที่ปรึกษากรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร
•ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
•กรรมการบจก.ยิ่งถาวรอพาร์ทเม้นท์
•กรรมการบจก.ยิ่งถาวรปิโตรเลี่ยม
 
ประสบการณ์ 
•ผู้จัดการฝ่ายการเงินบจก.ดิกอิทอัพเอ็กซ์ปอร์ต
•กรรมการบจก.คอนโดทาวน์
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552   
(ไม่มี) 
 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 
•คณะกรรมการ6ครั้งจาก6ครั้ง
•คณะกรรมการตรวจสอบ4ครั้งจาก4ครั้ง
  

Mr. Preecha Boonyakida 
Independent Director and Audit Director 
 
Education 
•BA. Accounting, Thammasart University 
•BA. Law, Thammasart University 
•BA. Economics, Thammasart University 
•MS. Accounting, Thammasart University 
•Certificate of Public Law, Thammasart University 
•Directors Accreditation Program (DAP) 2004,  
 Thai Institute of Directors Association 
 
Present 
•Independent Director and Audit Committee  
 Areeya Property PCL. 
•Advisor of the Foreign Committee, Thai parliament 
•Certified Public Accountant issued  
 by Ministry of Commerce, Thailand 
•Director, Yingthaworn Apartment Co., Ltd.  
•Director, Yingthaworn Petroleum Co., Ltd. 
 
Experiences 
•Financial Manager, Dig It Up Export Co., Ltd. 
•Director, Condotown Co., Ltd. 
 
Percentage of shareholding as of December 30, 2009 
•None 
                                             
Meeting attendance 
•6 attendances out of  6 Board meetings 
•4 attendances out of  4 Audit Committee meetings 
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Business Profiles

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)ก่อตั้งเมื่อวันที่20มกราคม2543โดยเริ่มจากการประกอบธุรกิจรับจ้างสร้างบ้านบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของบุคคลอื่นและได้พัฒนามาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อขายเป็นที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านภายใต้กลยุทธ์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ลูกค้าหลังจากที่
ลูกค้าชำระค่าที่ดินครบถ้วนจากนั้นจึงรับจ้างปลูกสร้างบ้านให้ลูกค้าต่อมาในปี2545บริษัทฯประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยการจัดสรรที่ดินและรับจ้าง
สร้างบ้านโดยโครงการต่างๆดำเนินการภายใต้ชื่อ“อารียา”ในปี2546บริษัทฯได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนและบริษัทฯได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี2547
 
ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ดำเนินธุรกิจโดยแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทได้แก่1. โครงการบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าวหรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2. โครงการทาวน์เฮ้าส์และ3. โครงการคอนโดมิเนียม โดยจุดเด่น
ของสินค้าของบริษัทคือจะตั้งอยู่บนที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมืองใกล้แหล่งคมนาคมและสถานอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง 
เต็มที่
 
โครงสร้างรายได้ 

รายได้หลักของโครงการมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและรับจ้างปลูกสร้างบ้านโครงสร้างรายได้หลักมีดังนี้

แหล่งที่มาของรายได้ 
2552 งบการเงินรวม 2551 งบการเงินรวม 2550 งบการเงินรวม 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,383 97.80 752 88.28 747 89.03 

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง1 53 1.53 52 6.08 52 6.20 

รายได้อื่น2 23 0.67 48 5.64 40 4.77 

รวมทั้งสิ้น 3,459 100.00 852 100.00 839 100.00 

หมายเหตุ :  
1.รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งสิ้น
2.รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารโครงการรายได้จากการรับออกแบบดอกเบี้ยรับจากธนาคารและรายได้ค่าสาธารณูปโภคในโครงการต่างๆ
 
 

 

 

  

 

I N C R E D I B L E  C O U R A G E
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Business Profiles 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Areeya Property Public Company Limited (“Company”) was established at January 20, 2000 start from house construction 
service. Furthermore in year 2002, the Company expands to be property developer by allotting land and constructing house in the 
named of  “Areeya”.  In year 2003, the Company registered as a public company.  And then its security was listed in the Stock 
Exchange of Thailand in year 2004. 
 
Overall Business  

Areeya Property Public Company Limited has three types of products such as 1. Single Detached House; sells land and then 
constructs house on the said land or sells land with completely built house, 2. Townhouse and 3. Condominium. The forte of 
every type of products is located near the Central Business District Area of Bangkok and Community line for supported customer 
desire. 
 
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 2009 Consolidated 2008 Consolidated 2007 

Mil. Baht % Mil. Baht % Mil. Baht % 

Sales of real estate 3,383 97.80 752 88.28 747 89.03 
Service income from house construction and   
sales of construction material 1 53 1.53 52 6.08 52 6.20 
Other income 2 23 0.67 48 5.64 40 4.77 

Total revenues 3,459 100.00 852 100.00 839 100.00 

Notice:  
1. Sales of construction material are 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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ชีวิตมุมเปิด
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ชีวิตมุมเปิด
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TheColorsPremiumbyAreeyaเดอะคัลเลอร์สพรีเมี่ยมเกษตร-นวมินทร์และแจ้งวัฒนะ-ติวานนท์
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TheColorsPremiumbyAreeyaเดอะคัลเลอร์สพรีเมี่ยมเกษตร-นวมินทร์และแจ้งวัฒนะ-ติวานนท์
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เพลย์กับชีวิตที่ครบ
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เพลย์กับชีวิตที่ครบ
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S P Y I N G  B Y  O T H E R  E M P I R E S
Industrial Outlook

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2553 

ในปี2553ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลไทยประกาศไม่ต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์

โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะฟื้นตัวขึ้นในปีนี้ภายหลังที่ความต้องการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตามเราคาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงแกว่งตัวต่อไปอีกระยะหนึ่งสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะไม่ต่ออายุมาตรการภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและหากสถานการณ์ทางการเมืองมีความขัดแย้งรุนแรงเช่นเดียวกับช่วงครึ่งปีแรก
ของปี2552จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงรวมไปถึงนักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงอยู่ในช่วงที่ถือว่า 
มีความยุ่งยากเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้หากความขัดแย้งทางการเมืองยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลกระทบด้านลบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนเราหวังว่ารัฐบาลจะเร่งยุติความขัดแย้งนี้โดยเร็วเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาภาคเศรษฐกิจโดยรวมและจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากรัฐบาลสามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆได้จะทำให้ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ขยายตัวขึ้นในอัตราร้อยละ3.5–4.5ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้อีกทางหนึ่ง 
ในทางกลับกันหากสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆยังไม่สามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและชะลอการ
ตัดสินใจซื้อออกไป

ผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลกำหนดนโยบายไม่ต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์คือปริมาณการโอนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ
เวลาก่อนที่จะสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสในการเพิ่มราคาขาย(ราคาขายหลังหักภาษี)เนื่องจากมีต้นทุนสูงขึ้นเพื่อที่จะ
รักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เท่าเดิม

นอกจากการสิ้นสุดระยะเวลาของมาตรการภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเปรียบเสมือน
ความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการซื้อของผู้บริโภค

อุปสงค์ และ อุปทาน 

จากการวิจัยAREAจำนวนยูนิตที่ขายได้รวมในปี2552ลดลงจากปี2551คิดเป็นร้อยละ10ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของปี2552

โครงการใหม่ทั้งหมดที่ปล่อยสู่ตลาดมีปริมาณลดลงร้อยละ15ในขณะที่มูลค่าโครงการรวมกำลังลดลงเพียงร้อยละ1เนื่องจากอัตราราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก
2.72ล้านบาทเป็น3.12ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ17แม้ว่าจะมียอดขายรวมเคลื่อนไหวค่อนข้างช้ากว่าปีที่ผ่านมา
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Industrial Outlook 

ภาวะอุตสาหกรรม

Outlook of property sector in year 2010 

Right after the Thai government has announced that they would not further extend property stimulus measures, including the 
reduction of transfer fees and the specific business tax on property transfer, the property market is facing the first challenging 
through year 2010. 

Earlier most of the developers believe that the property market would recover this year since there were witnessed strongly 
demand in housing and condominium in the second half last year. 

However, we predict that they will move to sideway due to the end of tax incentives and the uncertainty of the political situation 
which becomes tenser and if the situation turns to be conflict as the first half of last year, it will damage consumer confidences and 
the foreign investors as well as the tourists, thus the property market will go to the difficult period.   

Beside if the political conflict is not short and prolong it will be the negative impact to Thai economy and it will definitely direct 
affect to the property market.  We hope the government will hurry end this conflict that is the only to way to help the whole 
economy and drive the property market growth.   If the government continues to limit unrest, The Thai economy should grow by 
3.5 – 4.5%, which will subsequently help boost consumer confidences and sustain demand in the property sector. Otherwise, 
property buyers may adopt a wait and see approach and require more time to make decisions. 

One of the immediate impacts of the decisions by government is and expected dramatically increase in transfer volume prior to 
the expiry of the measures. And another impact to the price increase after tax since some developers may succeed in pushing the 
increased costs on to buyers by raising selling prices to maintain their margins. 

Asides from the expiry of the tax, another key factor needing to be monitored is the trend of interest rates since the buying power 
is tied tightly with the interest rates.  The percentage change in interest rates will have a significant impact on buyer s affordability.  
 

Supply and Demand 

From the AREA research, the total absorption units in year 2009 decreased from year 2008 by 10% which was affected from the 
political conflict on the first half of last year.   

The total new projects launched in the market decreased by 15% while the total project valued were decreasing only 1% since the 
average price per unit is increased from Baht 2.72 million to Baht 3.12 million which is 17% even though the total sold number 
was slower than last year.  
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โครงการคอนโดมิเนียมที่มีอัตราราคาต่ำ-ปานกลางดูเหมือนจะมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในปี2552โดยอัตราราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงขึ้นเป็นผลมาจากในปีที่ผ่านมามี
โครงการตามแนวBTSและโครงการที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามจากผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมที่ตอบสนองผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในระดับต่ำ-ปานกลางมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในปีนี้เราเชื่อว่า
ความต้องการซื้อจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับปานกลางจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องหรืออย่างน้อยที่สุดก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับปี2552ซึ่งความสามารถในการซื้อ
อยู่ในช่วงราคา1ล้านบาทไปจนถึง3ล้านบาทต่อหน่วย

นอกจากนี้เรายังเชื่ออีกว่าความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมจากผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในระดับปานกลาง-สูงสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าBTSจะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วในปี2553จากการที่หลายๆโครงการที่เริ่มเปิดขายในช่วงครึ่งปีหลังของปี2552และมียอดขายไปแล้วเกือบร้อยละ100เนื่องจากผู้บริโภคมีความ
ต้องการที่พักอาศัยบนทำเลที่สะดวกสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าBTSหรือAirportRailLink

ในปัจจุบันตลาดคอนโดมิเนียมมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากโดยผู้ประกอบการแต่ละรายมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกและกลยุทธ์การทำราคารวมถึงการออก
รายการส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจากที่เล็งเห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น
และผู้ประกอบการส่วนใหญ่เร่งที่ทำยอดขายจากสินค้าที่มีอยู่ในสต็อคของปี2552

6
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The low-middle end condominium projects seem to be the best performance as the highest number of the absorption rate in year 
2009. The average price per unit was higher since there were many projects which located along BTS line and prime area launched 
last year. 

However, As the research, our major focus is on the number of low-middle end condominium projects, which is expected to be the 
growing significant in this year.  We believe that the demand from low and middle-income buyers will continue to grow or at least 
remain at the same level as year 2009, which is concentrated in the price range of Baht 1 million to Baht 3 million per unit. 

We also believe that the demand from middle-high buyers in condominium which located along BTS line will dramatically 
increase in year 2010 as there were many projects launched in the second half of 2009 and been sold out almost 100% since the 
buyers concentrated on the prime location with easy accessibility by mass transit as BTS or Airport Rail Link.  

The intense rival in the condominium market will arise since many developers will using the aggressive marketing campaign and 
price war plus the promotion to stimulus the buyer’s decision since the trend is upward in absorption rate and they need to release 
the remains inventories from last year. 
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Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยง

W A T C H F U L  T R A P S

บริษัทฯตระหนักถึงความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงดังนั้นบริษัทฯจึงมีเป้าหมายที่จะบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดจากลักษณะของธุรกิจ
ของบริษัทปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินงานในอนาคตเป็นไปดังนี้
 
1.  ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง 

1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง  

จากความผันผวนของราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้บริษัทฯจึงบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดยืนราคา
วัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั้งหมดทุกโครงการเพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุที่บริษัทฯได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว 
ทำให้สามารถลดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างได้ในระยะหนึ่งจึงสามารถควบคุมต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้และบริษัทฯได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามราคาวัสดุ
ก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนเพื่อให้สามารถกำหนดราคารับจ้างก่อสร้างที่ทันต่อสถานการณ์และในระดับราคาที่แข่งขันได้ในตลาดนอกจากนี้บริษัทฯได้จัดตั้งทีมวิจัย
และพัฒนาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างและทำให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นTunnelForm
System,PrecastElement,BathroomPods,SolarcellSystem,DesignImprovementเป็นต้น

1.2 ศักยภาพและประวัติการทำงานของผู้รับเหมา 

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากผู้รับเหมาบริษัทฯจึงได้ก่อตั้งบริษัทวันอัพจำกัด(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ99.99)ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี
2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบงานให้ได้ตรงตามแผนของบริษัทฯโดยบริษัทฯได้คัดเลือกทีมบริหารที่เป็นมือ
อาชีพจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานก่อสร้างทั้งแนวราบและแนวดิ่งรวมถึงทีมบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพเป็น
จำนวนมากนอกจากนี้บริษัทฯได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างด้วยซึ่งบริษัทฯจะเป็นผู้คัดเลือกโดยพิจารณาจาก
ผลงานที่มีคุณภาพมีความมั่นคงทางการเงินเพราะผู้รับเหมากลุ่มนี้จะมีความรับผิดชอบสูงและไม่มีปัญหาในด้านการจ่ายค่าแรงให้แก่คนงานจึงลดความเสี่ยงที่ทำให้
โครงการก่อสร้างล่าช้าหรือหยุดดำเนินการซึ่งบริษัทฯจะกำหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาและจะทำการควบคุมคุณภาพของงานระยะ
เวลาการทำงานและต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดไว้

1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง 

บริษัทฯได้ตระหนักถึงคุณภาพในการผลิตผลงานให้เป็นตามมาตรฐานสากลโดยได้กำหนดให้บริษัทย่อย(บริษัทวันอัพจำกัด)มุ่งเน้นการปฏิบัติงานก่อสร้างให้มี
คุณภาพตามข้อกำหนดISOซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและต่อมาบริษัทวันอัพจำกัดได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานISO9001:2000
จากMoodyInternationalCo.,Ltd.ในปี2551และยกระดับมาตรฐานเป็นISO9001:2008ในปี2552

นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดตั้งทีมบริหารระบบคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วยQA,QCและInspectorในการตรวจสอบหน้างานและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนของบุคลากรบริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่พนักงานผู้รับเหมา
และคนงานให้มีความเข้าใจและมีทิศทางการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันพร้อมทั้งกำหนดสมรรถนะของบุคลากร(Competency)เพื่อให้สามารถสรรหาและพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ

1.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริษัทฯตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานผู้รับเหมาตลอดจนผู้พักอาศัยและเพื่อนบ้านที่อยู่โดยรอบโครงการทุกโครงการบริษัทฯได้วาง
ระบบความปลอดภัยโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำไซต์งานเพื่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
จากแผนบริหารความเสี่ยงนี้สามารถป้องกันความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่งอีกทั้งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถควบคุม 
งบประมาณการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการในอนาคตได้อีกด้วย
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Risk Factors 

ปัจจัยความเสี่ยง

The company realized the important of risk management, therefore we have target to manage the risks within acceptable level. 
Based on the company business, the possible risk factors and the impact on our future operation are as follows.     
 
1.  Risk in construction work: 

1.1 Fluctuation of construction material’s price 

The Company realized that major construction material’s price is always change and uncontrollable. In order to minimize the risk, 
we have negotiated in advance and fixed price for appropriate period with major suppliers for all projects. As a result, the 
fluctuation of material price can be controlled as well as the construction budget. This strategy also can reduce the burden of our 
sub-contractors. They can buy major construction material at our negotiated price which is lower than market price. 

In addition, the Company also has a group of pricing analyst who perform price analysis, monitoring and searching for alternative 
construction material. This is to ensure that we have the latest pricing in order to determine construction price as well as to be 
competitive in the market. 

The Company also emphasized on research and development. We have established the R&D team which responsible to study   
new construction technology and alternative material such as tunnel form system, precast element, bathroom pods, solar cell, and  
mechanical lift.  We believe new invention can help to reduce cost and more effective.   

1.2  Contractor Performance & Experience 

In order to reduce risk which may occur by contractors, Areeya Property Public Limited had established One Up Co. Ltd  
(a subsidiary with 99.99% shares hold by Areeya) in November 2007. The main objectives are to be able to control construction 
budget, quality and delivery on time.  We have employed professional top management who has experienced in local and 
international construction business.  Most of our engineers were recruited from local top university and have direct experience in 
high rise and low rise building. 

Apart of subsidiary company, Areeya also awarded contract to other contractors.  The Company selected middle to big size 
contractors who has good performance and strong financial background.  This is to ensure that this group of contractor have high 
responsibility and be able to pay wages to their worker on time.   Therefore can minimize the risk of project delay or stop 
construction due to contractor stop work. 

1.3 Construction standard and quality 

Areeya is focus on quality and standard in order to reduce risk of being complaint from customer. Therefore, the Company   
would like to obtain international standard which is recognize worldwide. One Up Co. Ltd. (its subsidiary), which is acting as 
construction division of Areeya have conducted the process according to ISO standard. The company successfully audited and 
was awarded ISO 9001:2000 in 2008 and upgraded to ISO 9001:2008 in 2009. 

In addition, the Company had set up Quality Assurance Department which consists of QA, QC and inspector who responsible to 
monitor quality of work process and report directly to management. This is to ensure that our product meet quality standard and 
conform to customer requirements. 

The Company also focuses on personal development. We have organized training in order to provide knowledge in term quality 
and standard to employees, sub contractors and direct workers. This prevention action will help to increase all party skill and 
therefore reduce risk of not meeting quality and standard. 

1.4 Safety of Life and Property 

The Company realized the important of safety of life and property of our employee, subcontractors, direct workers and resident. 
Therefore, company have set security system and employed official security officer to ensure that everyone in the site are strictly 
follow security standard. 

Effective preventive action can minimize lost of life and property of all party. Besides, we can ensure that company have effective 
investment as well as save cost of renovation in the near future. 



42

2. ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการในบริเวณใจกลางเมือง 

โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะมีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในแต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออก
อย่างสะดวกทั้งนี้ที่ดินบริเวณศูนย์กลางชุมชนเป็นที่ดินที่บริษัทฯพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆต้องการนำมาสร้างโครงการและที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีอยู่อย่างจำกัด
สำหรับวิธีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้บริษัทฯได้มีการวางแผนระยะยาวไว้แล้วโดยบริษัทฯได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองในปริมาณที่สามารถรอง 
รับกับแผนงานก่อสร้างโครงการต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคตนอกจากนี้บริษัทฯมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ทีมค้นคว้าและวิจัยการตลาดได้ทำการวิเคราะห์ไว้ว่ามีแนวโน้ม 
ที่จะขยายตัวเป็นศูนย์กลางความเจริญของธุรกิจและแหล่งชุมชนอาทิเช่นแจ้งวัฒนะเกษตร-นวมินทร์เป็นต้น

3. การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ตลาดคอนโดมิเนียม 

บริษัทฯเริ่มเปิดโครงการคอนโดมิเนียมตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันภายใต้ชื่อเอสเปซทั้งหมด6โครงการซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯยังเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ใน 
ตลาดคอนโดมิเนียมจึงอาจมีความเสี่ยงในการหาลูกค้าและการทำตลาดโครงการคอนโดมิเนียมได้ทำให้บริษัทต้องทำการเปิดการขายก่อนเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
ซึ่งภายหลังจากการเปิดขายทั้ง6โครงการปรากฏว่ามียอดขายที่น่าพึงพอใจนอกจากนี้บริษัทฯยังอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนในต้นทุนการสร้าง
คอนโดมิเนียมได้เนื่องจากเป็นการขายก่อนสร้างบริษัทฯจึงลดความผันผวนดังกล่าวโดยการทำสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุ
ที่สำคัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขายซึ่งเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ

แม้ว่าบริษัทวันอัพจำกัดดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้นจะเพิ่งก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน2550แต่ด้วยทีมบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทักษะการบริหารงานก่อสร้างตลอดจนความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างทุกประเภทจะเห็นได้จากผลงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน8โครงการประกอบด้วย

•โครงการคอนโดมิเนียม4โครงการคือASpaceAsokePhaseI,ASpaceAsokePhaseII,ASpaceKaset,ASpaceOn-Nuch
•โครงการทาวน์โฮม4โครงการคือTheColorsKasetPhaseI,TheColorsKasetPhaseII,TheColorsTiwanonPhaseIและMOVA

สำหรับปี2553นี้บริษัทฯมีโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างจำนวน5โครงการและกำลังจะเริ่มอีก10โครงการรวมทั้งสิ้น15โครงการ

จนถึงวันนี้บริษัทฯได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทฯสามารถก้าวขึ้นสู่หนึ่งในบริษัทฯชั้นนำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์และ 
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเช่นนี้ต่อไป
 
4. ความเสี่ยงในเรื่องการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่2กลุ่มได้แก่กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษีและกลุ่มตระกูลพรเจริญชัยศิลป์จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ29.36และร้อยละ25.31 
ตามลำดับซึ่งถ้าหากในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกินครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ 
แต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นมติพิเศษที่ต้องอาศัยเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า3ใน4ดังนั้น 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้อย่างไรก็ตามบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะเข้ามาตรวจ
สอบและพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท
 
5. ความเสี่ยงในด้านการเงิน 

สิ้นปี2552บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน348.5ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน2,160.7ล้านบาทจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการบ้านเดี่ยว, 
ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมของบริษัทโดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ1.30เท่าและอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
1.77เท่าบริษัทจึงมีความเสี่ยงในด้านการเงินลดลงเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับปีก่อน
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2. Buying city center land for project development 

Most of company’s project located at city center because is very popular among customer due to easy access and facility provided. 
The land of city center is and highly demanded from developer. 

The Company have realized the risk of limited city center land, thus we have planned  ahead and already purchased sufficient city 
land for our future project development. 

Besides, the Company also bought other land area which researched and analyzed by marketing research team that it will have 
potential to be business center, resident center, and government center such as Chaengwattana and Kaset-Nawamintr. 
 
3. New player in condominium segment 

The Company only started involved in Condominium segment in year 2006 under brand of  “A Space” and to date, we have 
launched 6 projects.  Realized that company still a new player in condominium segment compared to other developer, we launch 
sales before start construction work. This method can help to reduce the risk of unsold condominium.  After launched sales of 
these 6 projects, we have found that sales of our condominium were very successful. 

Other risk factor is fluctuation of construction cost of condominium due to sales before construction work. Thus, company have 
awarded contract to main contractor based on turnkey project basis. Besides, we have negotiated and  

Although One Up Co. Ltd. which is its subsidiary just established in November 2007, but with professional top management who 
have experience in real estate and all type of construction, we have completed 8 projects within 2 years of operation. They are:- 

•	 4	Projects	of	Condominium	
 (1) A Space Asoke Phase I, (2)  A Space Asoke Phase II, (3) A Space Kaset-Nawamintr, and  (4)   
 A Space On-Nuch 
•	 4	Projects	of	Townhome		
 (1) The Colors Kaset Phase I, (2)  The Colors Kaset Phase II, (3)The Colors Tiwanon Phase I,  and    
 (4) MOVA 

For year 2010, we already secured 15 projects; 5 projects are under construction and 10 projects in the pipeline.   

Based on few years’ performance in single house, town home and condominium, we are able to be one of the new wave market 
leaders in real estate industry. The Company commits to produce high quality product at reasonable price in order to fulfill 
modern lifestyle of our customer. 
 
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 29.36% and 25.31% 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 75 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 31, 2009, the Company had total short-term loan of Baht 348.5 million and total long-term loan of Baht 2,160.7 
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 2009, the company had Bank-Debt-to-Equity ratio equal to 1.30 
times and Debt-to-Equity ratio equal to 1.77 times.  Therefore, the financial risk has sharply decreased compared to the previous 
year. 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด10รายแรกณวันที่30ธันวาคม2552 

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด 

1. กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี 222,567,000 29.36 

2. นางพัชรี  พรเจริญชัยศิลป์ 191,859,100 25.31 

3. PROGRESSIVEOPULENTHOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD. 60,000,000 7.92 

4. นายอดิศักดิ์  แขกเณร 44,395,900 5.86 

5. กลุ่มตระกูลตันติวรสิทธิ์ 38,797,500 5.12 

6. นางสาวฐิติพร  อัศวรักษาวงศ์ 28,128,500 3.71 

7. นายจิรศักดิ์  กำแหงปฏิยุทธ์ 21,938,200 2.89 

8. นายอำนาจ  จันทร์ทนุพงศ์ 21,899,000 2.89 

9. กลุ่มตระกูลบุตรดี 21,486,900 2.83 

10. นางนิภาพัฒน์  โรมรัตนพันธ์ 20,000,000 2.64 

 
คณะกรรมการบริษัท 

ณวันที่30ธันวาคม2552คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น7ท่านประกอบด้วย

ลำดับ                             รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

นายวิศิษฎ์

นางนิภาพัฒน์

นายทัน

นายวันชัย

นายชลิต

นายวันชัย

นายปรีชา

เลาหพูนรังษี

โรมรัตนพันธ์

เทียนสุวรรณ

ศรีหิรัญรัศมี

สถิตย์ทอง

ตันติกุล

บุณยกิดา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือนายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษีลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิภาพัฒน์โรมรัตนพันธ์และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการ
หนึ่งในสองท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายทันเทียนสุวรรณหรือนายวันชัยศรีหิรัญรัศมีรวมเป็นสองท่านและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้  

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 
 การดำเนินการเช่นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนดเป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และทิศทางที่กำหนดไว้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่นแผนธุรกิจงบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและ 
 การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการจัดการความเสี่ยงการรายงานทางการเงินและการติดตามผล
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List of major shareholders as of December 30, 2009 consist of 

No. Name No. of shares % 

1. Laohapoonrungsee  Family 222,567,000 29.36 

2. Mrs. Patcharee  Porncharoenchaisilp 191,859,100 25.31 

3. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 7.92 

4. Mr. Adisak   Khaeknen 44,395,900 5.86 

5. Tantivorasitti Family 38,797,500 5.12 

6. Ms. Thitiporn   Assawaraksawong 28,128,500 3.71 

7. Mr. Jirasak   Kamhangpathiyuth 21,938,200 2.89 

8. Mr. Amnart  Chandhanupong 21,899,000 2.89 

9. Bootdee Family 21,486,900 2.83 

10. Mrs. Niphapat   Romerattanaphun 20,000,000 2.64 

Board of Directors 

As of December 30, 2009, there are seven directors as the names were shown below: 

No.                                   Name Position 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Mr. Wisit  

Mrs. Niphapat 

Mr. Thun 

Mr. Vanchai    

Mr. Chalit 

Mr. Wanchai 

Mr. Preecha 

Laohapoonrungsee 

Romerattanaphun 

Thiansuwan 

Sriherunrusmee 

Satidthong  

Tantikul 

Boonyakida 

Chairman of the Board 

Director 

Director 

Director 

Independent Director 

Independent Director  

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 
Thiansuwan or Mr. Vanchai Sriherunrusmee 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. 
3. 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. 
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. 



46

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10.กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
11.รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุม 
 เรื่องสำคัญๆตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือ 
 ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน3ท่านประกอบด้วย

ลำดับ                         รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระให้การสนับสนุนและเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ 
 ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า  
 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง 
 ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 (ก)ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (ข)ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 (ค)ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (ง)ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (จ)ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (ฉ)จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (ช)ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 (ซ)รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 
คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน4ท่านประกอบด้วย

ลำดับ    รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร

4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบริหาร
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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. To review the Company’s financial report is accuracy and adequacy. 
2. To ensure that the Company has a suitable and efficient internal control system and internal audit, the audit committee shall   
 consider the following issue: 
 - To strengthen the independence of the internal audit department, the audit committee shall approve any selection,   
  promotion, rotation or termination of the department head. 
 - To ensure the independence of the internal audit department, the audit committee shall consider other factors that might   
  impact its independent performance, including reporting and supervision processes. 
3.   To ensure that Company compliance with the securities and stock exchange laws, the Stock Exchange of Thailand’s regulations   
 and other business laws. 
4. To consider, select, nominate and recommend remuneration of the Company’s external auditor. The audit committee shall   
 consider the following issues: 
 -  To ensure the independence of the external auditor. The audit committee shall consider any factors that may conflict with   
  the auditor’s efficient and professional operations. 
 - To freely discuss significant matters, the audit committee shall meet privately with the external auditor once a year, without   
  the management team being present. 
5. To ensure that the firm complies all related rules when is a connected transaction or transaction that may lead to conflict of   
 interests 
6. To make Audit’s Committee’s performance report which is signed by the chairman of Audit Committee and disclosed in the   
 Company’s annual report, its report should include the following information: 
 (a) accurateness, completeness and credibility of the company’s financial report 
 (b) adequacy of the firm’s internal control system 
 (c) compliance with SEC’s and SET’s laws and regulation and other laws relevant to the company’s business 
 (d) suitability of the external auditor 
 (e)  transactions that may cause conflicts of interest 
 (f)  the number of committee meetings and attendance of each member 
 (g) other concerns that have arisen as the audit committee performed its duties as defined in the committee’s charter. 
 (h) anything else which should be made available to shareholders and general investors within the scope of duties and   
  responsibilities assigned by the Board. 
7. To perform any other activities assigned by the Board of Directors and agreed by Audit Committee. 
 
Executive Committees  

Executive Committees of the Company consist of four executive committees as follow: 

No.           Name Position 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Chief of Executive Committee 
2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Executive Director 
3. Mr. Thun Thiansuwan Executive Director 
4. Mr. Vanchai  Sriherunrusmee  Executive Director 
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คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆโดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือ 
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท 
(ตามที่สำนักงานก.ล.ต.ประกาศกำหนด)ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้  

1. กำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและ 
 การแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชีกู้ยืมจำนำจำนองค้ำประกันและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 ใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ 
 ประจำวันของบริษัท
8. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 
คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของบริษัทในปี2552จำนวนทั้งสิ้น6ท่านประกอบด้วย

ลำดับ                      รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี รองกรรมการผู้จัดการด้านสนับสนุน

3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

4. นางสาวพาชื่น ลิ่มประสิทธิอิสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

5. นายเชินชิน เชิดชูชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

6. นางสาวดวงธิดา หงษ์คณะรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย

คณะกรรมการในบริษัทย่อย 

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด  

ลำดับ                      รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  กรรมการ

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท วันอัพ จำกัด  

ลำดับ                      รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ

2. นายออง บูนเชียง กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวพาชื่น ลิ่มประสิทธิอิสระ กรรมการ

4. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

5. นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี กรรมการ

6. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด  

ลำดับ                      รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  กรรมการ

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
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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 time work. 
8.  To run other business activities as the Board assigned. 
 
Management Team 

The 2009 management team consists of six top executives: 

No.                      Name Position 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Chairman and Chief Executive Officer 
2. Mr. Vanchai  Sriherunrusmee SEVP Support 
3. Mr. Archawan Eiampaiboonphan EVP - Construction Department 
4. Ms. Pachoun Limprasittiissara  EVP - Finance 
5. Mr. Chernchin Cherdchoochai  SVP - Brand Corporate 
6. Ms. Duangthida   Hongkanarug  VP - Sales & Marketing 

 
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. Ong Boon Seong CEO 
3. Ms. Pachuon  Limprasittiissara Director 
4. Mr. Archawan Eiampaiboonphan Director 
5. Mr. Vanchai Sriherunrusmee Director 
6. Mr. Somphol Thiansuwan Director 

Areeya Management Co., Ltd. 

No.                      Name Position 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director 
2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 
3. Mr. Thun Thiansuwan Director 
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บริษัท คูลสเปซ จำกัด 

ลำดับ        รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  กรรมการ

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำกัด  

ลำดับ        รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  กรรมการ

3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

 
กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือนายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆโดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการโดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบ
อำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท(ตามที่สำนักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกำหนด)ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. มีอำนาจออกประกาศระเบียบคำสั่งหรือบันทึกเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายใน 
 องค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากรและการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมายซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
 
การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงินอาทิเช่นการกู้ยืมเงินหรือ 
การขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงินรวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้

                                       วงเงินอนุมัติ 

 ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน     

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน50ล้านบาท ไม่เกิน100ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน200ล้านบาท ไม่เกิน500ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

 
เลขานุการบริษัท 

ปี2551คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสิริพรคุณภาพดีเลิศเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทในวันที่13พฤศจิกายน2551และต่อมาได้ลาออกจากการ
เป็นพนักงานและเลขานุการของบริษัททำให้ตำแหน่งเลขานุการบริษัทว่างลงในวันที่15พฤษภาคม2552คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งนางสาวบุญรักษ์ 
สังวรานนท์ขึ้นเพื่อรักษาการณ์เลขานุการบริษัทจนกระทั่งถึงปัจจุบันและจนกว่าจะมีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งใหม่โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 
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Cool Space Co., Ltd. 

No.                                 Name Position 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director 
2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 
3. Mr. Thun Thiansuwan Director 

White Living Co., Ltd. 

No.                                 Name Position 

1. Mr. Wisit Laohapoonrungsee Managing Director 
2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun Director 
3. Mr. Thun Thiansuwan 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. 
3. 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 

 
Secretary of the Company 

In 2008, the Board of Directors appointed Ms. Siriporn Koonaphaddeelert to be the Secretary of the Company effective on 
November 13, 2008, Ms. Siriporn Koonaphaddeelert resigned from the Company. After that the Board of Directors appointed   
Ms. Boonrak Sungwaranond to be the Acting for the Secretary of the Company by effective on May 15, 2009 until recruitment. 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหนังสือนัดประชุมรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท
5. ดำเนินการต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การสรรหากรรมการ 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มี 
คณะกรรมการสรรหาอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะกรรมการอิสระบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัท 
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหารและไม่เคยเป็นลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาหรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทมา
ก่อนทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อยข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2)ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นโดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม(1)โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ 
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลทั้งนี้ในการ
ออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม(1)โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการแทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

3. ภายใต้ข้อ2.ข้างต้นในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(2)เดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

ในปี2552บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้
(หน่วย : บาท) 

ลำดับ                  รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนเงิน 

1. นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ -

2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์  กรรมการและกรรมการบริหาร -

3. นายทัน  เทียนสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร -

4. นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี กรรมการและกรรมการบริหาร -

5. นายชลิต  สถิตย์ทอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 320,000

6. นายวันชัย  ตันติกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 318,000

7. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 318,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและมีเงินเดือนประจำด้วยจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมและ
บำเหน็จกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ในปี2552คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทรวม11ท่าน(ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการแสดงแยกไว้ต่างหากส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารได้รวมใน
หัวข้อนี้แล้ว)มีค่าตอบแทนรวมเงินเดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น53.7ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น 

-ไม่มี-
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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. 
3. 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. 

3)  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 member of the Board vacates until unable to be a quorum, remaining directors have to work on behalf of the Board 
only to run an election for replacing directors. 

3. 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 remains. 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 3/4 of votes. 
 
Remuneration of Directors 

1.   Monetary Remuneration 

1.1 Director Remuneration 

In 2009, the Company paid remuneration in the following: 

     (Unit : Baht) 

No.                                Name Position Amount 

1. Mr. Wisit  Laohapoonrungsee Chairman and Chief Executive Officer (CEO)   -
2. Mrs. Niphapat Romerattanaphun  Director and Executive Director -
3. Mr. Thun   Thiansuwan Director and Executive Director -
4. Mr. Vanchai Sriherunrusmee Director and Executive Director -
5. Mr. Chalit  Satidthong Independent Director and Chairman of Audit Committee 320,000
6. Mr. Wanchai Tantikul Independent Director and Audit Committee 318,000
7. Mr. Preecha Boonyakida Independent Director and Audit Committee 318,000

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 2009, the Company spent Baht 53.7 million including salary, bonus and provident fund on eleven members for the Executive 
Committee and Management Team.  

2. Other Remuneration 

– None – 
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การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่งจึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับโดยกำหนดให้ผู้รับรู้จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯตามมาตรา59และบทลงโทษตามมาตรา275แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535

อีกทั้งบริษัทห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่กรรมการผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อขายโอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯทุกครั้งที่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน
3วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัททั้งนี้หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนบริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

การควบคุมภายใน     

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่1/2553เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2553คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี2552จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ5องค์ประกอบคือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอโดยทุกองค์ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลและได้นำเสนอ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี2552แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2553เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์
2553 

บริษัทฯได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอโดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายในโดยจัดให้มีการกำกับ
ดูแลองค์กรที่ดีกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนรวมทั้งได้กำหนดระเบียบข้อบังคับนโยบายระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสม 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยรวมโดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี2552ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษัทฯตามที่เห็นว่าจำเป็นซึ่งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ40ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสภาพคล่องของบริษัทการขยายธุรกิจความจำเป็นความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโดยมุ่งเน้นให้ความ
สำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายการให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ 

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่
กฎหมายกำหนดมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมโดยเท่าเทียมกันอีกทั้งบริษัทยังมีเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นให้สามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย1ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
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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. 2535 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. 
 
Internal Control    

In the Audit Committee Meeting No. 1/2010 held on February 24, 2010, 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 
3. 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 2009 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. 1/2010 held on February 24, 2010. 

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 maximize 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. 

 



56

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงานเจ้าหนี้ลูกค้าผู้ค้าผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ประเมินอิสระภาครัฐและ
ชุมชนใกล้เคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ“AreeyaadmireYou”เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ตัองการ
ให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจนอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ลูกค้า : บริษัทฯมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าซึ่งอยู่ในฐานะทั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนับสนุนบริษัทโดยการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพและคุณภาพ 
อีกทั้งบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานซ่อมด่วนตลอด24ชั่วโมงเพื่อบริการลูกค้ากรณีบ้านลูกค้าเกิดปัญหานอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียมรายละเอียดโครงการรูปแบบบ้านวัสดุ
มาตรฐานที่กิจการเลือกใช้โดยละเอียดให้ลูกค้าได้พิจารณาก่อนตัดสินใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่งบางรายการได้ตามความต้องการ 
ของลูกค้ารวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามาร่วมพบปะสังสรรค์กันทั้งลูกค้าที่รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วและลูกค้าใหม่ในวาระพิเศษมีการส่งเสริมให้ครอบครัวร่วม 
สนุกกันเช่นการแจกของละเล่นในวันสงกรานต์หรือแจกไอศครีมของรางวัลในวันเด็กให้กับลูกค้าในโครงการเป็นต้น

คู่ค้า :บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า)อย่างยุติธรรมและโปร่งใสโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัดและพิจารณาถึงปัญหาต่างๆที่เกิด
กับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาทิเช่นจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมาจัดหาแหล่งเงินกู้ให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำใบส่ง
งานไปค้ำประกันเงินกู้และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณีเกิดการขาดแคลน

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไปหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่
สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

พนักงาน :บริษัทได้ให้การดูแลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังนี้

 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานมีการส่งพนักงานและผู้บริหารไปดูงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆใน 
 อุตสาหกรรมทั้งการก่อสร้างและการออกแบบผลิตภัณฑ์
 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันทุกปีบริษัทจะจัดกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ทั้งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเกมการแข่งขันมีการจัดสนามแบดมินตันให้ 
 พนักงานและผู้บริหารได้ใช้ออกกำลังกายร่วมกัน

สังคม :บริษัทฯมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดเช่นการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆการร่วมมือกับ
หน่วยงานเทศบาลในการบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะรอบชุมชนและล่าสุดในปี2552บริษัทฯได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวฯในวโรกาสที่ทรงครองราชสมบัติครบ60ปีภายใต้ชื่อโครงการ“LovetoLive”โดยการเชิญบุคคคลมีชื่อเสียงระดับประเทศ12ท่านในต่างสาขาวิชาชีพร่วมกัน
สร้างสรรค์เสื้อยืดLimitedEdition“LongLiveOurKing”เพื่อจัดจำหน่ายโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมกับที่บริษัทฯจะสมทบเพิ่มนั้นจะนำไปบริจาคเพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งโดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตามรายชื่อที่เปิดเผย
ในรายงานการประชุมและมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้งโดยระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ
การดำเนินงานของบริษัทสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆอย่างเท่าเทียมกันและได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ระหว่าง 
คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วย

7.  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม(CodeofConduct)และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับธุรกิจบริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน7ท่านประกอบด้วย

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน4ท่าน
 กรรมการอิสระจำนวน3ท่านซึ่งคิดเป็น3ใน7ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

9.  การรวมหรือการแยกตำแหน่ง 

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามการทำรายการต่างๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท 
จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย3ใน7ของคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ 
จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้งสิ้นรวมถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
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3. The right of stakeholders 

The company has given the priority to the right of all the groups who involve the company: the officers, the creditors, the 
customers, the dealers, the shareholders, the auditor, the independent appraisal agency, the Government sector, and the closed-
communication. 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. 

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. 

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: 

 Planning to have a training plan and employee developing program annually 
 Planning to have a training and seminar to increase their knowledge 
 Encouraging employees’ relationship by set a Sport day 

Society :  The Company always takes socially responsible and environmentally conscious within communities and Thai society.  
For example, support for social contributions activities with our customers, co-operate with the municipal office to maintain 
public community area and the latest activities in year 2009 is to celebrate the 60th year of the king’s reign is “Love to Live” 
project. The company co-operate with 12 celebrities in difference occupation for creating and selling the limited edition “Long 
live our king” T-shirt.  Additional to that the company will participate in donation by endowing Revenue after expense deduction 
to Chai Pattana foundation. 

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 7 persons who are: 

 4 member of Executive Directors  
 3 members of Independent Directors (3/7 of the Board’s members) 

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 3 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. 
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10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในรูปของบำเหน็จกรรมการสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะจ่ายตาม 
ผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่านโดยอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัสซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

11. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผล 
การดำเนินงานเป็นประจำบริษัทมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า7วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมโดยในปี2552คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น6ครั้งและได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็น 
ลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ 

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ
ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
จำนวน3ท่านโดยอย่างน้อย1ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการและคณะกรรมการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งเนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 
ไม่มากนักและสามารถเรียกประชุมเพื่อดำเนินงานในส่วนของงานทั้งสองที่ว่าได้ในการประชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว

13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลมีการจัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน
(InternalAuditManual)เพื่อการตรวจสอบทางการเงินการปฏิบัติการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิบัติตามข้อกำหนด(ComplianceAuditing) 
การตรวจสอบพิเศษและรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแนะนำและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าว 
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและทันเวลามีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อนักวิเคราะห์นักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้ทันเวลาและในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท 
ได้ทางwww.areeya.co.th
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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. And 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 2009, the Board held six 
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 3 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 statement. 

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 analysis, 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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Related Transactions 

รายการระหว่างกัน

R E L A T E D  K I N G D O M S

รายการระหว่างกันในปี2552แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1. รายการค้าที่เป็นปกติของบริษัท 

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4และข้อ13

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อกิจการค้า
 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน 

สำหรับบริษัทย่อยและกรรมการเป็นรายการที่กระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัทเป็นรายการที่มีการ
กำหนดตามราคาตลาดทั่วไปในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดทั่วไปณตอนกู้ยืม

สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการค้าปกติมีการซื้อขายตามราคาตลาด
 
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชา
ชีพบัญชีฯรวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้หากรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคตบริษัทจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้นในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นเนื่องจากรายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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Related Transactions  

รายการระหว่างกัน

Related transactions in the year 2009 classified by categories are as follow:  

1. An ordinary and usual course of business transaction 

The Company has related transactions with director and subsidiary as disclosed in Note to Financial Statement No. 4.  

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.   

2. An asset or service transaction 

The Company has related transactions with director and subsidiary as disclosed in Note to Financial Statement No. 4.  

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.   

3. A financial support transaction 

The Company has related transactions with the director and subsidiary as disclosed in Note to Financial Statement No. 4 and 13. 

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 Federation of Accounting Professions (“FAP”) and 
with generally accepted accounting principles 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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Management Discussion and Analysis

คำอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร

S E C R E T  W E A P O N

1) ข้อมูลทั่วไป   

บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2543ต่อมาในปี2546บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี2547นอกจากนี้ในปี
เดียวกันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย(บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด)โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ99.99เพื่อดำเนินธุรกิจบริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์
และในปี2550บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย(บริษัทวันอัพจำกัด)โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ64.99เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับโครงการอารียา 
และลูกค้าภายนอกและต่อมาในปี2551บริษัทได้ซื้อหุ้นร้อยละ35ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง(บริษัทวันอัพจำกัด)จากผู้ถือหุ้นเดิมทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยน 
เป็นร้อยละ99.99และในปี2551บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย2บริษัทโดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ99.99ประกอบด้วยบริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด 
เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและบริษัทคูลสเปซจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้ในปี2552 
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก1บริษัทโดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ99.99คือบริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมดต่อมาในปี2548บริษัท 
เริ่มขายบ้านสร้างก่อนขายทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์3ชั้นและในปี2549-2552บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลักอีก2ประเภทคือคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่และ
ทาวน์เฮ้าส์2ชั้นตกแต่งพร้อมอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด
 
2) สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ   

ในวันที่19กรกฎาคม2548ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ2บาทเป็นหุ้นละ1บาทซึ่งทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มจาก 
เดิมจำนวน379,000,000หุ้นเป็น758,000,000หุ้น

ในวันที่29มิถุนายน2550ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้โดย
เสนอให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัททั้งในขณะนี้และในอนาคตจำนวนไม่เกิน40,000,000หน่วยและผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน151,600,000หน่วยในสัดส่วนหุ้น
สามัญเดิม5หุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน1หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ36เดือนนับแต่วันที่ออกและได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากเดิม758,000,000บาทเป็น949,600,000บาท(949.6ล้านหุ้น)เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งนี้ในปี2551บริษัทไม่ได้
ทำการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วดังนั้นใบสำคัญแสดงสิทธิจึงสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ

ในปี2552บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน13โครงการดังนี้       

โครงการ ที่ตั้ง ประเภทสินค้า 

1.สวนา3 เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี่ยว

2.เมทโทร เกษตร บ้านเดี่ยว

3.แอทโฮม เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์

4.โมวา เกษตร ทาวน์เฮ้าส์

5.เดอะคัลเลอร์สเกษตรเฟส1 เกษตร ทาวน์เฮ้าส์

6.เดอะคัลเลอร์สเกษตรเฟส2 เกษตร ทาวน์เฮ้าส์

7.เดอะคัลเลอร์สเกษตรพรีเมี่ยม เกษตร ทาวน์เฮ้าส์

8.อารียาทูบี เกษตร ทาวน์เฮ้าส์

9.เดอะคัลเลอร์สติวานนท์ ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

10.เดอะคัลเลอร์สติวานนท์พรีเมี่ยม ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์

11.เอสเปซอโศก อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียม

12.เอสเปซเกษตร เกษตร-นวมินทร์ คอนโดมิเนียม

13.เอสเปซเพลย์ รัชดา-สุทธิสาร คอนโดมิเนียม
   



63

Management Discussion and Analysis 

คำอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร

1) General Information 

The company was founded in 2000.  Later in 2003, 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.  Subsequently 
2008 the company purchased 35% of the share capital of One Up from other shareholder.  As a result, the company’s ownership 
interest increased to 99.99%.  In addition, in the year 2008 the company had formed 2 companies with 99.99% ownership interest 
which consisted of Areeya Management Co., Ltd. for development of real estate projects and to provide a management service   
for juristic person and Cool Space Co., Ltd. for development of real estate projects.  Moreover, in the year 2009 the company had 
formed 1 company with 99.99% ownership interest which consisted of White Living Co., Ltd. for development of real estate 
projects. 

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 3-storey townhouse and additionally in 2006-2009 
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 379,000,000 shares 
to 758,000,000 shares. 

In addition, on June 29, 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 36-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 2008, the company had not offered the said warrants to public 
due to no loan transaction occurred with the said financial institution.  So the warrants had been expired. 

In 2009, the company has 13 current projects as follows: 

Project Location Type of Product 

1. Sawana 3 Kaset-nawamintr Single Detached House  
2. Metro Kaset Single Detached House  
3. At Home Kaset-nawamintr Townhouse 
4. Mova Kaset Townhouse 
5. The Colors Kaset Phase 1  Kaset Townhouse 
6. The Colors Kaset Phase 2  Kaset Townhouse 
7. The Colors Kaset Premium Kaset Townhouse 
8. Areeya To Be Kaset Townhouse 
9. The Colors Tiwanon Tiwanon Townhouse 
10. The Colors Tiwanon Premium Tiwanon Townhouse 
11. a space Asoke  Asoke-Ratchada Condominium 
12. a space Kaset  Kaset-nawamintr Condominium 
13. a space Play Ratchada-Suttisan Condominium 
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3) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

  รายได้และต้นทุน 

รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินและบ้านซึ่งรับรู้เมื่อได้รับชำระครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้วและรายได้จาก
การรับจ้างสร้างบ้านซึ่งรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จโดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายที่ดินและบ้านทั้งนี้ตั้งแต่ปี2548ที่บริษัทเริ่มขาย
บ้านสร้างก่อนขายและทาวน์เฮ้าส์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทำให้สัดส่วนรายได้จากการขายที่ดินและบ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ65.34 
ในปี2548,เป็นร้อยละ89.08ในปี2549,เป็นร้อยละ89.02ในปี2550,เป็นร้อยละ88.28ในปี2551และเป็นร้อยละ98.46ในปี2552ซึ่งมีสาเหตุจากใน
ระหว่างปี2549–2552บริษัทเปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ใหม่เพิ่มอีก8โครงการและคอนโดมิเนียมอีก3โครงการโดยยังไม่มีโครงการใหม่ที่เป็นการรับจ้างสร้างบ้าน

ในปี2552รายได้รวมเท่ากับ3,459.03ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น2,607.45ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ306.19เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีรายได้851.58ล้านบาท
เนื่องจากรายได้รวมส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากการที่บริษัทเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ของคอนโดมิเนียมจากโครงการเอสเปซอโศก,โครงการเอสเปซ
เกษตรและทาวน์เฮ้าส์จากโครงการเดอะคัลเลอร์-เกษตรเฟส2และทั้ง3โครงการจะทยอยรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้และปีหน้าอีกนอกจากนี้ในปีนี้บริษัทมี
การเปิดขายโครงการใหม่2โครงการในไตรมาส3และเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส4คือโครงการอารียาทูบีและโครงการเดอะคัลเลอร์ติวานนท์พรีเมี่ยม
และยังมีโครงการของปี2551ที่บริษัทยังคงรับรู้รายได้ในปีนี้อีก4โครงการคือโครงการเดอะคัลเลอร์-เกษตรเฟส1,โครงการเดอะคัลเลอร์-ติวานนท์,โครงการอารี
ยาโมวาเกษตรและโครงการแอทโฮมในขณะที่ปีที่แล้วส่วนใหญ่ของรายได้มาจากทาวน์เฮ้าส์3โครงการซึ่งเป็นโครงการที่เปิดขายในปี2550แล้วมาเริ่มรับรู้รายได้ใน
ไตรมาสที่2ปี2551ซึ่งได้แก่โครงการเดอะคัลเลอร์-ติวานนท์,โครงการแอทโฮมและโครงการเดอะคัลเลอร์-เกษตรเฟส1

ในส่วนต้นทุนขายของปี2552เท่ากับ2,377.24ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น1,875.24ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ373.55เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนขาย502.00 
ล้านบาทในปี2551ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้

ตารางแสดงยอดขายและรับรู้รายได้สะสมในปี 2552 และปี 2551 ของบริษัท 

  หน่วย(ล้านบาท)

ขายที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รับจ้างสร้างบ้าน รวมทั้งสิ้น 

ปี 2552    

มูลค่าโครงการณ31ธันวาคม2552 13,317 2,060 15,377

ยอดขายสะสม 10,367 1,841 12,208

ยอดขายที่รับรู้รายได้สะสม 7,856 1,823 9,679

ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ 2,511 18 2,529

  หน่วย(ล้านบาท)

ขายที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รับจ้างสร้างบ้าน รวมทั้งสิ้น 

ปี 2551    

มูลค่าโครงการณ31ธันวาคม2551 12,966 2,065 15,031

ยอดขายสะสม 9,460 1,843 11,303

ยอดขายที่รับรู้รายได้สะสม 4,613 1,817 6,430

ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ 4,847 26 4,873



  อัตรากำไรขั้นต้น 

ในปี2552บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ29.63โดยลดลงร้อยละ3.20เมื่อเปรียบเทียบกับปี2551ร้อยละ32.83เนื่องจากในปี2551บริษัทมีการปรับปรุง
ต้นทุนของโครงการเก่าที่ปิดโครงการในปี

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี2552บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ92.09ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น30.30ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ49.02เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีค่าใช้จ่าย61.79
ล้านบาทเนื่องจากปีนี้บริษัทมีโครงการที่ก่อสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์หลายโครงการบริษัทได้เพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการจูงใจให้ลูกค้ารีบมาโอนกรรมสิทธิ์

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี2552บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ200.24ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น71.85ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ55.96เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีค่าใช้จ่าย
128.39ล้านบาทสาเหตุมาจากบริษัทได้รับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานในการเปิดโครงการใหม่
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3)  Previous Performance Results 

  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 since 2005 to maximize the customer satisfaction, the portion of revenue from sales of land and houses have increased 
continuously from 65.34% of the total revenue in 2005 to 89.08% in 2006, slightly decreased to 89.02% in 2007, 88.28% in 2008 
and increased again 98.46% in 2009.  The main reason was that during 2006 – 2009 the company launched additional 8 
townhouse projects and 3 condominium projects without any new project for the house construction. 

In 2009 total revenue has shown in amount of Baht 3,459.03 million, increased by Baht 2,607.45 million or 306.19 percent, 
compared to Baht 851.58 million in last year.  Due to the total revenue of this year was mainly from the transfer of condominium 
units of A Space Asoke, A Space Kaset and townhouse units of The Colors Kaset Phase 2 and those three projects would be 
revenue recognition in this year and next year.  Moreover, the company had launched 2 new projects in the third quarter and 
started to transfer in the fourth quarter such as Areeya To Be and The Colors Tiwanon Premium. Moreover, the company 
recognized revenue in this year from 4 projects launched in 2008 consisted of The Colors Kaset Phase 1, The Colors Tiwanon, 
Areeya Mova Kaset and At Home.  While the total revenue of last year were realized from the projects which had been launched 
since 2007 and started to recognize in the second quarter in last year from The Colors Tiwanon and At Home and The Colors 
Kaset Phase 1. 

The cost of good sold of year 2009 was in amount of Baht 2,377.24 million, increased by Baht 1,875.24 million or 373.55 percent, 
compared to Baht 502.00 million of year 2008, relating to the increase of sales revenue. 

Table: Accumulated Sales and Recognized Revenue of Company in 2009 and 2008 

  Unit (Million Baht) 

Land and House Sales House Construction Total 

Year 2009    

Project Value on December 31, 2009 13,317 2,060 15,377 

Accumulated Sales 10,367 1,841 12,208 

Sales Recognized to date 7,856 1,823 9,679 

Unrecognized Sales  2,511 18 2,529 

  Unit (Million Baht) 

Land and House Sales House Construction Total 

Year 2008    

Project Value on December 31, 2008 12,966 2,065 15,031 

Accumulated Sales 9,460 1,843 11,303 

Sales Recognized to date 4,613 1,817 6,430 

Unrecognized Sales  4,847 26 4,873 

 Gross Profit Margin 

In 2009, the company had gross profit margin at 29.63% of total sales revenue, slightly decreased 3.20% compared to 32.83% in 
year 2008.  Due to the company adjusted cost of old projects which closed in year 2008. 

 Selling Expenses 

In 2009, Selling Expenses was in amount Baht 92.09 million, increased by Baht 30.30 million or 49.02 percent, compared to Baht 
61.79 million in last year.  This year the company had more completed construction and transferred projects.  Therefore, the 
company increased marketing expenses to persuade the customer to transfer. 

 Administrative Expenses 

In 2009, Administrative Expenses was in amount Baht 200.24 million, increased by Baht 71.85 million or 55.96 percent, 
compared to Baht 128.39 million in last year.  Due to the company recruited new staffs to support incoming projects. 
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  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในปี2552บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ173.10ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น128.65ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ289.40เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีภาษีเงินได้
44.45ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

  อัตรากำไรสุทธิ 

ในปี2552บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ14.98โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ11.15เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วร้อยละ3.83เนื่องจากในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ
518.01ล้านบาทแต่ปีที่แล้วมีกำไรสุทธิเท่ากับ28.10ล้านบาท

  ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต 

เนื่องจากในปี2553ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายในหลายด้านเช่นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่
เสถียรภาพทางการเมืองของไทยและความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปจึงอาจจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีทิศทาง
ดีขึ้นขาดความต่อเนื่องได้ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยของนักลงทุนและผู้ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยทำให้การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้
ไม่ฟื้นตัวดังที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะยังคงทรงตัวในระดับต่ำในครึ่งปีแรกของปี2553น่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวได้และ
ประกอบกับมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะที่จะสิ้นสุดในวันที่28มีนาคม2553จะส่งผลให้ผู้ซื้อที่มีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัยจะเร่ง 
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสแรกของปี2553เนื่องจากมาตรการดังกล่าวช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยจำนวนมาก
 

4) ฐานะการเงิน 

4.1 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทณวันที่31ธันวาคม2552มีจำนวนทั้งสิ้น5,344.28ล้านบาทโดยลดลง375.68ล้านบาทหรือร้อยละ-6.57เมื่อเปรียบเทียบกับปี2551
จำนวน5,719.96ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากในปีนี้มีโครงการคอนโดมิเนียม2โครงการที่เปิดขาย
ตั้งแต่ปี2549แล้วเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี2552และมีโครงการทาวน์เฮ้าส์3โครงการที่เปิดขายในปี2551และ2552เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ด้วยโดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หลักดังนี้

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ166.29ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น114.72ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี2551เท่ากับ
51.57ล้านบาท(กรุณาดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ5)เนื่องจากในช่วง3วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม2552บริษัทได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า 
ในโครงการต่างๆจำนวน162.02ล้านบาทจึงส่งผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

  ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ   

ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเท่ากับ36.53ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น21.48ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2551เท่ากับ15.06ล้านบาท(กรุณาดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ6)เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท(บริษัทวันอัพจำกัด)มีค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับเงิน
จำนวน21.08ล้านบาทจากโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น52.82เท่าและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเป็น3
วันซึ่งเร็วขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ยในปี2551ประมาณ2วันลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทค้างชำระประมาณ1-3เดือนซึ่งณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีลูกหนี้ที่มี
ปัญหาในการชำระหนี้และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน1.81ล้านบาทซึ่งเป็นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2551จำนวน0.17ล้านบาท

  ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ4,619.63ล้านบาทโดยลดลง724.89ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ-13.56 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี2551เท่ากับ5,344.52ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้บริษัทได้เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการเอสเปซอโศกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2552และเริ่ม
โครงการเดอะคัลเลอร์เกษตรเฟส2ตั้งแต่เดือนมีนาคม2552จึงมีการตัดต้นทุนพัฒนาโครงการเป็นต้นทุนขายแล้วจำนวน1,500.70ล้านบาท(1,280ยูนิต)
และ282.84ล้านบาท(140ยูนิต)ตามลำดับแต่ในขณะเดียวกันในปี2552บริษัทก็มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลักๆคือโครงการเอสเปซอโศกเพิ่มขึ้น1,019.87
ล้านบาท,โครงการเดอะคัลเลอร์เกษตรเฟส2เพิ่มขึ้น58.43ล้านบาทดังนั้นสุทธิแล้วโครงการเอสเปซอโศกลดลง480.83ล้านบาทและโครงการเดอะ 
คัลเลอร์เกษตรเฟส2ลดลง224.41ล้านบาทรวม2โครงการลดลง705.24ล้านบาท

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สำคัญ  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสำหรับปี2552เพิ่มขึ้นจากปี2551จากร้อยละ0.52เป็นร้อยละ9.36และจากร้อยละ
45.95เป็นร้อยละ393.10ตามลำดับทั้งนี้เป็นไปตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีนี้บริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ทั้งหมด11โครงการโดยเป็นโครงการ
ใหม่ที่เริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้5โครงการซึ่งประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียม2โครงการได้แก่โครงการเอสเปซอโศก,โครงการเอสเปซเกษตรและโครงการ
ทาวน์เฮ้าส์3โครงการได้แก่โครงการเดอะคัลเลอร์เกษตรเฟส2,โครงการเดอะคัลเลอร์ติวานนท์พรีเมี่ยม,โครงการอารียาทูบี
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 Corporate income tax 

Corporate income tax was in amount Baht 173.10 million, increased by Baht 128.65 million or 289.40 percent, compared to Baht 
44.45 million in last year because the company and its subsidiaries had more net profit from operation in this year. 

  Net Profit Margin 

In 2009, the company had net profit margin at 14.98%, increased by 11.15%, compared to 3.83 compared to 3.83% in last year.  
Due to the company had net profit Baht 518.01 million in this year but had net profit Baht 28.10 million in last year.  

  Important factor which may result to the operation in the future 

Because of  in year 2010 immovable property business still confront with the risk factor and the challenge in many   a side such as 
the recovery of Thai economy which still has the risk from something not political of Thailand stability and the strength of the 
recovery of world economy, especially The United States of America and Europe then may make the recovery of the economy that 
has the direction improves can torn the continuity which might affect to the making a decision in residence buying of the investor 
and who want to buy for live, make the growth of immovable property part in this year don't recover as anticipate keep.  

However, from the prediction that the interest will still keep in low level in the first half of year 2010 and still is the factor support 
for immovable property expansion.  Assembly with tax measures regarding to transfer fee and specific business tax reduction will 
be terminated in date 28 March 2010 cause the buyers who have the readiness in residence buying will hurry making decision and 
buy the residence during first three months of year 2010 to save expenses. 
 

4) Financial Status 

4.1  Assets 

Total Assets as at December 31, 2009, accounted for Baht 5,344.28 million, decrease by Baht 375.68 million or -6.57% compared 
with Baht 5,719.96 million in 2008.  The decrease was mainly based on real estate projects development costs due to this year 
there were 2 condominium and 3 townhouse projects which launched since 2006 and 2008-2009, respectively started to transfer 
in 2009. Major change in company assets are as follows: 

  Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents balance at the end of year 2009 was Baht 166.29 million higher than Baht 114.72 million compared to 
Baht 51.57 million at the end of year 2008. (please see Notes to Financial Statement No. 5)  Due to the Company could transfer 
products to customer amount of Baht 162.02 million in three workdays ended of December 2009.  So it effected to cash and cash 
equivalents increased 

  Trade accounts receivable and unbilled completed work 

Trade accounts receivable balance at the end of year 2009 was Baht 36.53 million higher than Baht 21.48 million compared to 
Baht 15.06 million at the end of year 2008. (please see Notes to Financial Statement No. 6)  Because the company’s subsidiary, 
One Up Co., Ltd., had an outstanding bill charged to another company in the amount of Baht 21.08 million.  Accounts receivable 
turnover increased from 2008 for 52.82 times and the average collection period was 3 days, higher than the year 2008 average 
collection period of 2 days.  Most of trade account receivable was due 1 to 3 months.  At the end of 2009, the company had 
doubtful accounts and entirely set up the allowance for doubtful accounts amounting to Baht 1.81 million which increased from 
year 2008 amounting to 0.17 million. 

  Real estate projects development costs  

The balance of real estate projects development costs at the end of year 2009 was Baht 4,619.63 million, decreased by Baht 724.89 
million or -13.56% compared to Baht 5,344.52 million at the end of year 2008.  Due to this year the company recorded to 
recognize real estate projects development costs to cost of sales of real estate amount of Baht 1,500.70 million (1,280 units) for the 
transfer of A Space Asoke, started in February 2009 and amount of Baht 282.84 million (140 units) for the transfer of The Colors 
Kaset Phase 2, started in March 2009.  As in year 2009 construction was done in amount of Baht 1,019.87 million and Baht 58.43 
million for A Space Asoke and The Colors Kaset Phase 2, respectively.  As a whole real estate projects development decreased by 
Baht 705.24 million comprised with of A Space Asoke and The Colors Kaset   Phase 2 decreased amount of Baht 480.83 million 
and 224.41 million, respectively. 

  Efficiency Ratios 

Return On Assets in 2009 increased from 0.52% in year 2008 to 9.36% in year 2009 and Return On Fixed Assets increased from 
45.95% in year 2008 to 393.10% in year 2009 as a result from increase in net profit because the company transferred units to 
customers and recognized income from 11 projects by they were 2 new condominium projects from A Space Asoke and A Space 
Kaset and 3 new townhouse projects from The Colors Kaset Phase 2, The Colors Tiwanon Premium and Areeya To Be.  
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4.2 สภาพคล่อง  

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

ในปี2552บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ1,225.33ล้านบาทในขณะที่ปี2551บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ-15.05
ล้านบาทสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์-สุทธิลดลง880.15ล้านบาท 
เนื่องจากว่าในปีนี้บริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการเอสเปซอโศกนอกจากนี้ปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ518.01ล้านบาท

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนปี2552เท่ากับ-43.83ล้านบาทในขณะที่ปี2551บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน-73.03ล้านบาทส่วนใหญ่
เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท(บริษัทวันอัพจำกัด)มีการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างลดลงนอกจากนี้บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันลดลงเนื่องจากการ 
คืนเงินตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน45ล้านบาท

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี2552เท่ากับ-1,066.78ล้านบาทในขณะที่ปี2551บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน111.98ล้านบาท
เนื่องจากว่าปีนี้บริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงส่งผลให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวนมากด้วย

  อัตราส่วนสภาพคล่อง  

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก2.70เท่าในปี2551เป็น4.40เท่าในปี2552เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง864.98ล้านบาทหรือร้อยละ 
-42.76ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักๆคือบริษัทมีเงินกู้ระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง757.91ล้านบาทเนื่องจากบริษัทได้ขยายอายุสัญญาเงินกู้ 
ของโครงการหนึ่งซึ่งจะครบกำหนดชำระเดือนพฤษภาคม2552เป็นเดือนพฤษภาคม2555นอกจากนี้บริษัทยังได้ชำระคืนเงินกู้ครบตามสัญญาแล้ว3โครงการคือ
โครงการแอทโฮม,โครงการสวนา9ไร่และโครงการเดอะคัลเลอร์ติวานนท์แต่บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเพียง382.26ล้านบาทหรือร้อยละ-6.99

4.3 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน 

หนี้สินรวมณวันที่31ธันวาคม2552มีจำนวน3,417.98ล้านบาทลดลงจากปี2551จำนวน893.69ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ-20.73โดยหนี้สินส่วนใหญ่
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายค่าที่ดินและค่าพัฒนาที่ดินในโครงการต่างๆซึ่งค้ำประกันการกู้ยืมด้วยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ 
แต่ละโครงการที่เสนอกู้ทั้งนี้บริษัทไม่มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีรายละเอียดของเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินณวันที่31ธันวาคม2552ดังนี้

ประเภทเงินกู้ยืม มูลค่าการกู้ยืม 
 (ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาครบกำหนด หลักประกัน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
(O/D)

70.15 MORต่อปีและดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์+อัตราคงที่ต่อปี

ไม่มีกำหนด เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทและของ
กรรมการท่านหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะสั้น(P/N) 170.00 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์+อัตรา
คงที่ต่อปีและMOR+อัตราคงที่ต่อปี

ภายใน90วันนับจากวันที่
ออกตั๋ว

เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทและของ
กรรมการท่านหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,269.10 MLRบวก/ลบอัตราคงที่ต่อปี ตามสัญญาจนถึงปี2556 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการต่างๆ

หนังสือสัญญาค้ำประกัน
(L/G) 

98.90 ร้อยละ1.00ถึงร้อยละ2.50 ปี2553ถึงไม่มีกำหนด ที่ดินในโครงการต่างๆและ เงินฝากออม
ทรัพย์ของบริษัท 

  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นณวันที่31ธันวาคม2552ลดลงจากปี2551จำนวน38.70ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ-13.88และเงินกู้ยืม 
ระยะยาวลดลงจากปี2551จำนวน828.82ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ-26.75เนื่องจากบริษัทได้มีการคืนเงินสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นให้แก่ธนาคารแห่งหนึ่ง
จำนวน45ล้านบาทและในปี2552นี้บริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัดส่วนที่บริษัทได้ขายสินทรัพย์ให้กับลูกค้าและปลอดจำนองโฉนดเพื่อโอนให้กับลูกค้าตาม
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่สำคัญ 

ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก3.06เท่าในปี2551เป็น1.77เท่าในปี2552และมีอัตราส่วนหนี้สินธนาคาร 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก2.33เท่าในปี2551เป็น1.30เท่าในปี2552เนื่องจากในปีนี้บริษัทก็มีการคืนเงินสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารนครหลวงไทย
จำนวน45ล้านบาทและจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน2,988.05ล้านบาทและมีการเบิกใช้เพิ่มจำนวน2,159.23ล้านบาทสุทธิแล้วเงินกู้ยืมระยะยาวจะลดลง
828.82ล้านบาท
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4.2   Liquidity 

  Cash Flows from Operating Activities 

Cash flows from operating activities at end of year 2009 was equal to Baht 1,225.33 million. Compared with year 2008, the 
company had cash flows from operating activities equal to Baht -15.05 million.  The main reason of increase balance was real 
estate projects development costs-net decreased amount of Baht 880.15 million due to this year high volume transferred units to 
customers especially A Space Asoke.  Moreover the company had net profit amount of Baht 518.01 million. 

  Cash Flows from Investing Activities 

Cash flows from investing activities of year 2009 was Baht -43.83 million whereas Baht -73.03 million in year 2008 mainly affected 
from the company’s subsidiary decreased to acquire construction equipment.   Moreover the company used of saving deposits as 
collateral for the banks to issue the letter of guarantee decreased due to the Company repaid promissory notes amount of Baht 45 
million to a local bank. 

  Cash Flows from Financing Activities 

Cash flows from financing activities of year 2009 was Baht -1,066.78 million whereas Baht 111.98 million in year 2008 resulting 
from this year high volume transferred units to customers so the company could also repay both long-term and short term loans 
from financial institutions in large amount. 

  Liquidity ratio 

Liquidity Ratio increased from 2.70 times in 2008 to 4.40 times in 2009 due to decrease in current liability in amount of Baht 
864.98 million or -42.76% which consisted of main transactions as follows:  the company had current portion of long-term loans 
decreased amount Baht 757.91 million.  Due to the company extended credit line of loan agreement of one project which 
terminated in May 2009 to May 2012.  Moreover the company repaid three long-term loans completely for At home, Sawana  
9 rai and The Colors Tiwanon.  But the company had current liabilities decreased only Baht 382.26 million or -6.99%. 

4.4   Liabilities and Source of Funds 

Total Liabilities as at December 31, 2009 amount of Baht 3,417.98 million, decreased from Total Liabilities as end of year 2008 by 
Baht 893.69 million or -20.73%.  This was mainly the long-term loan from financial institutions for Land and Land Development 
mortgaged by the land of such project as collateral.  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, 2009 are as follows: 

Loan Type  Amount  
(Million Baht) 

Interest rate / Fees (%) Due Date Collateral 

Bank Overdraft (O/D) 70.15 MOR, Saving Deposits Rate + 
Fixed rate per annum 

No Due Date Company Deposits, 
A Director Deposits 

Short-term Loans (P/N) 170.00 Saving Deposits Rate + Fixed rate 
per annum,  MOR + Fixed rate per 
annum 

Within 90 days after 
issuing date 

Company Deposits, 
A Director Deposits 

Long-term Loans 2,269.10 MLR +/- Fixed rate per annum As per loan 
agreements-- until  
Year 2013 

Project Lands and 
Construction 

Letter of Guarantee (L/G)  98.90 1.00% to 2.50% Year 2009 onwards-
-No Due Date 

Project Lands, 
Company Deposits 

  Loans from Financial Institutions 

Bank overdraft and short-term loan at the end of year 2009 decreased from year 2008 by Baht 38.70 million or  -13.88%, while 
long-term loan decreased from 2008 by Baht 828.82 million or -26.75%.  It happened because the company repaid short-term 
promissory note to a bank in the amount of Baht 45 million.  In year 2009, 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. 

  Financial Policy Ratios 

The company’s Debt-to-Equity ratio of year 2009 was 1.77 times which decreased from 3.06 times in year 2008 and Bank-Debt-to-
Equity ratio was 1.30 times in year 2009 compared with 2.33 times in year 2008 due to the company repaid short-term promissory 
note to a bank in the amount of Baht 45 million and long-term loan in the amount of Baht 2,988.05 million and drawdown the 
amount of Baht 2,159.23 million. So long-term loan decreased in amount of Baht 828.82 million. 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปี2550ถึงปี2552มีดังนี้

สำนักงานสอบบัญชี: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด    

(หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 

บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน) 1,550,000 1,550,000 1,400,000

บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด 50,000 50,000 50,000

บริษัทวันอัพจำกัด 500,000 500,000 50,000

บริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด 200,000 200,000 -

บริษัทคูลสเปซจำกัด 50,000 50,000 -

บริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัด 50,000 - -

รวม 2,400,000 2,350,000 1,500,000 

2) ค่าบริการอื่น  

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดใน 
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา
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Auditors’ Remuneration  

1) Audit fee 

In during the year 2007 - 2009, the Company and subsidiary paid to the audit firm and/or its related parties as follows: 

Auditor: KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

(Unit: Baht) 

Description Year 2009 Year 2008 Year 2007 

Areeya Property PCL. 1,550,000 1,550,000 1,400,000 

Areeya Service Co., Ltd. 50,000 50,000 50,000 

One Up Co., Ltd. 500,000 500,000 50,000 

Areeya Management Co., Ltd. 200,000 200,000 - 

Cool Space Co., Ltd. 50,000 50,000 - 

White Living Co., Ltd. 50,000 - - 

Total 2,400,000 2,350,000 1,500,000 

2) Non-audit fee 

In during the year 2007 - 2009, the Company and subsidiary did not have any services from audit firm and/or its related parties. 
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Board of Directors’ Responsibility for Financial Reporting

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

U N V E I L  T H E  T E R R I T O R Y

คณะกรรมการบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทที่ปรากฎในรายงานประจำปีงบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดทำรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
 
งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนางสาววรรณาพรจงพีรเดชานนท์ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4098แห่ง 
บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะและ 
งบการเงินรวมของบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ณวันที่31ธันวาคม2552มีความเชื่อถือได้โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    
 
 
 
 
นายวิศิษฎ์เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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Board of Directors’ Responsibility for Financial Reporting 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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 December 31, 2009.  
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 and Chief Executive Officer 
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Audit Report of Certified Public Accountant 

รายงานของผู้สอบบัญชี

T H E  F I N A L  Q U E S T 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการณวันที่31ธันวาคม2552และ2551งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ตามลำดับ 
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า 
งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็น 
ผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวมข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์ 
อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการณวันที่31ธันวาคม2552และ2551ผล
การดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทอารียา 
พรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)ตามลำดับโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

 

 
(วรรณาพรจงพีรเดชานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน4098
 
บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด
กรุงเทพมหานคร
24กุมภาพันธ์2553
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งบดุล

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2552 2551 2552 2551 

(บาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 166,291,811 51,572,114 108,799,179 14,396,400

ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ 4, 6 36,534,466 15,058,997 25,821,979 7,373,815

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  4, 7, 27 (ค) 4,619,627,209 5,344,517,417 3,924,698,063 4,981,562,237

เงินมัดจำค่าที่ดิน 8 127,000,000 - 127,000,000 -

ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 111,089,588 100,628,377

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 139,374,499 62,593,541 108,576,120 50,032,531

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,088,827,985  5,473,742,069  4,405,984,929  5,153,993,360  

      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกัน 30 99,086,458 76,289,149 88,521,842 70,098,146

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 1, 10 - - 298,895,747 134,895,807

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 11 141,172,005 141,520,551 91,150,495 93,339,927

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 1,139,344 2,009,115 647,181 1,481,800

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  14,056,159 26,404,256 9,892,294 18,287,862

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   255,453,966  246,223,071  489,107,559  318,103,542  

      

รวมสินทรัพย์  5,344,281,951  5,719,965,140  4,895,092,488  5,472,096,902 
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งบดุล(ต่อ)

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (บาท) 

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 240,147,892 278,848,883 225,271,502 278,848,883

เจ้าหนี้การค้า 4, 14 240,651,556 187,019,697 267,805,374 190,657,590

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ
 ภายในหนึ่งปี 13 108,385,279 866,294,618 108,383,279 866,294,618

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13 6,133,844 2,651,968 4,230,145 2,425,581

เงินประกันการก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  34,263,991 46,214,997 33,335,592 45,401,547

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 6 303,368,323 523,170,460 300,182,763 509,900,802

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  78,732,642 15,341,553 70,768,976 322,573

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4, 15 146,066,730 103,186,581 145,538,249 120,064,384

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,157,750,257  2,022,728,757  1,155,515,880  2,013,915,978  

      

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13 2,160,716,362 2,231,621,609 1,794,404,261 1,994,049,460

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย 4, 13 - - 9,700,000 9,700,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 15,462,820 6,666,295 8,211,546 5,974,671

เงินประกันการก่อสร้าง 4 - - 28,861,222 8,476,840

เงินรับค่าส่วนกลาง  58,916,791 40,739,387 50,599,928 40,098,246

เงินประกันสาธารณูปโภค  25,135,148 9,916,438 25,135,148 9,916,438

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,260,231,121  2,288,943,729  1,916,912,105  2,068,215,655  

      

รวมหนี้สิน  3,417,981,378 4,311,672,486 3,072,427,985 4,082,131,633 
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งบดุล(ต่อ)

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (บาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น 16     

 ทุนจดทะเบียน  949,600,000 949,600,000 949,600,000 949,600,000

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 17 524,909,894 524,909,894 524,909,894 524,909,894

กำไรสะสม      

จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 17 34,915,000 13,280,000 34,915,000 13,280,000

ยังไม่ได้จัดสรร  608,475,679 112,102,760 504,839,609 93,775,375

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท  1,926,300,573  1,408,292,654  1,822,664,503  1,389,965,269  

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,926,300,573  1,408,292,654  1,822,664,503  1,389,965,269 

      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,344,281,951 5,719,965,140 4,895,092,488 5,472,096,902 
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งบกำไรขาดทุน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (บาท) 

รายได้ 4     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  3,383,012,595 751,745,415 3,331,958,695 920,274,855

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง  52,943,757 51,785,485 27,310,042 46,715,728

รายได้อื่น 19 23,071,745 48,052,924 18,915,951 47,284,509

รวมรายได้  3,459,028,097  851,583,824  3,378,184,688  1,014,275,092  

      
ค่าใช้จ่าย 4     

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  2,377,237,793 502,005,356 2,527,913,360 754,238,939

ต้นทุนรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง  40,681,237 37,743,194 25,307,623 39,839,193

ค่าใช้จ่ายในการขาย 20 92,088,118 61,794,600 68,787,633 41,041,475

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21 200,235,759 128,391,342 140,626,427 113,305,264

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  52,901,759 42,113,890 48,350,274 38,406,340

รวมค่าใช้จ่าย  2,763,144,666  772,048,382  2,810,985,317  986,831,211  

      
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  695,883,431  79,535,442  567,199,371  27,443,881  

ต้นทุนทางการเงิน 4, 23 (4,778,355) (6,988,128) (4,484,956) (6,806,001)

กำไรก่อนภาษีเงินได้  691,105,076  72,547,314  562,714,415  20,637,880  

ภาษีเงินได้ 24 (173,097,157) (44,451,859) (130,015,181) (13,047,912)

      
กำไรสำหรับปี  518,007,919  28,095,455  432,699,234  7,589,968  

      
ส่วนของกำไรที่เป็นของ      

 ผู้ถือหุ้นของบริษัท  518,007,919 32,582,579 432,699,234 7,589,968

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  - (4,487,124) - -

กำไรสำหรับปี  518,007,919  28,095,455  432,699,234  7,589,968  

      
กำไรต่อหุ้น (บาท)      

ขั้นพื้นฐาน 25 0.68  0.04  0.57  0.01  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

กำไรสะสม 

รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่วนของผู้ถือ 
หุ้นส่วนน้อย 

รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

ทุนสำรอง 
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  758,000,000  524,909,894  12,900,000  84,387,305  1,380,197,199 (2,796,908) 1,382,994,107 

กำไรสำหรับปี  - - - 32,582,579 32,582,579(4,487,124) 28,095,455

จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 17 - - 380,000 (380,000) - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
ในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)  - - - (4,487,124) (4,487,124) 1,690,216 (2,796,908)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  758,000,000  524,909,894  13,280,000  112,102,760  1,408,292,654 - 1,408,292,654 

        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  758,000,000  524,909,894  13,280,000  112,102,760  1,408,292,654 - 1,408,292,654 

กำไรสำหรับปี  - - - 518,007,919 518,007,919 - 518,007,919

จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 17 - - 21,635,000 (21,635,000) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  758,000,000  524,909,894  34,915,000  608,475,679  1,926,300,573 - 1,926,300,573 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



80

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

กำไรสะสม 

รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

ทุนสำรอง 
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  758,000,000  524,909,894  12,900,000  86,565,407 1,382,375,301 

กำไรสำหรับปี  - - - 7,589,968 7,589,968

จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 17 - - 380,000 (380,000) -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  758,000,000  524,909,894  13,280,000  93,775,375 1,389,965,269 

       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  758,000,000  524,909,894  13,280,000  93,775,375 1,389,965,269 

กำไรสำหรับปี  - - - 432,699,234 432,699,234

จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 17 - - 21,635,000 (21,635,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  758,000,000  524,909,894  34,915,000  504,839,609 1,822,664,503 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงินสด

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

             งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

กำไรสำหรับปี 518,007,919 28,095,455 432,699,234 7,589,968

รายการปรับปรุง     

ค่าเสื่อมราคา 36,563,947 25,404,114 15,463,640 16,722,047

ค่าตัดจำหน่าย 1,064,735 1,291,311 940,782 1,209,816

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า 167,020 - 167,020 -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8,838,129 - 8,838,129 -

ค่าเผื่อการลดมูลค่า - - - 1,103,852

ต้นทุนทางการเงิน 4,778,355 5,182,953 4,484,956 5,638,953

ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน (489,999) 26,387 (489,999) (228,704)

ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 36,796,665 - 36,796,665 -

ภาษีเงินได้ 173,097,157 44,451,859 130,015,181 13,047,912

 778,823,928 104,452,079 628,915,608 45,083,844

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน     

ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ (21,642,489) (11,741,042) (18,615,184) (4,055,860)

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 880,145,687 (336,516,663) 1,180,857,777 20,489,986

เงินมัดจำค่าที่ดิน (127,000,000) - (127,000,000) -

ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - (10,461,211) (100,628,377)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (88,274,924) (22,728,654) (67,381,718) (14,855,700)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15,003,932 (14,152,401) 8,395,568 (5,972,367)

เจ้าหนี้การค้า 53,631,859 85,860,083 77,147,784 87,145,254

เงินประกันการก่อสร้าง (11,951,005) 4,794,189 8,318,427 12,457,580

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (219,802,136) 225,343,988 (209,718,038) 212,074,330

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 42,708,212 (8,259,434) 25,395,630 10,067,234

เงินรับค่าส่วนกลาง 18,177,404 (13,948,476) 10,501,682 (14,589,618)

เงินประกันสาธารณูปโภค 15,218,709 (848,910) 15,218,709 (848,910)

จ่ายภาษีเงินได้ (109,706,068) (29,110,306) (59,568,778) (12,725,339)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 1,225,333,109  (16,855,547) 1,462,006,256  233,642,057  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงินสด(ต่อ)

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

              งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น (22,797,309) (6,456,145) (18,423,696) (265,142)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (163,999,940) (119,499,754)

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (21,326,612) (66,054,954) (7,534,585) (10,457,910)

จำหน่ายอุปกรณ์ 490,000 450,034 490,000 450,034

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (194,963) (964,383) (106,163) (424,983)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (43,828,884) (73,025,448) (189,574,384) (130,197,755) 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,558,937,172 5,246,428,851 5,492,509,701 5,246,428,851

ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (5,597,638,163) (5,356,551,753) (5,546,087,083) (5,356,551,753)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - - (3,000,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,159,233,500 1,275,437,700 1,655,350,500 799,532,700

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2,988,048,087) (870,848,009) (2,612,907,038) (632,515,159)

จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (6,293,302) (1,938,886) (5,381,098) (1,801,517)

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (192,975,648) (175,941,532) (161,514,075) (168,328,010)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย - (2,796,908) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,066,784,528) 113,789,463  (1,178,029,093) (116,234,888) 

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 114,719,697  23,908,468  94,402,779  (12,790,586) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันต้นปี 51,572,114 27,663,646 14,396,400 27,186,986

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 166,291,811  51,572,114  108,799,179  14,396,400  

     

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2552กลุ่มบริษัทและบริษัทซื้ออุปกรณ์และรถยนต์ในราคาทุนจำนวน18.6ล้านบาทและ9.4ล้านบาทตามลำดับ
(2551:9.7ล้านบาทและ8.6ล้านบาทตามลำดับ)โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุ สารบัญ 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6. ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ

7. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

8. เงินมัดจำค่าที่ดิน

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

14. เจ้าหนี้การค้า

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16. ทุนเรือนหุ้น

17. ส่วนเกินทุนและสำรอง

18. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

19. รายได้อื่น

20. ค่าใช้จ่ายในการขาย

21. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

22. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

23. ต้นทุนทางการเงิน

24. ภาษีเงินได้

25. กำไรต่อหุ้น

26. เครื่องมือทางการเงิน

27. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

28. สัญญาอื่นๆ

29. คดีฟ้องร้อง

30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31. การบริหารจัดการส่วนทุน

32. มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้

33. การจัดประเภทรายการใหม่

 



84

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)“บริษัท”เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่67/4ถนนลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน2547

 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ในระหว่างปี2กลุ่มได้แก่กลุ่มเลาหพูนรังษี(ถือหุ้นร้อยละ39.92)และกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์(ถือหุ้นร้อยละ25.31)

 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายละเอียดของบริษัทย่อยณวันที่31ธันวาคม2552และ2551มีดังนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการจัดตั้ง 
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

2552 2551 

บริษัทย่อยทางตรง     
บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด บริการหลังการขายด้านอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99 
บริษัทวันอัพจำกัด บริการรับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 99.99 
บริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ไทย 99.99 99.99 

บริษัทคูลสเปซจำกัดบริษัท
(เดิมชื่ออารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99 
บริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 -

 
2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน  

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดทำเป็นภาษาไทยงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของ 
ผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ(“สภาวิชาชีพบัญชี”)และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

เมื่อวันที่15พฤษภาคม2552สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่12/2552การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหม่ให้ตรงตามมาตรฐาน 
การบัญชีระหว่างประเทศ

กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหว่างปี
2551และ2552ต่อไปนี้ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2552เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5(ปรับปรุง2550)เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก(ฉบับ54เดิม)

แม่บทการบัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน(ปรับปรุง2550)(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2552)

การใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชีเหล่านี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญกับงบการเงิน
รวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปี2552สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบ 
การเงินนี้มาตรฐานการบัญชีที่ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ32

งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทและมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นงบการเงินนี้
ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
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ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผล
กระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องการปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการ 
ดังกล่าวได้รับการทบทวนและงวดในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน6 ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน7 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน29 คดีฟ้องร้อง 

 
3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย(รวมกันเรียกว่า“กลุ่มบริษัท”)

 รายการที่มีสาระสำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวม

 บริษัทย่อย  

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัทการควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้นเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อยงบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสดยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้าลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่าย
บัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ง) ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนของแต่ละโครงการรวมต้นทุนการกู้ยืมต้นทุนการพัฒนาค่าวัตถุและวัสดุที่ใช้ค่าแรงงานและ
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆหักด้วยค่าเผื่อใดๆที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ 
ราคาใดจะต่ำกว่า

(จ) เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

(ฉ) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

สินทรัพย์ที่เช่า 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงินที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหัก
จากหนี้ตามสัญญาเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุน
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ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการประมาณการ
อายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 3และ5 ปี
อาคารคลับเฮ้าส์ 20 ปี
อาคารชั่วคราว 5 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน 3และ5 ปี
เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง 3และ5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์เท่ากับ5ปี

(ซ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนณทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่า
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนขาดทุน
จากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนใน 
การขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์สำหรับสินทรัพย์ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้อง
ด้วย

การกลับรายการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินณทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการ 
ด้อยค่าหรือไม่ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมี 
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฌ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สินภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมา
โดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฎ) ผลประโยชน์พนักงาน

 โครงการสมทบเงิน 

 ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

(ฏ) รายได้

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

 การขายที่ดินและบ้านและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

บริษัทรับรู้รายได้จากการขายที่ดินและบ้านและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว
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รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน 
การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อสามารถ
ประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความสำเร็จของงาน
ก่อสร้าง

ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการสำรวจงานที่ทำเมื่อไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้ค่าก่อสร้าง
จะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืนผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ใน
งบกำไรขาดทุนทันที

รายได้จากการขายและรายได้อื่น 

รายได้จากการขายและรายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฐ) ค่าใช้จ่าย

 สัญญาเช่าดำเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขายดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฑ) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ 
ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ณวันที่รายงานตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

 
4. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการ
ร่วมกันรายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

 ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัทหรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือ
เป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทมีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยบริษัทถือหุ้นร้อยละ99.99กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท

บริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยบริษัทถือหุ้นร้อยละ99.99กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท

บริษัทวันอัพจำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยบริษัทถือหุ้นร้อยละ99.99กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท

บริษัทคูลสเปซจำกัด
(เดิมชื่อบริษัทอารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด) ไทย เป็นบริษัทย่อยบริษัทถือหุ้นร้อยละ99.99กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท

บริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยบริษัทถือหุ้นร้อยละ99.99กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท

กลุ่มเลาหพูนรังษีและกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ ไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

นายวิศิษฏ์เลาหพูนรังษี ไทย เป็นกรรมการของบริษัท/กลุ่มบริษัท

 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ  นโยบายการกำหนดราคา  

รายได้จากการขายโครงการ  ราคาตลาดทั่วไป/อัตราที่ตกลงกัน
รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง  ราคาตลาดทั่วไป/อัตราที่ตกลงกัน
รายได้อื่น  ราคาตลาดทั่วไป/อัตราที่ตกลงกัน
ต้นทุนการสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง  ราคาตลาดทั่วไป/อัตราที่ตกลงกัน
ต้นทุนทางการเงิน  ราคาตลาด
ค่าเช่าสำนักงาน  อัตราที่ตกลงร่วมกัน
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 รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2552และ2551สรุปได้ดังนี้

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

รายได้จากการขายโครงการ - - 527,500 503,400

รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง - - 9,748 11,120

รายได้อื่น - - 1,920 1,603

ต้นทุนจากการขายโครงการ - - 527,500 503,400

ต้นทุนจากการรับจ้างสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง   9,242 11,120

ต้นทุนทางการเงิน - - 461 463 

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

ค่าเช่าสำนักงาน 3,072 1,060 3,072 1,060

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันณวันที่31ธันวาคม2552และ2551มีดังนี้

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้การค้า-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัทย่อย     

บริษัทวันอัพจำกัด - - 7,570 66 

บริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด - - 2,756 -

บริษัทคูลสเปซจำกัด(เดิมชื่อบริษัทอารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด) - - 45 -

 - - 10,371 66 

     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

กลุ่มเลาหพูนรังษีและกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ - 2,341 - 2,341

รวม - 2,341 10,371 2,407 

     
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์     

บริษัทย่อย     

บริษัทวันอัพจำกัด - - 480,629 487,047

     
ลูกหนี้อื่น     

บริษัทย่อย     

บริษัทวันอัพจำกัด - - 2,595 10,613

บริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด - - 73,420 89,515

บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด - - 496 493 

บริษัทคูลสเปซจำกัด(เดิมชื่อบริษัทอารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด) - - 12,450 7 

บริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัด  - 22,128 -

รวม - - 111,089 100,628 

     
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

บริษัทวันอัพจำกัด - - 234,304 137,608
     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

กลุ่มเลาหพูนรังษีและกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ - 130 - -

รวม - 130 234,304 137,608 
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 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก   

   บริษัทย่อย   

บริษัทย่อย    

บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด 4.75 4.75 - - 9,700 9,700
    
เงินประกันการก่อสร้าง       

บริษัทย่อย       

บริษัทวันอัพจำกัด   - - 28,861 8,477

หนี้สินหมุนเวียนอื่น        งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด - - 461 -
บริษัทวันอัพจำกัด - - 1,022 956 
บริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด - - 47,695 47,377
บริษัทคูลสเปซจำกัด(เดิมชื่อบริษัทอารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด) - - 5,622 -

 - - 54,800 48,333 

     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
กลุ่มเลาหพูนรังษีและกลุ่มพรเจริญชัยศิลป์ - 1,906 - 1,906

รวม - 1,906 54,800 50,239 

 เนื่องจากข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543ในระหว่างปี2546ถึง2547บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการ
ซึ่งมียอดสะสมวันที่31ธันวาคม2552จำนวน57.4ล้านบาท (2551: 57.4 ล้านบาท) ให้แก่กรรมการท่านหนึ่งโดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือ
กรรมสิทธิ์แทนบริษัทตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเข้าทำนิติกรรมเพื่อถือที่ดินแทนบริษัทซึ่งข้อกำหนดตามสัญญาดังกล่าวกรรมการไม่สามารถดำเนินการใดๆบน
ที่ดินดังกล่าวได้ทั้งนี้กรรมการได้จดภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของบริษัทแล้วเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มี
กำหนดเวลา

 ในระหว่างปี2547ถึง2550บริษัทยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรรซึ่งมียอดสะสมณวันที่31ธันวาคม2552จำนวน
79.1ล้านบาท(2551: 79.1 ล้านบาท)ให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งโดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัททั้งนี้บริษัทย่อยได้จดภาระจำยอม
ในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของบริษัทแล้วเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกำหนดเวลา

 นอกจากนี้ในปี2552บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าโครงการที่ดินจัดสรรซึ่งมียอดสะสมณวันที่31ธันวาคม2552
จำนวน0.4ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งโดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดภาระ
จำยอมในที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของบริษัทย่อยอีกแห่งดังกล่าวแล้วเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกำหนดเวลา

 สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(ก) ในปี2551บริษัททำสัญญาขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในราคาทุนเป็นจำนวนเงิน503.4ล้านบาทและในปี
2552บริษัททำสัญญาขายที่ดินโครงการให้กับบริษัทย่อยสามแห่งในราคาทุนเป็นจำนวนเงิน527.5ล้านบาท

(ข) ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวน
เงิน191.7ล้านบาท (2551: 208.6 ล้านบาท) 

(ค) บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสัญญาเช่านี้มีระยะเวลาในการเช่า3ปีเริ่มวันที่1มีนาคม2551ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2554 
รวมเป็นมูลค่า3.82ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน1.5 
ล้านบาท

(ง) บริษัททำสัญญาให้เช่าช่วงแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง(ผู้เช่า)เพื่อเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องชุดดังกล่าวและอุปกรณ์สัญญาเช่านี้มีระยะเวลาในการเช่า3ปี 
เริ่มวันที่1มีนาคม2551ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2554รวมเป็นมูลค่า1.5ล้านบาท

(จ) บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสัญญาเช่านี้มีระยะเวลาในการเช่า3ปีเริ่มวันที่1มีนาคม2552ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2555
รวมเป็นมูลค่า7.2ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน5.2 
ล้านบาท
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อื่นๆ

บริษัทได้ทำการค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศบางแห่งและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำการค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทที่มีต่อธนาคารในประเทศ
บางแห่ง 

ในปี2552บริษัทคิดค่าปรับกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเนื่องจากการก่อสร้างบางโครงการของบริษัทไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันตามที่ระบุในสัญญาโดยคิดค่า
ปรับในอัตราร้อยละ0.1ของมูลค่างานตามสัญญาต่อวันตามจำนวนวันที่ล่าช้าเป็นจำนวนเงิน44ล้านบาท

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 1,375 375 550 157 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 1,715 (6,064) 2,060 1,258

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 114,693 45,635 57,782 6,892

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ 102 100 - -

แคชเชียร์เช็คให้แก่ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ 48,407 11,526 48,407 6,089

รวม 166,292 51,572 108,799 14,396 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัทณวันที่31ธันวาคม2552และ2551เป็นสกุลเงินบาท 
 
6. ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ  

ณวันที่31ธันวาคม2552และ2551ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ประกอบด้วย

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

ยอดขายรวมของโครงการ 10,366,109 9,682,567 9,304,568 9,039,895

     
มูลค่าการซื้อขายตามที่ได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 2,509,836 4,943,848 2,361,720 4,636,047

ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ 8,159,641 5,261,889 7,243,031 4,913,749

หัก รายได้ที่รับรู้แล้วถึงปัจจุบัน (7,856,273) (4,738,719) (6,942,848) (4,403,848)

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้  303,368 523,170 300,183 509,901 

     
ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ 8,159,641 5,261,889 7,243,031 4,913,749

หักค่างวดรับชำระ (8,158,930) (5,261,377) (7,242,320) (4,913,237)

ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ 711 512 711 512 

ลูกหนี้อื่น 15,380 3,838 25,752 3,904

ลูกหนี้จากธุรกิจก่อสร้าง 22,248 12,347 1,164 4,596

 38,339 16,697 27,627 9,012

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,805) (1,638) (1,805) (1,638)

สุทธิ 36,534 15,059 25,822 7,374 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 167 - 167 -

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

ต้นทุนงานก่อสร้างบวกกำไร 21,084 7,751 - -

จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้า (7,751) - - -

รวม 13,333 7,751 - - 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

      งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

น้อยกว่า3เดือน - - 1,018 -

3-6เดือน - - 7,618 -

6-12เดือน - 2,341 1,669 2,407

มากกว่า12เดือน - - 66 -

รวม - 2,341 10,371 2,407 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ     

มูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 13,333 7,751 - -

น้อยกว่า3เดือน 979 4,488 979 4,591

3-6เดือน 2,817 203 2,818 100 

6-12เดือน 15,833 201 8,082 201 

มากกว่า12เดือน 5,377 1,713 5,377 1,713

 38,339 14,356 17,256 6,605

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,805) (1,638) (1,805) (1,638)

สุทธิ 36,534 12,718 15,451 4,967 

รวม 36,534 15,059 25,822 7,374 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่30วันถึง60วันในเดือนกุมภาพันธ์2553บริษัทได้รับชำระจากลูกหนี้ส่วน
ใหญ่ที่มีอายุหนี้เกิน12เดือน

ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัทณวันที่31ธันวาคม2552และ2551เป็นสกุลเงินบาท

 
7. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

       งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ที่ดินและค่าพัฒนาโครงการเพื่อขาย  8,070,374 7,212,832 7,021,978 6,757,083

บ้านตัวอย่าง  101,568 124,398 92,470 121,705

งานระหว่างก่อสร้าง  3,832,106 2,802,909 3,472,489 2,263,342

วัสดุก่อสร้าง  5,658 5,641 5,658 5,642

รวม  12,009,706 10,145,780 10,592,595 9,147,772

ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขาย  (7,390,079) (4,801,263) (6,667,897) (4,166,210)

สุทธิ  4,619,627 5,344,517 3,924,698 4,981,562 
      
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี 23 201,288 279,355 165,946 269,103

อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม(ร้อยละต่อปี)  5.1-8.5 5.0-7.5 5.1-8.5 5.0-7.5

 ในไตรมาสที่4ของปี2551บริษัทได้ปรับปรุงต้นทุนการพัฒนาโครงการด้วยต้นทุนของเงินเดือนของฝ่ายก่อสร้างและพัฒนาธุรกิจจำนวน27ล้านบาท

 ณวันที่31ธันวาคม2552และ2551ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับทุกโครงการของบริษัทได้จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและสินเชื่ออื่นจากสถาบันการเงิน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ13

 
8. เงินมัดจำค่าที่ดิน 

 ในปี2552บริษัทจ่ายเงินค่ามัดจำที่ดินให้บริษัทแห่งหนึ่งจำนวน127ล้านบาทเนื่องจากบริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการของบริษัท
แห่งหนึ่งซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเป็นราคาเหมารวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน250ล้านบาท
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

       งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

เงินทดรองจ่ายให้พนักงาน 41,728 3,996 27,303 1,782

ลูกหนี้อื่น 35,280 33,165 34,773 32,119

เงินมัดจำ 10,990 10,781 10,125 9,702

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 25,715 2,660 15,081 716 

อื่นๆ 25,661 11,992 21,294 5,714

รวม 139,374 62,594 108,576 50,033 
 
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 

  (พันบาท) 

ณวันที่1มกราคม  134,896 16,500

ซื้อเงินลงทุน 1 164,000 119,500

ค่าเผื่อการด้อยค่า  - (1,104)

ณวันที่31ธันวาคม  298,896 134,896

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทวันอัพจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2552มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
60ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและเรียกชำระเต็มมูลค่าทั้งจำนวนมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 
วันที่7ตุลาคม2552

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคูลสเปซจำกัด(เดิมชื่อบริษัทอารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่2กรกฎาคม
2552มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม1ล้านบาทเป็น60ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญจำนวน5.9ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทบริษัทย่อย
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่3กรกฎาคม2552

 ตามรายงานการประชุมตั้งบริษัทของบริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่27ธันวาคม2551มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทดังกล่าวและให้ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่26มกราคม2552ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน1ล้านบาทแบ่งเป็น100,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาท
และเรียกชำระเต็มมูลค่าทั้งจำนวน

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่9ตุลาคม2552มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
จากเดิม1ล้านบาทเป็น65ล้านบาทและเรียกชำระเต็มมูลค่าทั้งจำนวนมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
เมื่อวันที่12ตุลาคม2552

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทวันอัพจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่3มิถุนายน2551และ20มิถุนายน2551มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก20ล้านบาทเป็น60ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญจำนวน4ล้านหุ้นหุ้นละ10บาทเรียกชำระเงินร้อยละ25ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุน
จำนวน40ล้านบาทบริษัทได้ชำระค่าหุ้นจำนวน6.5ล้านบาทตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ64.99

 ในวันที่30กันยายน2551บริษัทได้ซื้อหุ้นร้อยละ35ในบริษัทวันอัพจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงิน7ล้านบาท 
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนจากร้อยละ64.99เป็นร้อยละ99.99

 บริษัทวันอัพจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มเติมสำหรับหุ้นจำนวน2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ5บาทและสำหรับหุ้นจำนวน4ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ2.5บาทบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่15ตุลาคม2551และได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มให้ครบจำนวนของทุนจดทะเบียน60
ล้านบาทสำหรับหุ้นจำนวน2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ5บาทและสำหรับหุ้นจำนวน4ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ2.5บาทบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่24ธันวาคม2551

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัดเมื่อวันที่2มิถุนายน2551และ18มิถุนายน2551มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม1ล้านบาทเป็น5ล้านบาทและเรียกชำระเต็มมูลค่าทั้งจำนวนมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่23มิถุนายน2551

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่6สิงหาคม2551มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนจากเดิม5ล้านบาทเป็น65ล้านบาทและเรียกชำระเต็มมูลค่าทั้งจำนวนมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ 
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่7สิงหาคม2551
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 ตามรายงานการประชุมตั้งบริษัทของบริษัทคูลสเปซจำกัด(เดิมชื่อบริษัทอารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่6สิงหาคม2551
มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทดังกล่าวและให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่26สิงหาคม2551ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน1ล้านบาท 
แบ่งเป็น100,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทและเรียกชำระเต็มมูลค่าทั้งจำนวน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยณวันที่31ธันวาคม2552และ2551และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปีมีดังนี้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สัดส่วน 

ความเป็นเจ้าของ    ทุนชำระแล้ว วิธีราคาทุน    การด้อยค่า   ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับ 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อย             

บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 (1,104) (1,104) 8,896 8,896 - -

บริษัทวันอัพจำกัด 99.99 99.99 100,000 60,000100,000 60,000 - - 100,000 60,000 - -

บริษัทอารียาแมนเนจเม้นต์จำกัด 99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - -
บริษัทคูลสเปซจำกัด(เดิมชื่อ
บริษัทอารียาดีวิลอปเม้นต์จำกัด) 99.99 99.99 60,000 1,000 60,000 1,000 - - 60,000 1,000 - -

บริษัทไวต์ลิฟวิงจำกัด 99.99 - 65,000 - 65,000 - - - 65,000 -  -

รวม   300,000 136,000 300,000 136,000 (1,104) (1,104) 298,896 134,896 - - 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง 

สัญญาเช่า 

คลับเฮ้าส์ 
และอาคาร

ชั่วคราว 

เครื่องตกแต่ง   
ติดตั้งและ 

ครื่องใช้สำนักงาน 

เครื่องจักร 
และเครื่องมือ 

ก่อสร้าง ยานพาหนะ 
งานระหว่าง 

ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณวันที่1มกราคม2551 32,112 7,386 57,658 20,207 1,163 23,193 4,516 146,235

เพิ่มขึ้น - 2,830 483 5,470 54,135 9,677 3,137 75,732

โอน - - 195 - (195) - (212) (212)

จำหน่าย - - (47) (167) - (1,242) - (1,456)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
   และ 1 มกราคม 2552 32,112 10,216 58,289 25,510 55,103 31,628 7,441 220,299 

เพิ่มขึ้น - 1,103 - 4,178 13,771 12,919 5,150 37,121

โอน - 2,778 - (329) 2,590 - (5,039) -

จำหน่าย - - - - - (1,364) (905) (2,269)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 32,112 14,097 58,289 29,359 71,464 43,183 6,647 255,151 

         

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

ณวันที่1มกราคม2551 - 5,427 17,252 12,225 705 18,956 - 54,565

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2,173 6,846 4,169 8,440 3,776 - 25,404

จำหน่าย - - (3) (71) - (1,116) - (1,190)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
   และ 1 มกราคม 2552 - 7,600 24,095 16,323 9,145 21,616 - 78,779 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2,651 5,357 3,927 20,221 4,408 - 36,564

โอน - - - (142) 142 - - -

จำหน่าย - - - - - (1,364) - (1,364)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 10,251 29,452 20,108 29,508 24,660 - 113,979 

         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 32,112 2,616 34,194 8,191 45,958 1,415 7,441 131,927

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 996 - 8,597 - 9,593

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 32,112 2,616 34,194 9,187 45,958 10,012 7,441 141,520

         

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 32,112 3,846 28,837 6,875 38,074 1,925 6,647 118,316

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 2,376 3,882 16,598 - 22,856

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 32,112 3,846 28,837 9,251 41,956 18,523 6,647 141,172 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง 

สัญญาเช่า 

คลับเฮ้าส์ 
และอาคาร

ชั่วคราว 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เครื่องใช้สำนักงาน 
เครื่องมือ 
ก่อสร้าง ยานพาหนะ 

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณวันที่1มกราคม2551 32,112 7,386 57,658 20,207 907 23,193 4,304 145,767

เพิ่มขึ้น - 2,730 - 4,106 485 8,622 3,137 19,080

โอน - - - - - - - -

จำหน่าย - - - (167) - (1,242) - (1,409)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
   และ 1 มกราคม 2552 32,112 10,116 57,658 24,146 1,392 30,573 7,441 163,438 

เพิ่มขึ้น - 1,103 - 2,836 184 7,502 2,554 14,179

โอน - 2,778 - (329) 329 - (2,778) -

จำหน่าย - - - - - (1,364) (905) (2,269)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 32,112 13,997 57,658 26,653 1,905 36,711 6,312 175,348 
         
ค่าเสื่อมราคาสะสม        

ณวันที่1มกราคม2551 - 5,427 17,252 12,225 703 18,956 - 54,563

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2,156 6,752 3,967 160 3,687 - 16,722

จำหน่าย - - - (70) - (1,117) - (1,187)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551         

   และ 1 มกราคม 2552 - 7,583 24,004 16,122 863 21,526 - 70,098 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2,630 5,357 3,488 239 3,750 - 15,464

โอน - - - (142) 142 - - -

จำหน่าย - - - - - (1,364) - (1,364)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 10,213 29,361 19,468 1,244 23,912 - 84,198 
         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 2,533 33,654 7,028 529 1,415 7,441 84,712

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 996 - 7,632 - 8,628

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 32,112 2,533 33,654 8,024 529 9,047 7,441 93,340 
         
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,112 3,784 28,297 4,809 661 - 6,312 75,975

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 2,376 - 12,799 - 15,175

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 32,112 3,784 28,297 7,185 661 12,799 6,312 91,150 

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง 
ณวันที่31ธันวาคม2552มีจำนวน53.4พันบาท(2551:28.1พันบาท)
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณวันที่1มกราคม2551 5,870 5,871

เพิ่มขึ้น 1,036 425 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 6,906 6,296 

เพิ่มขึ้น 195 106 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 7,101 6,402 

   
ค่าตัดจำหน่ายสะสม  

ณวันที่1มกราคม2551 3,604 3,604

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 1,293 1,210

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 4,897 4,814 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 1,065 941 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 5,962 5,755 

   
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,009 1,482 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,139 647 
 
13. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

           งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารส่วนที่มีหลักประกัน  70,148 68,849 60,272 68,849

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน      

 ส่วนที่มีหลักประกัน  170,000 210,000 165,000 210,000

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม      

    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  240,148 278,849 225,272 278,849 

      
เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน      

       ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี      

      ส่วนที่มีหลักประกัน  108,385 866,295 108,383 866,295 

      
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน      

       ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  6,134 2,652 4,230 2,426 

      
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      

  ส่วนที่มีหลักประกัน  2,160,716 2,231,622 1,794,404 1,994,049 

      
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย      

  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 4 - - 9,700 9,700 

      
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  15,463 6,666 8,212 5,975 
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ณวันที่31ธันวาคม2552กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศเป็นจำนวนเงินรวม85ล้านบาทและ75ล้านบาทตามลำดับ
(2551: 75 ล้านบาท และ 75 ล้านบาท ตามลำดับ) วงเงินเบิกเกินบัญชีคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยMORและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกอัตราคงที่ต่อปี

ณวันที่31ธันวาคม2552กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน170ล้านบาทและ165ล้านบาทตามลำดับ (2551 : 210 ล้านบาท และ 
210 ล้านบาท ตามลำดับ) ให้กับธนาคารในประเทศหลายแห่งโดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกอัตราคงที่ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยMORบวกอัตราคงที่
ต่อปี

ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นเงินรวมประมาณ6,403ล้านบาท (2551: 
5,610 ล้านบาท)เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยMLRบวก/หักอัตราคงที่ต่อปีโดยมีเงื่อนไขการชำระคืนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด 
ในสัญญาจนถึงปี2556

นอกจากนี้สัญญาเงินกู้กำหนดให้มีการชำระคืนเป็นสัดส่วนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้ขายสินทรัพย์ให้กับลูกค้าและบริษัทและบริษัทย่อยได้ปลอดจำนองโฉนด 
เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้แก่ลูกค้า

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารของกรรมการพร้อมทั้งจดจำนองที่ดินของแต่ละโครงการที่เสนอกู้ทั้งหมดและ 
บางโครงการค้ำประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อยและกรรมการของบริษัทบางท่าน

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย“บริษัทอารียาเซอร์วิสจำกัด”จำนวน9.7ล้านบาทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ4.75ต่อปีและมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม
อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมภายใน12เดือน 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินณวันที่31ธันวาคมมีรายละเอียดดังนี้

 งบการเงินรวม  

 2552 2551 

 เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ 

 (พันบาท) 

ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6,134 1,284 7,418 2,652 383 3,035

ครบกำหนดชำระหลังจาก
 หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 15,463 1,593 17,056 6,666 424 7,090

รวม 21,597 2,877 24,474 9,318 807 10,125 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 

 เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ 

 (พันบาท) 

ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,230 640 4,870 2,425 366 2,791

ครบกำหนดชำระหลังจาก
 หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 8,212 541 8,753 5,975 405 6,380

รวม 12,442 1,181 13,623 8,400 771 9,171 

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับรถยนต์โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปีต่างๆถึงปี2557ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่านี้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขบางประการในสัญญา

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัทณวันที่31ธันวาคม2552และ2551เป็นสกุลเงินบาท
 
14. เจ้าหนี้การค้า 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - 130 234,304 137,608

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  240,652 186,890 33,501 53,050

รวม  240,652 187,020 267,805 190,658 



98

 ยอดเจ้าหนี้การค้าที่แสดงข้างต้นรวมเงินประกันตามสัญญาก่อสร้างดังนี้

     งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  32,938 7,310 - -

รวม  32,938 7,310 - - 

 เจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัทณวันที่31ธันวาคม2552และ2551เป็นสกุลเงินบาท

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ค่ารักษาสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายที่ดินค้างจ่าย 27(ค) 33,775 30,520 33,775 30,520

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดค้างจ่าย  10,924 4,938 5,590 4,938

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างบ้าน  5,060 6,980 5,060 6,980

เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  - - 54,800 47,377

ภาษีขายตั้งพัก  26,367 13,301 2,352 2,222

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น  53,032 26,349 33,718 11,466

อื่นๆ  16,909 21,099 10,243 16,561

รวม  146,067 103,187 145,538 120,064 
 
16. ทุนเรือนหุ้น 

 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหุ้น 

2552 2551 

จำนวนหุ้น จำนวนเงิน จำนวนหุ้น จำนวนเงิน 

(บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน      

ณวันที่1มกราคม      

-หุ้นสามัญ 1 949,600 949,600 949,600 949,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

- หุ้นสามัญ 1 949,600 949,600 949,600 949,600 

      
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว      

ณวันที่1มกราคม      

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

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

 เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2550บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

 ต่อมาเมื่อวันที่3ตุลาคม2551สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่อนผันระยะเวลาให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่26
พฤศจิกายน2551ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ทำการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำการกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามที่ระบุแล้วดังนั้นใบสำคัญแสดง
สิทธิจึงสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ
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17. ส่วนเกินทุนและสำรอง 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535มาตรา51ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้บริษัทต้องนำค่าหุ้น
ส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535มาตรา116บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง(“สำรองตามกฎหมาย”)อย่างน้อยร้อยละ5
ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากที่หักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนเงินสำรองนี้จะนำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้

 
18. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ไว้ในงบการเงินนี้เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพียงธุรกิจเดียวและมีโครงการพัฒนาภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

 
19. รายได้อื่น 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ค่าบริหารโครงการ 28(ก),(ข) 11,351 38,268 7,370 38,268

อื่นๆ  11,721 9,785 11,546 9,017

รวม  23,072 48,053 18,916 47,285 
 
20. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด  69,474 46,857 49,011 26,551

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  5,550 2,874 4,750 2,426

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  17,064 12,064 15,027 12,064

รวม  92,088 61,795 68,788 41,041 
 
21. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายบริหาร  112,963 88,437 90,379 77,085

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  87,273 39,954 50,247 36,220

รวม  200,236 128,391 140,626 113,305 
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22. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  148,713 127,960 114,200 104,941

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  4,350 4,549 3,796 3,502

อื่นๆ  33,075 5,724 26,092 4,992

รวม  186,138 138,233 144,088 113,435 

 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนักงานจ่ายเงินสะสม
ในอัตราร้อยละ3ถึงอัตราร้อยละ7ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ3ถึงอัตราร้อยละ7ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

 
23. ต้นทุนทางการเงิน 

 
หมายเหตุ 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่ายและค้างจ่ายกับ      

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 461 463 

 สถาบันการเงินและอื่นๆ  206,066 286,343 169,970 275,446

  206,066 286,343 170,431 275,909 

ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุน      

 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 7 (201,288) (279,355) (165,946) (269,103)

สุทธิ  4,778 6,988 4,485 6,806 

 
24. ภาษีเงินได้ 

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่387พ.ศ.2544ลงวันที่5กันยายน2544ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ30เป็นร้อยละ25สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน
300ล้านบาทเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับและยังได้รับสิทธิในการ 
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแห่งพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรฉบับที่475แต่ไม่เกินรอบระยะเวลาบัญชี2553ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่31ธันวาคม
2553   

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่475พ.ศ.2551ให้สิทธิแก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ30เป็นร้อยละ25สำหรับกำไรสุทธิเฉพาะ 
ส่วนที่ไม่เกิน300ล้านบาทเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลัง1มกราคม2551

 
25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2552และ2551คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่
ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2552 2551 2552 2551 

  (พันหุ้น/พันบาท) 

กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)  518,008 32,582 432,699 7,590

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว (ขั้นพื้นฐาน)  758,000 758,000 758,000 758,000

กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)  0.68 0.04 0.57 0.01 
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26. เครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญากลุ่มบริษัท
ไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยพิจารณาระหว่างต้นทุน 
ที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยงฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่า 
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบันการเงินซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว

 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินกู้ยืมณวันที่31ธันวาคม2552และ2551และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

 งบการเงินรวม 

 

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี) 

ภายใน 1 ปี 
หลังจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม 

(พันบาท) 

ปี2552      

ส่วนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.1-8.5 348,533 - - 348,533

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.1-8.5 - 2,160,716 - 2,160,716

รวม  348,533 2,160,716 - 2,509,249 

      
ปี2551      

ส่วนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.0-7.5 1,145,144 - - 1,145,144

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.0-7.5 - 2,231,622 - 2,231,622

รวม  1,145,144 2,231,622 - 3,376,766 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี 

หลังจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี2552      

ส่วนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.1-8.5 333,655 - - 333,655

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.1-8.5 - 1,794,404 - 1,794,404

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 4.75 - 9,700 - 9,700

รวม  333,655 1,804,104 - 2,137,759 

      
ปี2551      

ส่วนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.0-7.5 1,145,144 - - 1,145,144

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.0-7.5 - 1,994,049 - 1,994,049

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 4.75 - 9,700 - 9,700

รวม  1,145,144 2,003,749 - 3,148,893 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอ
วงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆณวันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุลอย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญ 
จากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนด
โดยวิธีต่อไปนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบดุลณวันที่31ธันวาคม2552และ2551มีดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลา 
 อันสั้น

เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้จะครบกำหนดในระยะเวลาสั้น
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27. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันดังนี้

(ก) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

 
 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ภายในหนึ่งปี  3,111 5,117 1,815 2,484

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี  4,466 3,314 2,280 1,802

รวม  7,577 8,431 4,095 4,286 

(ข) ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน499.2ล้านบาท(2551: 411.9 ล้านบาท) 

(ค) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายรายหนึ่งจำนวนเงินรวม500ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ชำระเงินมัดจำแล้วจำนวน50ล้านบาททั้งนี้บริษัทมีต้นทุนค่าพัฒนา
บนที่ดินข้างต้นจำนวนเงิน73ล้านบาทซึ่งบริษัทได้บันทึกเงินมัดจำและต้นทุนค่าพัฒนาดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชีต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน
งบดุลภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวผู้จะขายยินยอมให้บริษัทเข้าทำการพัฒนาและทำประโยชน์ในที่ดินได้

 บริษัทได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายเป็นจำนวนเงิน23ล้านบาทโดยจ่ายชำระในวันทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจำนวน3ล้านบาทและ
บริษัทจะต้องจ่ายค่ารักษาสิทธิ์ตั้งแต่วันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์เดิมจนถึงวันที่ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญาปัจจุบันได้ขยายเวลาการชำระ
ส่วนที่เหลือและขยายเวลาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจนถึงปี2553ณวันที่31ธันวาคม2552ยอดคงเหลือดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียน
อื่นเป็นจำนวนเงิน33.8ล้านบาท

 
28. สัญญาอื่นๆ 

(ก) บริษัทจัดการโครงการให้กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ3ของมูลค่าโครงการเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ
ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

(ข) บริษัทจัดการโครงการให้กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ3ของมูลค่าห้องชุดซึ่งแบ่งชำระดังนี้เมื่อลูกค้าชำระเงินจองและ 
เงินทำสัญญาเรียบร้อย(ร้อยละ0.75)ชำระเงินดาวน์ครบถ้วน(ร้อยละ0.75)และที่เหลือครบถ้วนเมื่อการก่อสร้างอาคารแต่ละอาคารแล้วเสร็จ 
(ร้อยละ1.5)เป็นจำนวนเงินรวม7.4ล้านบาท

 
29. คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทได้ยื่นฟ้องสถาบันการเงินในต่างประเทศแห่งหนึ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมสถาบัน
การเงินจำนวน300,000เหรียญสหรัฐ(หรือประมาณ10ล้านบาท)เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสถาบันการเงินดังกล่าวแต่สถาบันการเงินไม่ปล่อยเงินกู้
ให้ตามสัญญาซึ่งทางศาลได้นัดสืบพยานโจทก์และสืบพยานจำเลยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์2553บริษัทได้บันทึกค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวเป็น 
ลูกหนี้และบริษัทได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน(2551: 5 ล้านบาท) 

 จากการที่สถาบันการเงินในต่างประเทศดังกล่าวไม่ปล่อยเงินกู้ให้ตามสัญญาบริษัทจึงไม่ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนไม่เกิน40ล้านหน่วยให้แก่สถาบัน
การเงินข้างต้น

 บริษัทถูกลูกค้าจำนวน48แปลงในโครงการหนึ่งฟ้องร้องเรื่องการทำระบบสาธารณูปโภคของบริษัทโดยเรียกร้องค่าเสียหายรายละ0.40ล้านบาทรวมเป็นเงิน
19.20ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคเสร็จแล้วและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินได้ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาลูกค้า11แปลง 
ได้ให้ทนายของตนได้ยื่นถอนฟ้องคดีดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

 นอกจากนี้บริษัทถูกลูกค้าฟ้องร้องให้แก้ไขงานให้ชดใช้ค่าเสียหายและขอคืนเงิน12คดีเป็นจำนวนเงิน3.3ล้านบาทและให้ชำระคืนเงินประกันผลงาน1คดีเป็น
จำนวน1.2ล้านบาทโดยทั้ง13คดีนี้รวมเป็นมูลค่าฟ้องร้อง4.5ล้านบาทเป็นข้อพิพาททางธุรกิจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติวิสัยจนถึงวันที่ในรายงานคดี 
เหล่านี้ยังไม่สิ้นสุดบริษัทได้บันทึกหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้วจำนวน3.7ล้านบาท

 
30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 ณวันที่31ธันวาคม2552กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกเพื่อค้ำประกันบริษัท 
ต่อหน่วยงานราชการสำหรับการจัดทำและบำรุงสาธารณูปโภคในโครงการของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม98.9ล้านบาทและ48ล้านบาทในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ (2551: 95.4 ล้านบาท และ 54.8 ล้านบาท ตามลำดับ)ซึ่งบางส่วนค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารและการจดจำนองที่ดิน
ของแต่ละโครงการที่เสนอกู้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

 
31. การบริหารจัดการส่วนทุน 

 นโยบายของคณะกรรมการคือการดำรงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเจ้าหนี้และตลาดและเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตคณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่งกลุ่มบริษัทกำหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดำเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
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32. มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้     

 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ณวันที่รายงานเนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว 
ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคมของปีที่กำหนดมีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล

2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24(ปรับปรุง2550) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ฉบับ47เดิม) 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2554 

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
33. การจัดประเภทรายการใหม่ 

 รายการในงบการเงินของปี2551ได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี2552ดังนี้

 2551 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 

(พันบาท) 

งบดุล       

สินทรัพย์       

ลูกหนี้อื่น - - - - 100,628 100,628

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 59,938 2,656 62,594 150,661 (100,628) 50,033

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 2,009 2,009 - 1,482 1,482

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 31,069 (4,665) 26,404 19,770 (1,482) 18,288
       
หนี้สิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม       

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 178,849 100,000 278,849 178,849 100,000 278,849

ตั๋วเงินจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง 100,000 (100,000) - 100,000 (100,000) -

เงินประกันการก่อสร้างที่ถึง       

 กำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 53,878 (8,477) 45,401

เงินประกันการก่อสร้าง - - - - 8,477 8,477
       
งบกำไรขาดทุน       

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 233,731 (233,731) - 193,546 (193,546) -

ค่าใช้จ่ายในการขาย - 61,795 61,795 - 41,042 41,042

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - 128,391 128,391 - 113,305 113,305

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 374 41,740 42,114 374 38,032 38,406

ดอกเบี้ยจ่าย 5,183 (5,183) - 5,639 (5,639) -

ต้นทุนทางการเงิน - 6,988 6,988 - 6,806 6,806

  -   -  

 การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
พ.ศ.2552ลงวันที่30มกราคม2552
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Audit Report of Certified Public Accountant 
Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 

As at 31 December 2009 and 2008 
 

To the Shareholders of Areeya Property Public Company Limited 
 
I have audited the accompanying consolidated and separate balance sheets as at 31 December 2009 and 2008, and the related 
statements of income, changes in 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 31 December 2009 and 2008 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. 
 
 
 
 
 
 
(Vannaporn Jongperadechanon) 
Certified Public Accountant 
Registration No. 4098 
 
KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
Bangkok  
24 February 2010 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
 
 

Assets Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2009 2008 2009 2008 

(in Baht) 

Current assets      

Cash and cash equivalents 5 166,291,811  51,572,114  108,799,179  14,396,400  

Trade accounts receivable and unbilled   
 construction work in progress 4, 6 36,534,466  15,058,997  25,821,979  7,373,815  

Real estate projects development costs  4, 7, 27 (c) 4,619,627,209  5,344,517,417  3,924,698,063  4,981,562,237  

Deposit for land 8 127,000,000   -    127,000,000   -    

Other receivables - related parties 4  -     -    111,089,588  100,628,377  

Other current assets 9 139,374,499  62,593,541  108,576,120  50,032,531  

Total current assets   5,088,827,985  5,473,742,069  4,405,984,929  5,153,993,360  

      
Non-current assets       

Deposits at banks used as collateral 30 99,086,458  76,289,149  88,521,842  70,098,146  

Investments in subsidiaries  1, 10  -     -    298,895,747  134,895,807  

Property, plant and equipment 11 141,172,005  141,520,551  91,150,495  93,339,927  

Intangible assets 12 1,139,344  2,009,115  647,181  1,481,800  

Other non-current assets  14,056,159  26,404,256  9,892,294  18,287,862  

Total non-current assets  255,453,966  246,223,071  489,107,559  318,103,542  

      
Total assets   5,344,281,951  5,719,965,140  4,895,092,488  5,472,096,902 

 
 

Balance sheets 
Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 

As at 31 December 2009 and 2008 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Balance sheets (Continued) 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at 31 December 2009 and 2008 

 

Liabilities and equity Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2009 2008 2009 2008 

(in Baht) 

Current liabilities      

Bank overdrafts and short-term loans from 
 financial institutions 13 240,147,892  278,848,883  225,271,502  278,848,883  

Trade accounts payable 4, 14 240,651,556  187,019,697  267,805,374  190,657,590  

Current portion of long-term loans from   
 financial institutions 13 108,385,279  866,294,618  108,383,279  866,294,618  

Current portion of finance lease liabilities  13 6,133,844  2,651,968  4,230,145  2,425,581  

Current portion of construction retentions  34,263,991  46,214,997  33,335,592  45,401,547  

Unrecognised income on installments due 6 303,368,323  523,170,460  300,182,763  509,900,802  

Income tax payable  78,732,642  15,341,553  70,768,976  322,573  

Other current liabilities 4, 15 146,066,730  103,186,581  145,538,249  120,064,384  

Total current liabilities  1,157,750,257 2,022,728,757 1,155,515,880 2,013,915,978  

      
Non-current liabilities      

Long-term loans from financial institutions 13 2,160,716,362  2,231,621,609  1,794,404,261  1,994,049,460  

Long-term loans from subsidiary 4, 13  -     -    9,700,000  9,700,000  

Finance lease liabilities 13 15,462,820  6,666,295  8,211,546  5,974,671  

Construction retentions 4  -     -    28,861,222  8,476,840  

Receipt for common expense      

 - juristic person  58,916,791  40,739,387  50,599,928  40,098,246  

Utilities guarantee  25,135,148  9,916,438  25,135,148  9,916,438  

Total non-current liabilities  2,260,231,121 2,288,943,729 1,916,912,105 2,068,215,655  

      

Total liabilities  3,417,981,378 4,311,672,486 3,072,427,985 4,082,131,633 
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

Balance sheets (Continued) 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
As at 31 December 2009 and 2008 

 

Liabilities and equity Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2009 2008 2009 2008 

(in Baht) 

Equity       

Share capital 16     

  Authorised share capital   949,600,000   949,600,000   949,600,000   949,600,000  

    Issued and paid-up share capital    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 34,915,000   13,280,000  34,915,000   13,280,000  

    Unappropriated  608,475,679   112,102,760  504,839,609   93,775,375  

Total equity attributable to the equity holders 
 of the Company  1,926,300,573 1,408,292,654 1,822,664,503 1,389,965,269 

Minority interests   -     -     -     -    

Total equity   1,926,300,573 1,408,292,654 1,822,664,503 1,389,965,269 

      

Total liabilities and equity  5,344,281,951 5,719,965,140 4,895,092,488 5,472,096,902 
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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 31 December 2009 and 2008 
 

 Note 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

2009 2008 2009 2008 

(in Baht) 

Revenues 4     
Revenue from sales of real estate  3,383,012,595  751,745,415  3,331,958,695  920,274,855  
Service income from house construction  
    and sales of construction materials   52,943,757  51,785,485  27,310,042  46,715,728  
Other income 19 23,071,745  48,052,924  18,915,951  47,284,509  

Total revenues  3,459,028,097 851,583,824 3,378,184,688 1,014,275,092 
      
Expenses 4     
Cost of sales of real estate  2,377,237,793  502,005,356  2,527,913,360  754,238,939  
Cost of service from house construction and 
 cost of construction materials  40,681,237  37,743,194  25,307,623  39,839,193  
Selling expenses 20 92,088,118  61,794,600  68,787,633  41,041,475  
Administrative expenses  21 200,235,759  128,391,342  140,626,427  113,305,264  
Management benefit expenses  52,901,759  42,113,890  48,350,274  38,406,340  
Total expenses  2,763,144,666 772,048,382  2,810,985,317 986,831,211  
      
Profit before finance costs and income tax expenses  695,883,431  79,535,442  567,199,371  27,443,881  

Finance costs 4, 23 (4,778,355) (6,988,128) (4,484,956) (6,806,001) 
Profit before income tax expense  691,105,076  72,547,314  562,714,415  20,637,880  
Income tax expense 24 (173,097,157) (44,451,859) (130,015,181) (13,047,912) 
      
Profit for the year   518,007,919  28,095,455  432,699,234  7,589,968  
      
Attributable to:       

 Equity holders of the Company  518,007,919  32,582,579  432,699,234  7,589,968  

    Minority interest    -    (4,487,124)  -     -    
Profit for the year  518,007,919  28,095,455  432,699,234  7,589,968  

      
Earnings per share (in Baht)      
Basic 25 0.68  0.04  0.57  0.01  
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Statements of changes in equity 

Consolidated financial statements

Note 

Issued and  
paid-up 

share capital 
Share 

premium 

Retained earnings Total equity 
attributable  

to equity 
holders of  

the Company 
Minority 
interest 

Total 
equity 

Appropriated  
to legal  
reserve Unappropriated 

(in Baht) 

Balance at 1 January 2008  758,000,000 524,909,894  12,900,000  84,387,305  1,380,197,199 (2,796,908) 1,382,994,107 

Profit for the year   -     -     -    32,582,579  32,582,579 (4,487,124) 28,095,455 

Appropriated to legal reserve 17  -     -    380,000  (380,000) - - -

Increase (decrease) in minority
      interests in subsidiary   -     -     -    (4,487,124) (4,487,124) 1,690,216 (2,796,908) 

Balance at 31 December 2008  758,000,000 524,909,894  13,280,000  112,102,760  1,408,292,654 - 1,408,292,654 

        
Balance at 1 January 2009  758,000,000 524,909,894 13,280,000 112,102,760 1,408,292,654 - 1,408,292,654 

Profit for the year   -     -     -    518,007,919  518,007,919 - 518,007,919 

Appropriated to legal reserve 17  -     -    21,635,000  (21,635,000) - - - 

Balance at 31 December 2009  758,000,000 524,909,894  34,915,000  608,475,679  1,926,300,573 - 1,926,300,573 

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

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2009 and 2008 
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Statements of changes in equity (Continued) 

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

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2009 and 2008 

 

Separate financial statements

Note 

Issued and  
paid-up 

share capital 
Share 

premium 

Retained earnings Total equity 
attributable to 
equity holders 

of the Company 
Appropriated  

to legal  reserve Unappropriated 

  (in Baht) 

Balance at 1 January 2008  758,000,000  524,909,894  12,900,000  86,565,407 1,382,375,301 

Profit for the year   -     -     -    7,589,968 7,589,968 

Appropriated to legal reserve 17  -     -    380,000  (380,000) -

Balance at 31 December 2008  758,000,000  524,909,894  13,280,000  93,775,375 1,389,965,269 

       

Balance at 1 January 2009  758,000,000 524,909,894 13,280,000 93,775,375 1,389,965,269 

Profit for the year   -     -     -    432,699,234 432,699,234 

Appropriated to legal reserve 17  -     -    21,635,000  (21,635,000) - 

Balance at 31 December 2009  758,000,000  524,909,894  34,915,000  504,839,609 1,822,664,503 
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Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in Baht) 

Cash flows from operating activities     

Profit for the year 518,007,919  28,095,455  432,699,234  7,589,968  

Adjustments for     

Depreciation  36,563,947  25,404,114  15,463,640  16,722,047  

Amortisation 1,064,735  1,291,311  940,782  1,209,816  

Doubtful debts expense - trade accounts receivable 167,020   -    167,020   -    

Doubtful debts expense 8,838,129   -    8,838,129   -    

Impairment loss of investment in subsidiary  -     -     -    1,103,852  

Finance costs 4,778,355  5,182,953  4,484,956  5,638,953  

Loss (gain) on disposal of office equipment (489,999) 26,387  (489,999) (228,704) 

Write off real estate projects development costs 36,796,665   -    36,796,665   -    

Income tax expense 173,097,157  44,451,859  130,015,181  13,047,912  

 778,823,928  104,452,079  628,915,608  45,083,844  

Changes in operating assets and liabilities     

Trade accounts receivable and unbilled construction  
 work in progress (21,642,489) (11,741,042) (18,615,184) (4,055,860) 

Real estate projects development costs 880,145,687  (336,516,663) 1,180,857,777  20,489,986  

Deposit for land (127,000,000)  -    (127,000,000)  -    

Other receivables - Related companies  -     -    (10,461,211)  (100,628,377) 

Other current assets (88,274,924) (22,728,654) (67,381,718)  (14,855,700) 

Other non-current assets 15,003,932  (14,152,401) 8,395,568  (5,972,367) 

Trade accounts payable 53,631,859  85,860,083  77,147,784  87,145,254  

Construction retentions (11,951,005) 4,794,189  8,318,427  12,457,580  

Unrecognised income on installments due (219,802,136) 225,343,988  (209,718,038) 212,074,330  

Other current liabilities 42,708,212  (8,259,434) 25,395,630  10,067,234  

Receipt for common expense     

 - juristic person 18,177,404  (13,948,476) 10,501,682  (14,589,618) 

Utilities guarantee 15,218,709  (848,910) 15,218,709  (848,910) 

Income tax paid (109,706,068) (29,110,306) (59,568,778) (12,725,339) 

Net cash provided by (used in) operating activities 1,225,333,109  (16,855,547) 1,462,006,256  233,642,057  

Statements of cash flows 

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2009 and 2008 

 

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

Areeya Property Public Company Limited and its Subsidiaries 
For the years ended 31 December 2009 and 2008 

 

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

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in Baht) 

Cash flows from investing activities     

Increase in deposits at banks used as collateral (22,797,309) (6,456,145) (18,423,696) (265,142) 

Investments in subsidiaries  -     -    (163,999,940) (119,499,754) 

Purchases of equipments (21,326,612) (66,054,954) (7,534,585) (10,457,910) 

Sales of equipments 490,000  450,034  490,000  450,034  

Purchases of intangible assets (194,963) (964,383) (106,163) (424,983) 

Net cash used in investing activities (43,828,884) (73,025,448) (189,574,384) (130,197,755) 

     
Cash flows from financing activities     

Proceeds from borrowings:     

 Bank overdrafts and short-term loans  
  from financial institutions 5,558,937,172   5,246,428,851  5,492,509,701   5,246,428,851  

Repayment of bank overdraft and short-term loans 
  from financial institutions (5,597,638,163)  (5,356,551,753) (5,546,087,083)  (5,356,551,753) 

Short-term loan from subsidiary  -     -     -    (3,000,000) 

Long-term loans from financial institutions 2,159,233,500  1,275,437,700  1,655,350,500  799,532,700  

Repayment of long-term loans from financial institutions (2,988,048,087) (870,848,009) (2,612,907,038) (632,515,159) 

Repayment of finance lease liabilities (6,293,302) (1,938,886) (5,381,098) (1,801,517) 

Finance costs paid (192,975,648) (175,941,532) (161,514,075) (168,328,010) 

Minority interests in subsidiary  -    (2,796,908)  -     -    

Net cash provided by (used in) financing activities (1,066,784,528) 113,789,463  (1,178,029,093) (116,234,888) 
     
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 114,719,697  23,908,468  94,402,779  (12,790,586) 

Cash and cash equivalents at beginning of year 51,572,114  27,663,646  14,396,400  27,186,986  

Cash and cash equivalents at end of year  166,291,811  51,572,114  108,799,179  14,396,400  

Non-cash transaction 
During the year 2009, the Group and the Company acquired equipments and vehicles with an aggregate cost of Baht 18.6 million 
and Baht 9.7 million, respectively (2008: Baht 9.7 million and Baht 8.6 million, respectively) by means of finance leases.          
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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 24 February 2010. 
 
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 (39.92% of shareholdings) and 
Porncharoenchaisilp (25.31% of shareholdings). 

The principal business of the Company is the development of real estate projects. Details of the Company’s subsidiaries as at 
31 December 2009 and 2008 were as follows: 

Name of the entities Type of business 
Country of 

incorporation 

Ownership interest 

2009 2008 
(%) 

Direct subsidiaries     

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

One Up Co., Ltd. Construction service Thailand 99.99 99.99 

Areeya Management Co., Ltd. Development of real estate projects  
 and property management Thailand 99.99 99.99 

Cool Space Co., Ltd. 
 (formerly:Areeya Development Co., Ltd.) 

Development of real estate projects  
Thailand 99.99 99.99 

White Living Co., Ltd. Development of real estate projects  Thailand 99.99 - 

 
2. Basis of preparation of the 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 and Thai Financial Reporting 
Standards including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) 
and with generally accepted accounting principles in Thailand.   

On 15 May 2009, the FAP announced (Announcement No. 12/2009) the re-numbering of TAS to the same numbers as the 
International Accounting Standards (“IAS”) on which the TAS/TFRS are based. 

The Group has adopted the following revised TAS/TFRS and accounting guidance which were issued by the FAP during 
2008 and 2009 and effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2009: 

TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets  
TFRS 5 (revised 2007) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (formerly TAS 54) 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007) (effective on 26 June 2009) 

The adoption of these revised TAS/TFRS and accounting guidance does not have any material impact on the consolidated or 
separate financial statements. 

The FAP has issued during 2009 a number of new and revised TAS which are not currently effective and have not been 
adopted in the preparation of these financial statements.  These new and revised TAS are disclosed in note 32. 

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 and TFRS requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and 
expenses.  Actual results may differ from estimates. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in 
the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 
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3. Significant accounting policies 

(a) Basis of consolidation 

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

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

 Subsidiaries 

Subsidiaries are entities controlled by the Group.  Control exists when the Company has the power, directly or 
indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.    
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. The accounting policies of subsidiaries have been changed where 
necessary to align them with the policies adopted by the Group. 

(b) Cash and cash equivalents 

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) Trade and other accounts receivable 

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) Real estate projects development costs  

Real estate projects development costs 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. 

(e) Investment

Investments in subsidiaries 

Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost method 
less impairment.   

(f) Property, plant and equipment 

 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 3 and 5 years 
Club house 20 years 
Temporary building 5 years 
Furniture, fixtures and office equipment  3 and 5 years 
Machine and construction equipment 3 and 5 years 
Vehicles 5 years 

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. 
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(g) Intangible assets 

Intangible assets that are acquired by the Group, which have finite useful lives, are stated at cost less accumulated 
amortisation and impairment losses.  Intangible assets are amortised in the statement of income on a straight-line basis 
over their estimated useful lives from the date that they are available for use. The estimated useful life of software 
licenses is 5 years. 

(h) Impairment 

The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting 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 if 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. 

Calculation of recoverable amount 

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

Reversals of impairment 

An impairment loss in respect of goodwill is not reversed.  Impairment losses recognised in prior periods in respect of 
other non-financial assets are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer 
exists.  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. 

(i) 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. 

(j) Trade and other accounts payable  

Trade and other accounts payables are stated at cost. 

(k) Employee benefits 

 Defined contribution plans 

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

(l) Revenues 

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

 Sales of land and houses and sales of residential condominium units 

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 and after all payments have been received from 
the buyers. 

Construction contracts 

Contract revenue includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in contract work, claims and 
incentive payments to the extent that it is probable that they will result in revenue and can be measured reliably. As soon 
as the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and expenses are recognised in   
the statement of income in proportion to the stage of completion of the contract. 

The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed. When the outcome of a construction 
contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised only to the extent of contract costs incurred   
that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract is recognised immediately in the statement of income. 

Sales and other income 

Sales and other income are recognised in the statement of income as it accrues. 
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(m) Expenses  

 Operating leases 

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. 

Finance costs 

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. 

(n) 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 reporting date, 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. 

 Relationships with related parties that control the Company or are being controlled by the Company or have transactions 
with the Group were as follows:    

 

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 

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

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

Cool Space Co., Ltd. (formerly  
 Areeya Development Co., Ltd.) 

Thailand Subsidiary, 99.99% shareholding, more than 50% of directors are 
representatives of the Company 

White Living Co., Ltd. Thailand Subsidiary, 99.99% 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 

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

Transactions Pricing policies 

Revenue from sale of projects Market prices / Contractually agreed rates 

Service income from house construction and sale of construction materials Market prices / Contractually agreed rates 

Other income Market prices / Contractually agreed rates 

Cost of service from house construction and sale of construction material Market prices / Contractually agreed rates 

Financial cost Market prices 

Office rental Contractually agreed rates 
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 Significant transactions for the years ended 31 December 2009 and 2008 with related parties were as follows: 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Subsidiaries     

Revenue from sales of projects  - - 527,500 503,400 
Service income from house construction 
   and sale of construction materials - - 9,748 11,120 
Other income - - 1,920 1,603 
Cost of sales of projects - - 527,500 503,400 
Cost of service from house construction and sale of  
 construction materials   9,242 11,120 
Financial cost - - 461 463 
Other related party     
Office rental  3,072 1,060 3,072 1,060 

  
 Balances as at 31 December 2009 and 2008 with related parties were as follows: 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Trade accounts receivable from related parties  

Subsidiaries     

One Up Co., Ltd. - - 7,570 66 

Areeya Management Co., Ltd. - - 2,756 - 

Cool Space Co., Ltd.  
 (formerly Areeya Development Co., Ltd.)  - - 45 - 

 - - 10,371 66 
     
Other related parties     

Laohapoonrungsee and Porncharoenchaisilp groups - 2,341 - 2,341 

Total - 2,341 10,371 2,407 

     

Real estate projects development costs     

Subsidiary     

One Up Co., Ltd. - - 480,629 487,047 
     
Other receivable     

Subsidiaries     

One Up Co., Ltd.  - - 2,595 10,613 

Areeya Management Co., Ltd.  - - 73,420 89,515 

Areeya Service Co., Ltd.  - - 496 493 

Cool Space Co., Ltd.  
 (formerly Areeya Development Co., Ltd.) - - 12,450 7 

White Living Co., Ltd.  - 22,128 - 

Total - - 111,089 100,628 
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Consolidated 

financial statements 
Separate 

 financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Trade accounts payable to related parties     
Subsidiary     
One Up Co., Ltd. - - 234,304 137,608 
     
Other related parties     
Laohapoonrungsee and Porncharoenchaisilp groups - 130 - - 
Total - 130 234,304 137,608 

 
Long-term loan from  

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

 (% per annum) (in thousand Baht) 

Subsidiary   

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

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Construction retentions     

Subsidiary     

One Up Co., Ltd. - - 28,861 8,477 
     
Other current liabilities     

Subsidiary      

Areeya Service Co., Ltd. - - 461 - 

One Up Co., Ltd.  - - 1,022 956 

Areeya Management Co., Ltd. - - 47,695 47,377 

Cool Space Co., Ltd. (formerly Areeya Development Co., Ltd.) - - 5,622 - 

 - - 54,800 48,333 

     

Other related parties     
Laohapoonrungsee and Porncharoenchaisilp groups - 1,906 - 1,906 

Total  - 1,906 54,800 50,239 

 Due to the requirements of the Land Development Act B.E. 2543, during 2003 to 2004 the Company transferred the title on 
certain parcels of land used for entrance ways roading and utilities with a cumulative value at 31 December 2009 of Baht 57.4 
million (2008: 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.  

 During 2004 to 2007, the Company transferred the title of certain parcels of land used as site entrance roads of development 
projects with a cumulative value at 31 December 2009 of Baht 79.1 million (2008: Baht 79.1 million) 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 
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and restrictions to the projects of the Company for construction of the utilities of the projects without any compensation and 
with no time limit. 

 In addition, in 2009, a subsidiary also transferred the title of certain parcels of land used as site entrance roads of development 
projects with a cumulative value at 31 December 2009 of Baht 0.4 million to a subsidiary, without any compensation for the 
subsidiary to hold title to such land on behalf of the subsidiary 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 subsidiary for construction of the utilities of the projects without any compensation and with no time limit. 

 Contract with subsidiaries and other related party 

(a) In 2008, the Company entered into a sale agreement for projects to a subsidiary at cost with proceeds amounting to 
Baht 503.4 million and in 2009, the Company entered into sale agreements for property development projects with 
three subsidiaries at cost with proceeds amounting to Baht 527.5 million. 

(b) As at 31 December 2009, the Company had outstanding commitments relating to project development contracts with a 
subsidiary amounting to Baht 191.7 million (2008: Baht 208.6 million). 

(c) The Company entered into a condominium rental agreement with a related person for a period of 3 years from 1 March 
2008 to 28 February 2011 at a rental totaling Baht 3.82 million. As at 31 December 2009, the Company has 
commitment up to the effective date of the said rental agreement amounting to Baht 1.5 million. 

(d) The Company entered into a condominium rental sublease agreement to a subsidiary (tenant) for certain space of such 
condominium and equipment for a period of 3 years from 1 March 2008 to 28 February 2011 totaling Baht 1.5 million. 

(e) The Company entered into a condominium rental agreement with a related person for a period of 3 years from 1 March 
2009 to 28 February 2012 at a rental totaling Baht 7.2 million. As at 31 December 2009, the Company has commitment 
amounting to Baht 5.2 million. 

Other 

The Company guaranteed loans of subsidiaries with local banks and a subsidiary guaranteed loan of the Company with a local 
bank. 

In 2009, the Company charged a subsidiary a penalty for failing to complete construction works on the date prescribed in the 
agreements of each project. The penalty fine rate is 0.1 percentages of the contract value of each project per day based on the 
period from their due date until all of the works are completed, amounting to Baht 44 million. 

 
5. Cash and cash equivalents 

 
     Consolidated 

     financial statements 
  Separate 

    financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Cash on hand 1,375 375 550 157 

Cash at banks - current accounts 1,715 (6,064) 2,060 1,258 

Cash at banks - savings accounts 114,693 45,635 57,782 6,892 

Cash at banks - fixed accounts 102 100 - - 

Cashier cheque to bank for loan repayment 48,407 11,526 48,407 6,089 

Total 166,292 51,572 108,799 14,396 

Cash and cash equivalents of the Group and the Company as at 31 December 2009 and 2008 were denominated in Thai Baht. 
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6. Trade accounts receivable and unbilled construction work in progress 

 As at 31 December 2009 and 2008, trade accounts receivable and unbilled completed work and unrecognised income on 
installment due consisted of: 

 
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Total project sales 10,366,109 9,682,567 9,304,568 9,039,895 
     
Sales with signed agreements 2,509,836 4,943,848 2,361,720 4,636,047 

Installments due 8,159,641 5,261,889 7,243,031 4,913,749 

Less sales recognised to date (7,856,273) (4,738,719) (6,942,848) (4,403,848) 

Unrecognised income on installments due 303,368 523,170 300,183 509,901 
     
Installments due 8,159,641 5,261,889 7,243,031 4,913,749 

Less  payments received on installments due (8,158,930) (5,261,377) (7,242,320) (4,913,237) 

Receivables on installments due 711 512 711 512 

Other receivables 15,380 3,838 25,752 3,904 

Receivables from construction 22,248 12,347 1,164 4,596 

 38,339 16,697 27,627 9,012 

Less allowance for doubtful accounts (1,805) (1,638) (1,805) (1,638) 

Net 36,534 15,059 25,822 7,374 

Bad and doubtful debt expense for the year 167 - 167 - 

Unbilled construction work in progress   

 
 Consolidated 

  financial statements 
     Separate 

       financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Cost and attributable profit 21,084 7,751 - - 

Progress billings (7,751) - - - 

Total 13,333 7,751 - - 

Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:  

 
   Consolidated 

   financial statements 
         Separate 

         financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Related parties     

Less than 3 months - - 1,018 - 
3-6 months - - 7,618 - 
6-12 months  - 2,341 1,669 2,407 
Over 12 months - - 66 - 

Total - 2,341 10,371 2,407 
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   Consolidated 

   financial statements 
         Separate 

         financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Less than 3 months 979 4,488 979 4,591 

3-6 months 2,817 203 2,818 100 

6-12 months 15,833 201 8,082  201 

Over 12 months 5,377 1,713 5,377 1,713 

 38,339 14,356 17,256 6,605 

Less allowance for doubtful accounts (1,805) (1,638) (1,805) (1,638) 

Net 36,534 12,718 15,451 4,967 

Total 36,534 15,059 25,822 7,374 

The normal credit term granted by the Group and the Company ranges from 30 days to 60 days. 

The Company received payment from a receivable which aged over 12 months in February 2010. 

Trade accounts receivable and unbilled completed work of the Group and the Company as at 31 December 2009 and 2008 
were denominated in Thai Baht. 

 
7. Real estate projects development costs  

  
                    Consolidated 

                 financial statements 
              Separate 

              financial statements 

 Note 2009 2008 2009 2008 

  (in thousand Baht) 

Land and development costs of projects for sale  8,070,374 7,212,832 7,021,978 6,757,083 

Show houses  101,568 124,398 92,470 121,705 

Construction in progress  3,832,106 2,802,909 3,472,489 2,263,342 

Construction materials  5,658 5,641 5,658 5,642 

Total  12,009,706 10,145,780 10,592,595 9,147,772 

Portion transferred to cost of sales  (7,390,079) (4,801,263) (6,667,897) (4,166,210) 

Net  4,619,627 5,344,517 3,924,698 4,981,562 
      
Finance costs capitalised during the year 23 201,288 279,355 165,946 269,103 

Rates of interest capitalised (% per annum)  5.1-8.5 5.0-7.5 5.1-8.5 5.0-7.5 

In the fourth quarter of 2008, the Company adjusted actual cost of construction and development salary cost of Baht 27 
million to project cost. 

As at 31 December 2009 and 2008, 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 13. 

 
8. Deposit for land 

 In 2009, the Company paid deposit for land amounting Baht 127 million to a certain company whom the Company had 
managed projects due to the Company entered into a purchase agreement for the total area of land at the totally amounting to 
Baht 250 million. 
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9. Other current assets 

 
  Consolidated 

  financial statements 
                         Separate  

                          financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

 (in thousand Baht) 

Advance payment to employees 41,728 3,996 27,303 1,782 

Other receivable 35,280 33,165 34,773 32,119 

Deposit 10,990 10,781 10,125 9,702 

Advance payment for construction 25,715 2,660 15,081 716 

Others 25,661 11,992 21,294 5,714 

Total 139,374 62,594 108,576 50,033 
 
10. Investments in subsidiaries 

    Separate  
    financial statements 

 Note 2009 2008 

  (in thousand Baht) 

At 1 January  134,896 16,500 

Additional investment in share capital 1 164,000 119,500 

Allowance for impairment  - (1,104) 

At 31 December  298,896 134,896 

The Extraordinary Shareholders’ Meeting of One Up Co., Ltd. held on 7 October 2009 resolved to increase the registered 
share capital from Baht 60 million to Baht 100 million by fully paid capital at par value of Baht 10.  The subsidiary registered 
the increased share capital with the Ministry of Commerce on 7 October 2009. 

An Extraordinary Shareholders’ Meeting of Cool Space Co., Ltd., a subsidiary, held on 2 July 2009 resolved to increase the 
registered share capital from Baht 1 million to Baht 60 million by fully paid capital at par value of Baht 10. The subsidiary 
registered the increased share capital with the Ministry of Commerce on 3 July 2009. 

A Meeting of White Living Co., Ltd. held on 27 December 2008 resolved to establish the Company. The subsidiary registered 
share capital of Baht 1 million divided into 100,000 shares at par value of Baht 10 each with the Ministry of Commerce on 26 
January 2009. 

The Extraordinary Shareholders’ Meeting of White Living Co., Ltd., a subsidiary, held on 9 October 2009 resolved to 
increase the registered share capital from Baht 1 million to Baht 65 million by fully paid capital at par value of Baht 10. The 
subsidiary registered the increased share capital with the Ministry of Commerce on 12 October 2009. 

The Extraordinary Shareholders’ Meetings of One Up Co., Ltd. held on 3 June 2008 and 20 June 2008 resolved to increase 
the registered share capital by from Baht 20 million to Baht 60 million by issuing 4 million common shares at par value of 
Baht 10 each and paid up for 25% of the increased Baht 40 million share value.  The Company paid up 64.99% shareholding 
in the amount of Baht 6.5 million. 

On 30 September 2008 the Company purchased 35% of the share capital of One Up Co., Ltd. from other shareholder for 
Baht 7 million. As a result, the Company’s ownership interest increased from 64.99% to 99.99%. 

One Up Co., Ltd., a subsidiary, called up capital on 2 million common shares at Baht 5 per share and on 4 million common 
shares at Baht 2.5 per share. The subsidiary registered the increased share capital with the Ministry of Commerce on 15 
October 2008. In addition, One Up Co., Ltd. called up capital on 2 million common shares at Baht 5 and on 4 million 
common shares at Baht 2.5 to fulfill total registered share of Baht 60 million.  The subsidiary registered the increased share 
capital with the Ministry of Commerce on 24 December 2008. 

Extraordinary Shareholders’ Meetings of Areeya Management Co., Ltd. held on 2 June 2008 and 18 June 2008 resolved to 
increase the registered share capital from Baht 1 million to Baht 5 million by fully paid capital at par value of Baht 10 per 
share. The subsidiary registered the increased share capital with the Ministry of Commerce on 23 June 2008. 
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An Extraordinary Shareholders’ Meeting of Areeya Management Co., Ltd. held on 6 August 2008 resolved to increase the 
registered share capital from Baht 5 million to Baht 65 million by fully paid capital at par value of Baht 10. The subsidiary 
registered the increased share capital with the Ministry of Commerce on 7 August 2008. 

A Meeting of Cool Space Co., Ltd. (formerly Areeya Development Co., Ltd.) held on 6 August 2008 resolved to establish the 
Company. The subsidiary registered share capital of Baht 1 million divided into 100,000 shares at par value of Baht 10 each 
with the Ministry of Commerce on 26 August 2008. 

  
Separate financial statements

 
Ownership 

interest Paid-up capital Cost method Impairment At cost-net
Dividend 

income

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

 (%) (in thousand Baht)

Subsidiaries             

Areeya Service Co., Ltd 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 (1,104) (1,104) 8,896 8,896 - -

One Up Co., Ltd 99.99 99.99 100,000 60,000 100,000 60,000 - - 100,000 60,000 - -

Areeya Management Co., Ltd. 99.99 99.99 65,000 65,000 65,000 65,000 - - 65,000 65,000 - -

Cool Space Co., Ltd. 
 (formerly Areeya 
 Development Co., Ltd.) 99.99 99.99 60,000 1,000 60,000 1,000 - - 60,000 1,000 - -

White Living Co., Ltd. 99.99 - 65,000 - 65,000 - - - 65,000 -  -

Total   300,000 136,000 300,000 136,000 (1,104) (1,104) 298,896 134,896 - - 

 
11. Property, plant and equipment 

 Consolidated financial statements

 Land
Leasehold

improvements

Club 
house and  
temporary 

building 

Furniture,
fixtures 

and office
equipment

Machine 
and

construction
equipment Vehicles

Construction 
in progress Total

 (in thousand Baht)

Cost         

At 1 January 2008 32,112 7,386 57,658 20,207 1,163 23,193 4,516 146,235 

Additions - 2,830 483 5,470 54,135 9,677 3,137 75,732 

Transfers - - 195 - (195) - (212) (212) 

Disposals - - (47) (167) - (1,242) - (1,456) 

At 31 December 2008
  and 1 January 2009 32,112 10,216 58,289 25,510 55,103 31,628 7,441 220,299 

Additions - 1,103 - 4,178 13,771 12,919 5,150 37,121 

Transfers - 2,778 - (329) 2,590 - (5,039) - 

Disposals - - - - - (1,364) (905) (2,269) 

At 31 December 2009 32,112 14,097 58,289 29,359 71,464 43,183 6,647 255,151 
         
Accumulated depreciation        

At 1 January 2008 - 5,427 17,252 12,225 705 18,956 - 54,565 

Depreciation charge 
 for the year - 2,173 6,846 4,169 8,440 3,776 - 25,404 

Disposals - - (3) (71) - (1,116) - (1,190) 

At 31 December 2008
 and 1 January 2009 - 7,600 24,095 16,323 9,145 21,616 - 78,779 
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 Consolidated financial statements

 Land
Leasehold

improvements

Club 
house and  
temporary 

building 

Furniture,
fixtures 

and office
equipment

Machine 
and

construction
equipment Vehicles

Construction 
in progress Total

 (in thousand Baht)

Depreciation charge for
 the year - 2,651 5,357 3,927 20,221 4,408 - 36,564 
Transfers - - - (142) 142 - - - 
Disposals - - - - - (1,364) - (1,364) 

At 31 December 2009 - 10,251 29,452 20,108 29,508 24,660 - 113,979 
         
Net book value         
Owned assets 32,112 2,616 34,194 8,191 45,958 1,415 7,441 131,927 

Assets under finance 
 leases - - - 996 - 8,597 - 9,593 

At 31 December 2008 32,112 2,616 34,194 9,187 45,958 10,012 7,441 141,520 

Owned assets 32,112 3,846 28,837 6,875 38,074 1,925 6,647 118,316 
Assets under finance 
 leases - - - 2,376 3,882 16,598 - 22,856 

At 31 December 2009 32,112 3,846 28,837 9,251 41,956 18,523 6,647 141,172 

 

Separate financial statements

Land
Leasehold

improvements

Club 
house and  
temporary 

building 

Furniture,
fixtures 

and office
equipment

Machine 
and

construction
equipment Vehicles

Construction 
in progress Total

 (in thousand Baht)

Cost         
At 1 January 2008 32,112 7,386 57,658 20,207 907 23,193 4,304 145,767 
Additions - 2,730 - 4,106 485 8,622 3,137 19,080 
Transfers - - - - - - - - 
Disposals - - - (167) - (1,242) - (1,409) 
At 31 December 2008 and 
1 January 2009 32,112 10,116 57,658 24,146 1,392 30,573 7,441 163,438 
Additions - 1,103 - 2,836 184 7,502 2,554 14,179 
Transfers - 2,778 - (329) 329 - (2,778) - 
Disposals - - - - - (1,364) (905) (2,269) 
At 31 December 2009 32,112 13,997 57,658 26,653 1,905 36,711 6,312 175,348 
Accumulated depreciation        
At 1 January 2008 - 5,427 17,252 12,225 703 18,956 - 54,563 
Depreciation charge for
 the year - 2,156 6,752 3,967 160 3,687 - 16,722 
Disposals - - - (70) - (1,117) - (1,187) 
At 31 December 2008 
 and 1 January 2009 - 7,583 24,004 16,122 863 21,526 - 70,098 
Depreciation charge 
 for the year - 2,630 5,357 3,488 239 3,750 - 15,464 
Transfers - - - (142) 142 - - - 
Disposals - - - - - (1,364) - (1,364) 

At 31 December 2009 - 10,213 29,361 19,468 1,244 23,912 - 84,198 
         
Net book value         
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Separate financial statements

Land
Leasehold

improvements

Club 
house and  
temporary 

building 

Furniture,
fixtures 

and office
equipment

Machine 
and

construction
equipment Vehicles

Construction 
in progress Total

 (in thousand Baht)

Owned assets 32,112 2,533 33,654 7,028 529 1,415 7,441 84,712 
Assets under finance 
 leases - - - 996 - 7,632 - 8,628 

At 31 December 2008 32,112 2,533 33,654 8,024 529 9,047 7,441 93,340 
         
Owned assets 32,112 3,784 28,297 4,809 661 - 6,312 75,975 
Assets under finance
 leases - - - 2,376 - 12,799 - 15,175 

At 31 December 2009 32,112 3,784 28,297 7,185 661 12,799 6,312 91,150 

The gross amount of the Group and the Company’s fully depreciated plant and equipment that was still in use as at 31 
December 2009 amounted to Baht 53.4 million (2008: Baht 28.1 million). 

 
12. Intangible assets 

 Software licenses 

 
Consolidated 

financial statements
Separate financial 

statements

 (in thousand Baht)

Cost    

At 1 January 2008 5,870 5,871 

Additions 1,036 425 

At 31 December 2008 and 1 January 2009 6,906 6,296 

Additions 195 106 

At 31 December 2009 7,101 6,402 
   
Accumulated amortisation   

At 1 January 2008 3,604 3,604 

Amortisation charge for the year 1,293 1,210 

At 31 December 2008 and 1 January 2009 4,897 4,814 

Amortisation charge for the year 1,065 941 

At 31 December 2009 5,962 5,755 
   
Net book value    

At 31 December 2008 2,009 1,482 

At 31 December 2009 1,139 647 
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13. Interest-bearing liabilities 

  
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

 Note 2008 2009 2008 2009

 (in thousand Baht)

Current      

Bank overdrafts secured  70,148 68,849 60,272 68,849 

Short-term loans from financial institutions secured  170,000 210,000 165,000 210,000 

Bank overdrafts and short-term loans from financial 
 institutions  240,148 278,849 225,272 278,849 

Current portion of long-term  loans from financial 
 institutions secured  108,385 866,295 108,383 866,295 

Current portion of finance lease liabilities  6,134 2,652 4,230 2,426 

Non-current 
Long-term loans from financial institutions secured  2,160,716 2,231,622 1,794,404 1,994,049 

Long-term loans from subsidiary unsecured 4 - - 9,700 9,700 

Finance lease liabilities  15,463 6,666 8,212 5,975 

As at 31 December 2009 the Group and the Company had bank overdraft lines with local banks totaling Baht 85 million and 
Baht 75 million, respectively (2008: Baht 75 million and Baht 75 million, respectively).  Bank overdrafts bear interest at the 
MOR and the rates of saving deposits plus fixed rate per annum.   

As at 31 December 2009, the Group and Company issued promissory notes amounting to Baht 170 million and Baht 165 
million, respectively (2008: Baht 210 million and Baht 210 million, respectively) to certain local banks which bear interest at 
the rate of saving deposit plus fixed rate per annum and MOR plus fixed rate per annum.  

As at 31 December 2009, the Company and subsidiaries had long-term loan agreements with certain local banks for facilities 
totaling Baht 6,403 million (2008: Baht 5,610 million).  The loans bear interest at rates from MLR plus/less fixed rate per 
annum.  Repayment of the loans is made in accordance with the terms and conditions of the loan agreements up to 2013.  

In addition, the loan agreements also provide that loan repayments are to be made proportionately when properties are sold 
to customers and the Company and subsidiaries redeem the mortgage on the land for transferring ownership to customers. 

Bank overdrafts and loans from financial institutions are secured by bank deposits of a director together with the mortgage of 
the land of each project. Some projects are secured by the Company and the subsidiaries and by certain directors.  

Under the terms of the above loan agreements, the Group and the Company must comply with certain terms and conditions 
prescribed in the agreements. 

Long term loan from Areeya Service Co., Ltd., a subsidiary, amounts to Baht 9.7 million.  This loan bears interest at 4.75% 
per annum and is repayable on demand. However, the said subsidiary agreed not to recall the loan within twelve months. 

Finance lease liabilities 

Finance lease liabilities as at 31 December 2009 and 2008 were payable as follows: 

 Consolidated financial statements

 2009 2008

 Principal Interest Payment Principal Interest Payment 

 (in thousand Baht)

Within one year 6,134 1,284 7,418 2,652 383 3,035

After one year but       

 within five years 15,463 1,593 17,056 6,666 424 7,090

Total 21,597 2,877 24,474 9,318 807 10,125 
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 Separate financial statements

 2008 2009

 Principal Interest Payment Principal Interest Payment 

 (in thousand Baht)

Within one year 4,230 640 4,870 2,425 366 2,791 

After one year but       

 within five years 8,212 541 8,753 5,975 405 6,380 

Total 12,442 1,181 13,623 8,400 771 9,171 

The Company entered into finance lease contracts covering its vehicles. These contracts will expire during 2014.  Under the 
terms of the lease contracts, the Group and the Company must comply with certain conditions prescribed in the agreements. 

Interest-bearing liabilities of the Group and the Company as at 31 December 2009 and 2008 were denominated in Thai Baht. 
 
14. Trade accounts payable 

  
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

 Note 2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Related parties 4 - 130 234,304 137,608 

Other parties   240,652 186,890 33,501 53,050 

Total  240,652 187,020 267,805 190,658 

 Trade accounts payable as shown above include retention payable on contracts as follows: 

  
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

 Note 2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Other parties  4 32,938 7,310 - - 

Total  32,938 7,310 - - 

 Trade accounts payable of the Group and the Company as at 31 December 2009 and 2008 were denominated entirely in  
Thai Baht. 

 
15. Other current liabilities 

  
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

 Note 2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Fee on retaining the right according to land  
 purchase contact 27(c) 33,775 30,520 33,775 30,520 

Accrued marketing expenses  10,924 4,938 5,590 4,938 

Advance received for house construction  5,060 6,980 5,060 6,980 

Other payable - related companies  - - 54,800 47,377 

Selling vat  26,367 13,301 2,352 2,222 

Other accrued expenses  53,032 26,349 33,718 11,466 

Others  16,909 21,099 10,243 16,561 

Total   146,067 103,187 145,538 120,064 
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16. Share capital 

 

Par value 
per share 

2009 2008

Number Amount Number Amount 

(in Baht) (in thousand shares / thousand Baht) 

Authorised      

At 1 January      

-  ordinary shares  1 949,600 949,600 949,600 949,600 

At 31 December      

- ordinary shares 1 949,600 949,600 949,600 949,600 
      
Issued and paid      

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 

 On 27 November 2007 the warrant was approved by the Securities and Exchange Commission. 

 On 3 October 2008 the Securities and Exchange Commission extended the approval for the said warrants period to 26 
November 2008. The Company had not offered the said warrants to public due to no loan transaction occurred with the said 
financial institution. So the warrants expired. 

 
17. Share premium and reserves 

 Share premium 

 Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 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. 

 Legal reserve  

 Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a company shall allocate not less than 5% of its 
annual net profit to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the 
registered 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  

  
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

 Note 2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Projects management fee 28(a), (b) 11,351 38,268 7,370 38,268 

Others  11,721 9,785 11,546 9,017 

Total  23,072 48,053 18,916 47,285 
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20. Selling expenses  

  Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

  2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Marketing  69,474 46,857 49,011 26,551 

Specific business tax and cost of land transfer  5,550 2,874 4,750 2,426 

Personnel  17,064 12,064 15,027 12,064 

Total  92,088 61,795 68,788 41,041 

 
21. Administrative expenses  

  Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

  2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Administrative  112,963 88,437 90,379 77,085 

Personnel  87,273 39,954 50,247 36,220 

Total  200,236 128,391 140,626 113,305 

 
22. Employee benefit expenses  

  Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

  2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Wages and salaries  148,713 127,960 114,200 104,941 

Contribution to defined contribution plans  4,350 4,549 3,796 3,502 

Others  33,075 5,724 50,247 4,992 

Total  186,138 138,233 144,088 113,435 

 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 3% to 7% of their 
basic salaries and by the Company at rates ranging from 3% to 7% of the employees’ basic salaries. The provident fund is 
registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.  

 
23. Finance costs 

 
Note

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Interest paid and payable to:      

 Related parties 4 - - 461 463 

    Financial institutions and others  206,066 286,343 169,970 275,446 

Capitalised as real estate  206,066 286,343 170,431 275,909 

    projects development 7 (201,288) (279,355) (165,946) (269,103) 

Net  4,778 6,988 4,485 6,806 



132

24. Income tax expense  

Royal Decree No. 387 B.E. 2544 dated 5 September 2001 grants companies listed on the Stock Exchange of Thailand a 
reduction in the corporate income tax rate from 30% to 25% for taxable profit not exceeding Baht 300 million for the five 
consecutive accounting periods beginning on or after enactment. The listed companies that received income tax reduction 
under this Royal Decree are also eligible to continue the period of tax reduction under Royal Decree No. 475 but shall not be 
exceeding the 2010 accounting period ending on or after 31 December 2010. 

Royal Decree No. 475 B.E. 2551 grants companies listed on the Stock Exchange of Thailand a reduction in the corporate 
income tax rate from 30% to 25% for taxable profit not exceeding Baht 300 million for the three consecutive accounting 
periods beginning on or after 1 January 2008.  

 
25. Basic earnings per share 

The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2009 and 2008 were based on the profit for the 
years attributable to equity holders of the Company and the weighted average number of ordinary shares outstanding during 
the years as follows: 

 
Note

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht / thousand Shares)

Profit attributable to equity holders of the  
 Company (basic)  518,008 32,582 432,699 7,590 

Number of ordinary shares outstanding (basic)  758,000 758,000 758,000 758,000 

Earnings per share (basic) (in Baht)  0.68 0.04 0.57 0.01 

 
26. Financial instruments  

 Financial risk management policies 

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

Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system of controls in place to create an 
acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The management continually 
monitors the Group’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved. 

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 because loan interest rates are mainly fixed. 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 31 December 2009 and 2008, and the periods in which 
those liabilities mature or re-price were as follows: 

 Consolidated financial statements

 

Effective
Interest rate 

(% per annum)

Within 1 year
After 1 year but

within 5 years After 5 years Total

(in thousand Baht)

2009      

Current      

Bank overdrafts and loans payable      

 - Financial institutions 5.1-8.5 348,533 - - 348,533 

Non-current      

Loans payable - Financial institutions 5.1-8.5 - 2,160,716 - 2,160,716 

Total  348,533 2,160,716 - 2,509,249 
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 Consolidated financial statements

 

Effective
Interest rate 

(% per annum)

Within 1 year
After 1 year but

within 5 years After 5 years Total

(in thousand Baht)

2008      

Current      

Bank overdrafts and loans payable      

 - Financial institutions 5.0-7.5 1,145,144 - - 1,145,144 

Non-current      

Loans payable - Financial institutions 5.0-7.5 - 2,231,622 - 2,231,622 

Total  1,145,144 2,231,622 - 3,376,766 

  

 Separate financial statements

 

Effective
Interest rate 

(% per annum)

Within 1 year
After 1 year but

within 5 years After 5 years Total

(in thousand Baht)

2009      

Current       

Bank overdrafts and loans payable
 - Financial institutions 5.1-8.5 333,655 - - 333,655 

Non-current      

Loans payable - Financial institutions 5.1-8.5 - 1,794,404 - 1,794,404 

Loans payable - Related party 4.75 - 9,700 - 9,700 

Total  333,655 1,804,104 - 2,137,759 
      
2008      

Current       

Bank overdrafts and loans payable
 - Financial institutions 5.0-7.5 1,145,144 - - 1,145,144 

Non-current      

Loans payable - Financial institutions 5.0-7.5 - 1,994,049 - 1,994,049 

Loans payable - Related party 4.75 - 9,700 - 9,700 

Total  1,145,144 2,003,749 - 3,148,893 

Credit risk 

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counter party 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 reporting 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. 

Liquidity risk 

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

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

Fair values of financial assets and liabilities together with the carrying values shown in the balance sheets at 31 December 
2009 and 2008 were as follows: 

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

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

 
27. Commitments with non-related parties 

 As at 31 December 2009, the Company had:  

(a) Non-cancellable operating lease commitments 

  

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2009 2008 2009 2008

  (in thousand Baht)

Within one year  3,111 5,117 1,815 2,484 

After one year but within five years  4,466 3,314 2,280 1,802 

Total  7,577 8,431 4,095 4,286 

(b) Outstanding commitments relating to project development contracts amounting to Baht 499.2 million.   
(2008: Baht 411.9 million) 

(c) An agreement to buy and sell land from a vendor for a purchase 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 
73 million.  The Company has recorded the deposit and development costs in the real estate projects development costs 
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. 

 The Company entered into an amendment of the agreement of Baht 23 million to buy and sell land from the vendor. 
The Company paid Baht 3 million 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.  Currently, the 
agreements extended the payment of the remaining balance and transfer of  title of the land until in 2010. As at 31 
December 2009, the remaining balance of receivable is Baht 33.8 million which is included in other current liabilities. 

 
28. Other contracts 

 The Company had managed projects on behalf of other company under which the Company received management fee at 3 
percent of project value upon the ownership of the land being transferred to customers.  

 The Company had managed projects on behalf of other company under which the Company received management fee at 3 
percent of the condominium value by installment upon the customers paying deposit and advance payment (0.75%), paying 
down payment (0.75%) and fully paying the remaining balance when each building was completely constructed (1.5%) of 
Baht 7.4 million.  

 
29. Litigation 

 The Company has filed a suit with the Central Intellectual Property and International Trade Court against a foreign financial 
institution for an advance payment of an arrangement fee of $300,000 (or approximately Baht 10 million) on the grounds that 
the Company paid the arrangement fee but the financial institution did not provide loan to the Company as agreed. The court 
ordered mediation of plaintiff ’s witness and defendant’s witness investigation in January and February 2010. The Company 
recorded the repayments of the arrangement fee as a receivable. The Company has estimated allowance for doubtful accounts 
of the full amount (2008: Baht 5 million). 
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 The Company had not offered the warrants not exceeding 40 million units to the foreign financial institution due to the said 
financial institution did not provide loan to the Company as agreement. 

 The Company is a defendant in a Court case from its customers of 48 plots of a project, demanding that the Company makes 
a compensation payment for the default in public facilities amounting to Baht 0.4 million for each plot totaling Baht 19.2 
million. However, the Company has finished providing the public facilities properly to the project which were approved by 
the land allotting committee. The plaintiff ’s attorneys of 11 plots have revoked the file. This case is in the process of the 
judgment of the Civil Court.  

 In addition, the Company is also a defendant in other Court cases from its customers demanding that the Company rectifies 
the constructions and makes payments and refunds for damage totaling Baht 3.3 million in 12 cases including a case of 
demanding payment for retention of Baht 1.2 million. These 13 cases amount to Baht 4.5 million and represent generally 
arguments in business operation. Up to the date of this report, these court cases are not finalized and the Company has 
already recorded liability in the financial statements amounting to Baht 3.7 million. 

 
30. Contingent liabilities 

 As at 31 December 2009, the Group and the Company were contingently liable for promissory notes issuance and letters of 
guarantee issued by several local banks to government agencies for construction of the utilities and to suppliers for purchase 
of goods totaling Baht 98.9 million and Baht 48 million in the consolidated financial statements and separate financial 
statements, respectively, (2008: Baht 95.4 million and Baht 54.8 million, respectively) partial amounts guaranteed by cash at 
banks and the mortgage of the land of each project as specified in the loan agreements. 

 
31. Capital management 

 The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to 
sustain future development of the business. The Board monitors the return on capital, which the Group defines as result from 
operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding minority interests and also monitors the level of dividends 
to ordinary shareholders. 

 
32. Thai Accounting Standards (TAS) not yet adopted 

 The Group has not adopted the following new and revised TAS that have been issued as of the reporting date but are not yet 
effective.  The new and revised TAS are anticipated to become effective for annual financial periods beginning on or after 1 
January in the year indicated. 

TAS Topic Year effective 

TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosures of  Government 
Assistance 

2012 

TAS 24 (revised 2007) Related Party Disclosures (formerly TAS 47) 2011 

TAS 40  Investment Property 2011 

Management is presently considering the potential impact of adopting and initial application of these new and revised TAS 
on the consolidated and separate financial statements. 
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33. Reclassification of accounts 

 Certain accounts in the 2008 financial statements have been reclassified to conform to the presentation in the 2009 financial 
statements as follows:- 

 2008 

 

Consolidated financial statements Separate financial statements 

Before reclass. Reclass. After Reclass. Before reclass. Reclass. After Reclass. 

(in thousand Baht)

Balance Sheets       

Assets       

Other receivables - - - - 100,628 100,628 

Other current assets 59,938 2,656 62,594 150,661 (100,628) 50,033 

Intangible assets - 2,009 2,009 - 1,482 1,482 

Other non-current assets 31,069 (4,665) 26,404 19,770 (1,482) 18,288 
       
Liabilities       

Bank overdrafts and        

    short-term loans from       

 financial institutions 178,849 100,000 278,849 178,849 100,000 278,849 

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

Current portion of  
   construction retentions - - - 53,878 (8,477) 45,401 

Construction retentions - - - - 8,477 8,477 

Statements of income       

Selling and administrative 
   expenses 233,731 (233,731) - 193,546 (193,546) - 

Selling expenses - 61,795 61,795 - 41,042 41,042 

Administrative expenses - 128,391 128,391 - 113,305 113,305 

Management benefit  
   expenses 374 41,740 42,114 374 38,032 38,406 

Interest expense 5,183 (5,183) - 5,639 (5,639) - 

Finance costs - 6,988 6,988 - 6,806 6,806 

  -   -  

 The reclassifications have been made to comply with the classification set out in the Pronouncement of the Department of 
Business Development Re: Determination of items in the financial statements B.E. 2552 dated 30 January 2009  
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General Information 

ข้อมูลทั่วไป

E S S E N T I A L  T R A C E

ชื่อบริษัท บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 67/4อาคารไดนาสตี้คอมเพล็กซ์2ถนนลาดพร้าว71แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพฯ10310

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000431 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ949,600,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท

 รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น949,600,000บาทชำระแล้ว758,000,000บาท

Home Page www.areeya.co.th 

 สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคอนโดมีเนียมเอสเปซwww.aspace.co.th 

 สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทาวน์เฮ้าส์เดอะคัลเลอร์สwww.thecolors.co.th 

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

โทรสาร 0-2955-9766

 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

 ชั้น51เอ็มไพร์ทาวเวอร์195ถ.สาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพฯ10120

 โทรศัพท์0-2677-2000โทรสาร0-2677-2222

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ.รัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพฯ10110

 โทรศัพท์0-2229-2800โทรสาร0-2359-1262-3

 

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายคุณธรรมทนายความ 

 72/2-3ถนนสุทธิสารวินิจฉัยซอยธรรมนูญสุขสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10310

 โทรศัพท์02-274-7529-30โทรสาร02-274-7632 
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General Information 

ข้อมูลทั่วไป

Company Name  Areeya Property Public Company Limited 
 
Type of Business  Real estate development 
 
Head Office Address 67/4 Dynasty Complex 2, Ladprao 71 Road, Khwang Wangthonglang,  
    Khet Wangthonglang, Bangkok 10310  
 
Company Registration No. 0107546000431 
 
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 
    For more details about the colors town home project, please visit   www.thecolors.co.th 
Telephone   0-2933-0333, 0-2539-4000, 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) 359-1262-3 
 
Legal Advisor  Kunnatham Law Office 
    72/2-3 Sutthisanwinitchai Road, Samsen-Nok,  
    Huay-Kwang, Bangkok 10310 
    Tel 66 (02) 274-7529-30 Fax 66 (02) 274-7638 
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Subsidiary 

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 0-2645-3535
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ10,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10บาทรวมเป็นทุนทั้งสิ้น100,000,000บาท*
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 
* บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 
 
ชื่อบริษัท บจก. อารียา แมนเนจเม้นต์  
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2933-0333,0-2539-4000,0-2789-1122
โทรสาร 0-2955-9766
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ6,500,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10บาทรวมเป็นทุนทั้งสิ้น65,000,000บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%  
 
ชื่อบริษัท บจก. คูลสเปซ 
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2933-0333,0-2539-4000,0-2789-1122
โทรสาร 0-2955-9766
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ6,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10บาทรวมเป็นทุนทั้งสิ้น60,000,000บาท*
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%  
* บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 
 
ชื่อบริษัท บจก. ไวต์ลิฟวิง 
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2933-0333,0-2539-4000,0-2789-1122
โทรสาร 0-2955-9766
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ6,500,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10บาทรวมเป็นทุนทั้งสิ้น65,000,000บาท*
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%  
* บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 
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Company Name Areeya Service Co., Ltd. 

Type of Business After-sale service for property 

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

Facsimile 0-2955-9766 

Authorized Share Capital 1,000,000 common shares, Baht 10 per share Total share capital Baht 10,000,000 

Shareholding Percentage 99.99%  
 

Company Name One Up Co., Ltd. 

Type of Business Construction Service 

Telephone 0-2645-3535 

Authorized Share Capital 10,000,000 common shares, Baht 10 per share Total share capital Baht 100,000,000* 

Shareholding Percentage 99.99%  

* The Company registered the increased share capital from Baht 60 million to Baht 100 million with the Ministry of Commerce   
on October 7,  2009. 

 
Company Name Areeya Management Co., Ltd. 

Type of Business Real estate development  

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

Facsimile 0-2955-9766 

Authorized Share Capital 6,500,000 common shares, Baht 10 per share Total share capital Baht 65,000,000 

Shareholding Percentage 99.99%  
 

Company Name Cool Space Co., Ltd. 

Type of Business Real estate development  

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

Facsimile 0-2955-9766 

Authorized Share Capital 6,000,000 common shares, Baht 10 per share Total share capital Baht 60,000,000* 

Shareholding Percentage 99.99%  

* The Company registered the increased share capital from Baht 1 million to Baht 60 million with the Ministry of Commerce  
on July 3, 2009. 
 
Company Name White Living Co., Ltd. 

Type of Business Real estate development  

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

Facsimile 0-2955-9766 

Authorized Share Capital 6,500,000 common shares, Baht 10 per share Total share capital Baht 65,000,000* 

Shareholding Percentage 99.99% 

* The Company registered the increased share capital from Baht 1 million to Baht 65 million with the Ministry of Commerce  
on October 12, 2009. 
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ข้อมูลบริษัทย่อย
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